




A Universidade de Fortaleza deseja a você
Sucesso em seus estudos!

SONHE&SONHE&SONHE&SONHE&SONHE&
CONFIE&CONFIE&CONFIE&CONFIE&CONFIE&CONFIE&CONFIE&CONFIE&
REALIZE.REALIZE.REALIZE.REALIZE.REALIZE.REALIZE.REALIZE.REALIZE.
SONHE&
CONFIE&
REALIZE.

uniforoficial uniforcomunica 14 - Multiplay | 181 - NET 



CONHEÇA OS CURSOS

DA MELHOR DO
NORTE E NORDESTE*

EM TODAS AS ÁREAS

COMUNICAÇÃO E GESTÃO
Administração
Cinema e Audiovisual
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Design de Moda
Eventos
Jornalismo
Marketing
Publicidade e Propaganda

TECNOLOGIA
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Energias Renováveis
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção

DIREITO

SAÚDE
Educação Física
Enfermagem
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Psicologia

*Segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) 2017, considerando universidades particulares.
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GRAMÁTICA

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, geradora de significa-
ção e integradora da organização do mundo e da própria 
identidade.
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação.

A GRAMÁTICA E SUAS PARTES
• COMUNICAÇÃO
• LINGUAGEM VERBAL E LINGUAGEM NÃO 

VERBAL

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA:
1. REGIONAL OU GEOGRÁFICA (DIATÓPICA).
1.1 NÍVEL FONOLÓGICO (SOTAQUE).
1.2 NÍVEL LEXICAL (PALAVRA).
1.3 NÍVEL SINTÁTICO (FRASE).
1.4 NÍVEL SEMÂNTICO (SIGNIFICADO).

2. VARIAÇÃO HISTÓRICA
“Vossa Mercê aparenta uma cousa de mestre!”
Vossa Mercê >vosmecê> você >cê>vc

3. VARIAÇÃO DIASTRÁTICA (SOCIOCULTURAL) - 
JARGÕES, GÍRIAS, TERMOS TÉCNICOS...

4. VARIAÇÃO SITUACIONAL (DE REGISTRO).
* FORMALIDADE              * INFORMALIDADE

GRAMÁTICA NORMATIVA - NORMA PADRÃO
DIVISÕES:

1. FONOLOGIA
2. MORFOLOGIA
3. SINTAXE
4. SEMÂNTICA

FONOLOGIA
1. ESTUDO DOS FONEMAS: /b/, /s/, /v/...
2. FONEMA E GRAFEMA (LETRA):

Letra x = XEQUE / EXAME / MÁXIMO / TÁXI.
• Quantos fonemas existem na palavra SANGUE?

_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________

3. FENÔMENOS FONOLÓGICOS:
A. DÍGRAFOS:  CHave / paSSo / GUeRRa
B. DÍFONO: aneXo – Letra x = /ks/
C. ENCONTROS VOCÁLICOS semivogais: / i / e / u /

• DITONGO = pAI / mAU / mEL... (VOGAL + SEMI-
VOGAL / SEMIVOGAL + VOGAL)

• TRITONGO = igUAIs / sagUÃO... (SEMIVOGAL + 
VOGAL + SEMIVOGAL)

• HIATO = lu – a / co – o – pe - rar (VOGAL + VO-
GAL EM SÍLABAS SEPARADAS).

VOCÊ SABE O QUE É ORTOEPIA?
• PRONÚNCIA PADRÃO DA PALAVRA

BEBEDOURO
MATADOURO
CABELEIREIRO
CARANGUEJO
EMPECILHO
PRIVILÉGIO

FONOLOGIA NO TEXTO
PRESTE ATENÇÃO NA SONORIDADE DO TEXTO!

• ALITERAÇÃO: REPETIÇÃO DE FONEMAS CON-
SONANTAIS, OBJETIVANDO UM SENTIDO. 

“Você me pergunta / Pela minha paixão / Digo que estou 
encantado / Com uma nova invenção / Eu vou ficar 
nesta cidade / Não vou voltar pro sertão / Pois VEJO VIR 
VINDO NO VENTO / Cheiro de nova estação / Eu sinto 
tudo na ferida viva / Do meu coração...”

MORFOLOGIA - FORMAÇÃO DAS PALAVRAS
1. SIGLONIMIZAÇÃO: DDT > DEDETIZAR.
2. REDUÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA > ULTRAS-

SOM.
3. ONOMATOPEIA: CROCANTE / MIAR / CRICRI-

LAR.
4. HIBRIDISMO: RADICAIS DE LÍNGUAS DIFE-

RENTES - BURO(FRANCÊS) + CRACIA (GRE-
GO) = BUROCRACIA.  

5. DERIVAÇÃO: EMPREGO DE AFIXOS (PREFI-
XOS/SUFIXOS).

INFELIZ / FELIZMENTE / INFELIZMENTE   
6. COMPOSIÇÃO: AGRUPAMENTO DE RADICAIS.

PONTA + PÉ = PONTAPÉ
OUTRA + HORA = OUTRORA 

• VOCÊ SABE O QUE É NEOLOGISMO?
Neologismo

Manuel Bandeira
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palvras
que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo
Teadoro, Teadoro.

SINTAXE
ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE AS PALAVRAS NA 
FRASE.
“A VIDA É UM GRANDE MISTÉRIO!” 

• A VIDA = SUJEITO DA ORAÇÃO 
“NÃO É FÁCIL COMPREENDER A VIDA.”

• A VIDA = OBJETO DIRETO (COMPLEMENTO DO 
VERBO COMPREENDER).

1. SINTAXE DE COLOCAÇÃO:
• COLOCAÇÃO DO PRONOME OBLÍQUO ÁTONO 

(ME,TE, SE, NOS, VOS, O, A, OS, AS, LHE, LHES) 
EM RELAÇÃO AO VERBO.

• PRÓCLISE = “EU TE AMO!”
• MESÓCLISE = “AMAR-TE-EI ETERNAMENTE!”
• PRÓCLISE = “AMO-TE DESESPERADAMENTE!”
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2. SINTAXE DE CONCORDÂNCIA:
• CONCORDÂNCIA VERBAL:
VAMOS TESTAR SUA HABILIDADE!
“...quando ____________________ galos, noites e 
quintais...”(HAVIA OU HAVIAM?)
NÃO ESQUECER: 
HAVER FICA NO SINGULAR NO SENTIDO DE EXIS-
TIR. 
“...quando HAVIA galos, noites e quintais...” = Quando 
existiam galos, noites e quintais...

• CONCORDÂNCIA NOMINAL:
VAMOS TESTAR SUA HABILIDADE!
“Vimos ________________________ animais no 
acostamento.”(BASTANTE OU BASTANTES?)
NÃO ESQUECER: BASTANTE PODE IR PARA O PLU-
RAL > BASTANTES = MUITOS (AS).
“Vimos BASTANTES animais no acostamento.” = Vimos 
MUITOS animais no acostamento.

3. SINTAXE DE REGÊNCIA
DESAFIO!!!
O texto, _________ palavras os educadores concor-
dam, é de Paulo Freire.

A. cujas
B. cujas as
C. em cujas 
D. com cujas 

• CUIDADO: NÃO SE USA ARTIGO APÓS “CUJO”. 
NÃO EXISTE “CUJO O”!

• PERCEBA A REGÊNCIA DO VERBO “CONCOR-
DAR”, QUE EXIGE A PREPOSIÇÃO “COM”. 

• ASSIM: O texto, COM CUJAS ideias os educadores 
concordam, é de Paulo Freire.

• O texto, DE CUJAS ideias os educadores DISCOR-
DAM, é de Paulo Freire. 

SEMÂNTICA
RELAÇÕES DE SENTIDO ENTRE AS PALAVRAS.
1. SINONÍMIA - SINÔNIMOS: EQUIVALÊNCIA DE 
SIGNIFICADOS.

2. ANTONÍMIA - ANTÔNIMOS:  OPOSIÇÃO DE SIGNI-
FICADOS.

* MAL / BEM
* MAU/  BOM
* CLARO / ESCURO
* LIBERDADE / ESCRAVIDÃO

AGORA É COM VOCÊ!
QUAL O ANTÔNIMO DE “REVÓLVER”? E DE “CO-
QUEIRO”?

3. HIPÔNÍMIA - HIPÔNIMOS: SIGNIFICADOS ESPECÍ-
FICOS.

4. HIPERÔNÍMIA - HIPERÔNIMOS: SIGNIFICADOS 
GENÉRICOS.

QUER VER COMO FUNCIONA NO TEXTO?
“OS HAMSTER SÃO UTILIZADOS EM PESQUISAS 
CIENTÍFICAS NOS LABORATÓRIOS. TAIS HAMS-
TERS SOFREM VERDADEIRAS ATROCIDADES NAS 
MÃOS DOS CIENTISTAS. POBRES HAMSTERS, QUE 
NÃO MERECEM TANTO SOFRIMENTO. DEVEMOS 
PRESERVAR A VIDA DESSES HAMSTERS!”

5. PARONÍMIA - PARÔNIMOS: PALAVRAS PARECI-
DAS NA GRAFIA E NA PRONÚNCIA. (iminente - emi-
nente).
Até parece que foi ontem minha mocidade 
Com diploma de sofrer de outra Universidade 
Minha fala nordestina, quero esquecer o francês 
E vou viver as coisas novas, que também são boas 
O AMOR/HUMOR das praças cheias de pessoas 
Agora eu quero tudo, tudo outra vez...

(Belchior.Tudo outra vez)

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

www.turmadamonica.com.br
QUESTÃO 01 - O personagem Chico Bento representa 
um menino da roça, como é geralmente conhecido. Os 
traços linguísticos de sua fala caracterizam a variante:

a) diastrática;   b) diatópica;
c) histórica;   d) situacional; 
e) erudita. 

Chuva, Suor e Cerveja

Não se perca de mim
Não se esqueça de mim
Não desapareça
A chuva tá caindo
E quando a chuva começa
Eu acabo de perder a cabeça
Não saia do meu lado
Segure o meu pierrot molhado
E vamos embolar
Ladeira abaixo
Acho que a chuva
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Ajuda a gente a se ver
Venha, veja, deixa
Beija, seja
O que Deus quiser...(2x)

A gente se embala
Se embora se embola
Só para na porta da igreja
A gente se olha
Se beija se molha

De chuva, suor e cerveja...(2x)
VELOSO, Caetano. www.cifraclub.com.br/caetano-velo-

so/chuva-suorcerveja. Acesso em 10 de maio de 2010

QUESTÃO 02 - Na construção dessa letra, o autor 
utiliza-se das aproximações entre dígrafos e sons 
vocálicos, num misto de aliteração e onomatopeia, para 
sugerir o cair da chuva como em:

a) “A gente se olha/Se beija se molha/De chuva, 
suor e cerveja”

b) ”A chuva tá caindo / e quando a chuva começa / 
eu acabo de perder a cabeça.”

c) ”Não saia do meu lado / segure o meu pierrot 
molhado / e vamos embolar”

d) ”Ladeira abaixo / acho que a chuva / ajuda a 
gente a se ver”

e) ”A gente se embala / se embora se embola / só 
para na porta da igreja.”

LÍNGUA
Gosto de sentir a minha língua roçar
A língua de Luís de Camões.
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
A criar confusões de prosódia
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões.
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa,
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os portugais morrerem à míngua,
“Minha pátria é minha língua”
- Fala Mangueira!
Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica latim em pó
O que quer
O que pode
Esta língua?

VELOSO. Caetano.VELÔ.1984.Disponível em http://
letras.mus.br/caetano-veloso/44738/. em 23 de maio de 

2015.

QUESTÃO 03 - Em análise sintática, o verbo de liga-
ção, próprio do predicado nominal, interpõe-se para 
ligar o predicativo ao sujeito. Entretanto, não se podem 
desprezar as noções de estado atribuídas a esse tipo 
de verbo. Em Gosto de ser e de estar, os verbos SER e 
ESTAR, indicadores de específicas noções de estado, 
são capazes de exprimir, respectivamente, as ideias de:

a) permanência e transitoriedade

b) aparência e efemeridade
c) passividade e extemporaneidade 
d) simultaneidade e gradação
e) efetividade e fragilidade 

Disponível em http://www.blogbahiageral.com.br/site/
educacao-em-foco/2012/05/evasao-escolar-o-indice-de-

-abandono-escolar-e-tres-vezes-maior-no-6o-ano-do-
-ensino-fundamental/attachment/educacao_evasao_es-

colar_onde-esta-o-sujeito. Acesso em 23 de junho de 
2015.

A partir da exposição de um contexto socioeducacional 
frequente nas escolas públicas brasileiras, percebe-se 
que o objetivo central da charge é:

a) apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação 
geral da frequência às aulas.

b) enaltecer a escola brasileira e homenagear o 
trabalho docente.

c) denunciar a maneira pouco contextualizada na 
abordagem das matérias escolares.

d) recriminar os alunos e declarar apoio à política 
educacional.

e) criticar a situação atual do ensino e expor a eva-
são escolar.

Morte e vida Severina

Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia.

MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Rio Ja-
neiro: Nova Aguilar, 1994 (fragmento).
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A criar confusões de prosódia
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões.
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa,
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os portugais morrerem à míngua,
“Minha pátria é minha língua”
- Fala Mangueira!
Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica latim em pó
O que quer
O que pode
Esta língua?

VELOSO. Caetano.VELÔ.1984.Disponível em http://
letras.mus.br/caetano-veloso/44738/. em 23 de maio de 

2015.

QUESTÃO 03 - Em análise sintática, o verbo de liga-
ção, próprio do predicado nominal, interpõe-se para 
ligar o predicativo ao sujeito. Entretanto, não se podem 
desprezar as noções de estado atribuídas a esse tipo 
de verbo. Em Gosto de ser e de estar, os verbos SER e 
ESTAR, indicadores de específicas noções de estado, 
são capazes de exprimir, respectivamente, as ideias de:

a) permanência e transitoriedade

b) aparência e efemeridade
c) passividade e extemporaneidade 
d) simultaneidade e gradação
e) efetividade e fragilidade 

Disponível em http://www.blogbahiageral.com.br/site/
educacao-em-foco/2012/05/evasao-escolar-o-indice-de-

-abandono-escolar-e-tres-vezes-maior-no-6o-ano-do-
-ensino-fundamental/attachment/educacao_evasao_es-

colar_onde-esta-o-sujeito. Acesso em 23 de junho de 
2015.

A partir da exposição de um contexto socioeducacional 
frequente nas escolas públicas brasileiras, percebe-se 
que o objetivo central da charge é:

a) apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação 
geral da frequência às aulas.

b) enaltecer a escola brasileira e homenagear o 
trabalho docente.

c) denunciar a maneira pouco contextualizada na 
abordagem das matérias escolares.

d) recriminar os alunos e declarar apoio à política 
educacional.

e) criticar a situação atual do ensino e expor a eva-
são escolar.

Morte e vida Severina

Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia.

MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Rio Ja-
neiro: Nova Aguilar, 1994 (fragmento).
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QUESTÃO 05 - Nesse fragmento, parte de um auto de 
Natal, o poeta retrata uma situação marcada pela misé-
ria, à qual muitos nordestinos estão expostos. Para isso, 
um recurso textual empregado no poema é:

a) a ausência de formas adjetivas para descrever a 
cena.

b) a repetição do termo “Severino” como forma qua-
lificadora.

c) o uso da 3ª pessoa do plural como maneira de 
indeterminar o sujeito.

d) o emprego de verbos no passado no intuito de 
distanciar-se do fato narrado.

e) a falta de ritmo entre os versos a fim de expor a 
situação dura do sertanejo.

O Apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 

BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In. 
PINTO, Manuel da Costa. Antologia comentada da poesia 

brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 
73-74.

QUESTÃO 06 - A escritura de Manoel de Barros é 
essencialmente diferenciada, convertendo a sintaxe 
tradicional e construindo versos que oscilam entre a va-
riedade coloquial e a essencialidade poética. No poema, 
o verso que confirma as características mencionadas é:

a) “Uso a palavra para compor meus silêncios.” 
b) “Não gosto das palavras” 
c) “fatigadas de informar.” 
d) “Dou mais respeito” 
e) “tipo água pedra sapo.” 

Simplesmente amor 
Amor é a coisa mais alegre 
Amor é a coisa mais triste 
Amor é a coisa que mais quero 
Por causa dele falo palavras como lanças 
Amor é a coisa mais alegre 
Amor é a coisa mais triste 
Amor é a coisa que mais quero 
Por causa dele podem entalhar-me: 
Sou de pedra sabão. 
Alegre ou triste 
Amor é a coisa que mais quero. 

PRADO, Adélia. Poesia completa. 9 ed. São Paulo: 
Siciliano, 1991.

QUESTÃO 07 - O poema de Adélia Prado define o amor a 
partir de ideia de que esse sentimento é:

a) universal e utópico.
b) contraditório e necessário. 
c) imprevisível e dispensável.
d) desejado e artificial.
e) inconstante e egoísta. 

ANGELI. Maioridade penal. Disponível em http://blog-
dotarso.com/2013/04/19/charge-do-angeli-maioridade-

-penal/. 23_05_2015. 
QUESTÃO 08 - A  partir da observação dos aspectos 
verbais e não verbais, é possível notar que a charge 
tem como objetivo:

a) criticar a redução da maioridade penal.
b) amenizar os impactos da redução da maioridade 

penal.
c) desconsiderar questões sociais que envolvem a 

redução da redução da maioridade penal.
d) cogitar prováveis benefícios da redução da maio-

ridade penal.
e) apontar questões de natalidade envolvendo a 

redução da maioridade penal. 

QUESTÃO 09 - No final das propagandas sobre medi-
camentos na TV, háo informe:
“Ao persistirem os sintomas, o seu médico deve serin-
formado.”
Em outras propagandas, o informe é:
“A persistirem os sintomas, seu médico deve serinfor-
mado.”
Analisando as duas frases, pode-se dizer que:

a) há equivalência de informação nas duas frases.
b) na primeira frase, a informação apresentada 

analisa asituação do paciente do ponto de vista 
condicional.

c) não há coerência na segunda frase.
d) na segunda frase, o ponto-de-vista é relacionado 

aofator tempo.
e) a segunda frase está mais adequada, levando-se 

emconsideração o contexto em que se insere.

Disponível em http://www.rosachiclets.com.br/2013/07/
receita-de-bebida-que-ajuda-emagrecer.html. 

7_07_2015.
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QUESTÃO 10 - Os gêneros textuais apresentam pecu-
liaridades linguísticas que ajudam a identificá-los. Os 
textos injuntivos, ou seja, instrucionais (bula, receita, 
manual de instruções) caracterizam-se pelo emprego 
de: 

a) formas verbais no modo imperativo.
b) períodos longos e complexos.
c) linguagem conotativa.
d) inovações sintáticas.
e) linguagem coloquial.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
O assassino era o escriba
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito 
Inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, 
regular com um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
assindético de nos torturar com um aposto. 
Casou com uma regência. 
Foi infeliz. 
Era possessivo como um pronome. 
E ela era bitransitiva. 
Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 
conetivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
LEMINSKI, Paulo. Melhores poemas de Paulo Leminski. 
Seleção Fred Góes e Álvaro Marins. 6ª ed. S. P.: Global, 

2002.

QUESTÃO 01- Segundo o Dicionário da Língua Por-
tuguesa “Aurélio” - 8ª edição, “sujeito”, nos estudos da 
linguagem, significa “termo da oração a respeito do qual 
se anuncia alguma coisa e com o qual o verbo concor-
da”. Nessa perspectiva, o sujeito pode ser determinado 
ou mesmo indeterminado. A partir dessa informação e 
dos conhecimentos sobre os tipos de sujeito, o verso 
retirado do texto que apresenta oração de sujeito inde-
terminado é:

a)  “Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito”

b) “Casou com uma regência.”
c) “Era possessivo como um pronome.”
d)   “Acharam um artigo indefinido em sua baga-

gem.”
e) “Um dia, matei-o com um objeto direto na cabe-

ça.”

QUESTÃ 02 - Na época em que foi técnico da seleção 
portuguesa de futebol, Luiz Felipe Scolari participou 
da propaganda de um banco lusitano. Sua fala era a 
seguinte: Quem sai do seu país, como eu e você, tem 
de adaptar-se a muitas coisas novas. Incluindo a língua. 
Eu tive de aprender que aeromoça é hospedeira, que 
cadarço é atacador. Aprendi que açougue é talho. Trem 
é comboio. E torcida é claque. Que pimbolim é matra-
quilhos.

(Revista Língua, fevereiro de 2009, p. 38.)

Scolari menciona diferenças entre o português do Brasil 
e o de Portugal no que se refere ao nível:

a) ortográfico             b) fônico
c) lexical             d) prosódico
e) gramatical

QUESTÃO 03 - Sob o título “Álcool e as mudanças 
climáticas”, artigo do prof. José Goldemberg relembra e 
advoga em favor de um projeto que já teria sido aprova-
do pelo Congresso Nacional.
O texto acima, extraído de um jornal, apresenta trans-
gressão à norma culta no trecho destacado. Reescrito, 
a melhor adaptação é:

a) relembra um projeto e advoga em favor dele que já 
teria sido aprovado pelo Congresso Nacional.

b) relembra e advoga um projeto favorável que já teria 
sido aprovado pelo Congresso Nacional.

c) relembra um projeto que já teria sido aprovado pelo 
Congresso Nacional e advoga por ele.

d) relembra e advoga favoravelmente a um projeto que 
já teria sido aprovado pelo Congresso Nacional.

e) relembra um projeto e advoga nele que já teria sido 
aprovado pelo Congresso Nacional.

Meus oito anos 
Oh que saudades que eu tenho 
Da aurora de minha vida 
Das horas 
De minha infância 
Que os anos não trazem mais 
Naquele quintal de terra 
Da Rua de Santo Antônio 
Debaixo da bananeira 
Sem nenhum laranjais 
Eu tinha doces visões 
Da cocaína da infância 
Nos banhos de astro-rei 
Do quintal de minha ânsia 
A cidade progredia 
Em roda de minha casa 
Que os anos não trazem mais 
Debaixo da bananeira 
Sem nenhum laranjais 

ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1974.

QUESTÃO 04 - Nos versos “Debaixo da bananeira / 
Sem nenhum laranjais”, o sintagma “nenhum laranjais” 
não segue o modelo de concordância da norma escolar: 
a palavra adjetiva não se adapta ao número do subs-
tantivo. Por sua vez, a expectativa acadêmica nenhuns 
laranjais está bem distante do falar brasileiro. Posta 
em prática, soaria, em nossa verdade linguística, bem 
artificial.Entre as frases a seguir, a que sofre o repúdio 
do conservadorismo gramatical é:

a) “Houveram indecisões que justificaram seu jeito 
arisco.” 

b) “Ela está meio infeliz com suas decisões.” 
c) “A sala tem menos carteiras do que o normal.” 
d) “Apenas 1% dos calouros participou do trote.”
e) “Faz dias que espero uma resolução para o caso.”
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“Deixamos o verbo no singular quando queremos des-
tacar o conjunto como uma unidade. Levamos o verbo 
ao plural para evidenciarmos os vários elementos que 
compõem o todo.”
CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova Gramática do Portu-
guês Contemporâneo. 4 ed. rev. E ampl. Rio de Janeiro: 

Lexicon Editora Digital, 2007, p. 513.
QUESTÃO 05 -O trecho em questão, extraído de uma 
gramática da língua portuguesa, indica que, em alguns 
casos, é possível obter uma concordância facultativa 
do verbo, a depender da situação da frase. Esse fato 
gramatical pode ser comprovado na frase:

a) “Existem motivos demais para reavaliarmos cada 
uma dessas questões.”

b) “Mais de um assalto por minuto é presenciado no 
Brasil.”

c) “A maioria dos eleitores mostrou-se preocupado 
com a atual situação política.”

d) “Foram anos e anos de luta para atingir definitiva-
mente o patamar em que estamos.”

e) “Nunca houve tantas participações populares 
como notamos agora.”

Com pequenas alterações, o texto a seguir tem circula-
do pela Internet. Leia-o para responder ao que se pede:
Assaltante Baiano
Ô, meu rei... (pausa) Isso é um assalto... (longa pausa) 
Levanta os braços, mas não se avexe não... (outra pau-
sa) Se num quiser nem precisa levantar, pra num ficar 
cansado... Vai passando a grana, bem devagarinho... 
(pausa para pausa) Num repara se o berro está sem 
bala, mas é pra não ficar muito pesado. Não esquenta, 
meu irmãozinho. (pausa) Vou deixar teus documentos 
na encruzilhada.

Assaltante Mineiro
Ô, sô, prestenção: Issé um assarto, uai. Levantus braço 
e fica ketimquiémióprocê. Esse trem na minha mão 
tá cheim de bala...Miópassá logo os trocados que eu 
numtôbão hoje. Vai andando, uai! Tá esperando o quê, 
sô?!

Assaltante Carioca
Aí, perdeu, mermão. Seguiiiinnte, bicho: tu te fu. Isso é 
um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá. 
Não fica de caô que eu te passo o cerol... Vai andando 
e, se olhar pra trás, vira presunto.
Assaltante Paulista
Pô, meu... Isso é um assalto, meu. Alevanta os braços, 
meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido, meu, que 
eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra comprar o 
ingresso no Pacaembu, meu. Pô, se manda, meu.

Assaltante Gaúcho
Ô, guri, fica atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os 
braços e te aquieta, tchê! Não tentes nada e cuidado 
que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as 
pilas prá cá! E te manda a la cria, senão o quarenta e 

quatro fala.

Assaltante de Brasília
Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da 
TV para dizer que, no final do mês, aumentaremos as 
seguintes tarifas: Energia, Água, Gás, Passagem de 
ônibus, Imposto de renda, Licenciamento de veículos, 
Seguro obrigatório, Gasolina, Álcool, IPTU, IPVA, IPI, 
ICMS, PIS, Cofins…

QUESTÃO 06 - A linguagem que cada um dos cinco 
primeiros assaltantes empregou revela:

a) que as diferenças entre os registros linguísticos 
típicos de cada região do país se resumem à 
questão do sotaque.

b) que a seleção lexical é uma pista relevante para 
reconhecer as características de cada variante 
regional que há no Brasil.

c) que somente o assaltante paulista não se vale de 
um vocativo para referir-se à sua vítima.

d) que, na Bahia, respeita-se mais o padrão culto 
da língua, uma vez que o assaltante baiano não 
comete erros de ortografia.

e) que Minas Gerais é o estado brasileiro em que há 
menos preocupação das pessoas em valorizar a 
norma culta do idioma.

Respeitem meus cabelos, brancos
Respeitem meus cabelos, brancos
Chegou a hora de falar
Vamos ser francos
Pois quando um preto fala
O branco cala ou deixa a sala
Com veludo nos tamancos
Cabelo veio da áfrica
Junto com meus santos

Benguelas, zulus, gêges
Rebolos, bundos, bantos
Batuques, toques, mandingas
Danças, tranças, cantos
Respeitem meus cabelos, brancos

Se eu quero pixaim, deixa
Se eu quero enrolar, deixa
Se eu quero colorir, deixa
Se eu quero assanhar, deixa
Deixa, deixa a madeixa balançar
CÉSAR, Chico.Respeitem Meus Cabelos, Brancos. Gra-

vadora: MZA Music; Selo: Warner Brasil; Ano: 2002. 
Disponível em http://letras.mus.br/chico-cesar/134011/. 

23_05_2015.

QUESTÃO 07 - Na letra do compositor paraibano Chico 
César, a afirmação da cultura negra expressa-se, princi-
palmente, na frase “Respeitem meus cabelos, brancos”, 
que se diferencia da frase convencional “Respeitem 
meus cabelos brancos” porque:

a) o adjunto “brancos” é transformado em vocativo.
b) o sujeito “brancos” é marcado por vírgula.
c) o complemento nominal  “brancos” é separado do 
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substantivo.
d) o adjunto “brancos” é apresentado como sujeito.
e) o objeto direto é separado da forma verbal.

A flor da paixão
Os índios a chamavam de marakuya: alimento da cuia. 
Contém passiflorina, um calmante; pectina, um protetor 
do coração, inimigo do diabetes. Rica em vitaminas A, 
B e C; cálcio, fósforo, ferro. A fruta é gostosa de tudo 
quanto é jeito. E que beleza de flor! 

Mylton Severiano. Almanaque de Cultura Popular, ano 
10, set./2008, n.º 113 (com adaptações). 

QUESTÃO 08 - Na construção da textualidade, a fun-
ção do conectivo “E”, que inicia a última frase do texto, 
é:

a) introduzir a justificativa para o nome da flor. 
b) ressaltar o valor de oposição entre as informa-

ções. 
c) adicionar um argumento diferente a favor da des-

crição da flor.
d) acrescentar um argumento que expõe o valor 

medicinal da flor. 
e) substituir, com mesmo valor semântico, a conjun-

ção “no entanto”. 
Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chega-
ra naquele estado, com a família morrendo de fome, 
comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um 
juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. ele, a 
mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha 
escura, pareciam ratos - e a lembrança dos sofrimentos 
passados esmorecera(...).
 - Fabiano, você é um homem, exclamou em 
voz alta.
 Conteve-se, notou que os meninos estavam 
perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. 
E, pensando bem, ele não era um homem: era apenas 
um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. (...) 
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, 
alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-
-a, murmurando:
 - Você é um bicho, Fabiano.
 Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, 
um bicho capaz de vencer dificuldades.

RAMOS, Graciliano. Vidassecas. 23ª ed. São Paulo: 
Martins, 1969.

QUESTÃO 09 - Os itens sintáticos escolhidos para a 
composição de um texto podem orientar a leitura e criar 
mecanismos de expressividade. No trecho “E, pensan-
do bem, ele não era um homem: era apenas um cabra 
ocupado em guardar coisas dos outros”, os predicativos 
do sujeito apontam para:

a) uma imagem positiva da personagem Fabiano.
b) uma imagem revolucionária da personagem Fabiano.
c) uma imagem humanitária da personagem Fabiano.
d) uma imagem heroica da personagem Fabiano.
e) uma imagem negativa da personagem Fabiano.

Gripado, penso entre espirros em como a palavra 

gripe nos chegou após uma série de contágios entre 
línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe 
que disseminou pela Europa, além do vírus propria-
mente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e 
o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do 
latim medieval influentia, que significava “influência dos 
astros sobre os homens”. O segundo era apenas a for-
ma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se 
que fizesse referência ao modo violento como o vírus se 
apossa do organismo infectado. 

RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 
nov. 2011 

QUESTÃO 10 - Para se entender o trecho como uma 
unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a 
ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é 
construída predominantemente pela retomada de um 
termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do 
texto em que há coesão por elipse do sujeito é:

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série 
de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 
c) “O primeiro era um termo derivado do latim me-

dieval influentia, que significava ‘influência dos 
astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo 
gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violen-
to como o vírus se apossa do organismo
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substantivo.
d) o adjunto “brancos” é apresentado como sujeito.
e) o objeto direto é separado da forma verbal.
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Mylton Severiano. Almanaque de Cultura Popular, ano 
10, set./2008, n.º 113 (com adaptações). 
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Produção Textual
 Estamos em mais um ano de estudos. Nele, 
vamos conhecer professores novos, coordenadores di-
ferentes, material exclusivo, enfim, vamos construir uma 
porção de vivências positivas com o passar dos meses. 
Acreditamos que você esteja bem revigorado, depois 
de certo período de férias, e pronto para conhecer ou-
tras pessoas e fazer diversas amizades. Em meio a tudo 
isso, certamente, ocorrerão os conhecimentos, as apren-
dizagens e a fixação de conteúdos preparatórios para o 
maior vestibular do País: o ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio). Iniciaremos, neste encontro, uma série 
de informações acerca de como este vestibular funciona, 
em se tratando de redação. Alertamos que você não falte 
as aulas, que estude em casa as matérias transmitidas, 
que fique atento (a) durante todo o processo das expla-
nações dos professores e que não acumule dúvidas. Na 
medida em que elas forem aparecendo, escreva-as em 
um papelzinho e as faça chegar até o professor que está 
ministrando a aula na ocasião. Lembre-se de que o maior 
beneficiado será você! O mais importante: resolva muitos 
exercícios e pratique variados temas na produção escrita.

https://www.google.com.
br/search?q=imagens+so
bre+o+enem&rlz=1C2RN

HN_enBR4

 O Exame Nacional do 
Ensino Médio, ENEM 2017, 
se aproxima e, muitos can-
didatos, ficam aflitos com a 

redação exigida no último dia de prova. Ao contrário do 
que muitos pensam ou consideram, redigir uma boa reda-
ção não é tão difícil quanto se imagina. Não há como pre-
ver o tema da redação do ENEM 2017, entretanto, essa 
deve seguir o molde dos anos anteriores, sendo solicitado 
ao candidato que escreva um texto argumentativo, sobre 
algum assunto ou tema recente.

Tema da Redação ENEM 2017 - O tema da redação do 
ENEM é escolhido pela equipe do Inep, ou Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais, e sempre trata 
de algum tema recorrente do cotidiano dos brasileiros ou 
algum assunto atual importante. Exemplos de temas do 
cotidiano brasileiro são: a mobilidade nas grandes cida-
des e as soluções para tal e o envolvimento precoce 
de crianças no mundo digital.
 É preciso demonstrar amplo domínio do tema 
proposto, mas como não é possível prever exatamente o 
assunto abordado na redação, a dica é estar por dentro do 
que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, é 
importante manter-se informado ao ler jornais, periódicos, 
revistas e sites de notícias on-line.

10 Dicas para uma boa redação no ENEM 2017:
 9 Por se tratar de um texto argumentativo, é impor-

tante escolher um ponto de vista a ser defendido. 
Não apresente o lado positivo e negativo do assun-
to em si. Ficar em “cima do muro” é a pior opção 
em um texto argumentativo e os corretores das re-
dações do ENEM, certamente, lhe tirarão pontos 
por causa disso;

 9 Uma vez escolhido o seu ponto de vista, decida 
que argumentos utilizar para defender a sua visão. 
Por mais que seu ponto de vista seja contrário ao 
senso comum, faça uso de argumentos que pro-
vem que a sua visão é a melhor;

 9 Assim como uma história, um texto argumentativo 
deve apresentar começo, meio e fim, ou seja, in-
trodução, desenvolvimento dos argumentos e con-
clusão;

 9 Na introdução apresente o tema ou problema em 
si e deixe claro o seu ponto de vista. Apesar de a 
banca de correção saber qual o tema da redação, 
ao redigir a introdução, é necessário apresentar o 
problema como se o corretor não soubesse;

 9 No desenvolvimento, apresente os seus argumen-
tos, um em cada parágrafo, e os explique breve-
mente, defendendo o seu ponto de vista a respeito 
do tema. Dois ou três argumentos são suficientes, 
visto que o espaço para a redação não é muito 
grande;

 9 Na conclusão, retome o problema da redação e 
conclua que, de acordo com os argumentos apre-
sentados, o seu ponto de vista é aquele.

 9 Nunca escreva em primeira pessoa! Escreva sem-
pre em terceira pessoa, demonstrando proprieda-
de sobre o assunto apresentado. Expressões como 
“eu acho”, “no meu ponto de vista”, “na minha opi-
nião” estão terminantemente proibidas! Ao escre-
ver em primeira pessoa, definitivamente a banca 
do ENEM não terá “bons olhos” para isso;

 9 Se estiver na dúvida sobre algum argumento, não 
o utilize. Use sempre argumentos sobre os quais 
você tenha total conhecimento, caso contrário, sua 
redação terminará sem fundamento e sua nota final 
no ENEM poderá ser prejudicada;

 9 Faça um rascunho a lápis da redação, assim você 
minimiza rasuras, consegue estruturar melhor seu 
pensamento e colocar os argumentos com mais 
clareza no papel.

 9 Além de, também, testar o espaço que há para a 
redação, evitando ficar sem espaço para finalizar 
seu texto;

 9 Mais importante de tudo, faça sua redação sem 
pressa e não fique nervoso! Leia o tema da reda-
ção ao iniciar a prova, assim, quando for escrever, 
você já terá alguns argumentos em mente.

http://enem2016.biz/redacao-enem-2016/

Anotações:
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------
 Vamos aproveitar esses encontros para passar algu-

mas dicas importantíssimas a fim de vocês terem 
ainda mais segurança na hora do exame. Vamos 
resumir os aspectos importantes para a REDA-
ÇÃO, tendo por base o Guia do Participante, di-
vulgado pelo INEP em 2012/2013. Basicamente, 
os critérios este ano serão os mesmos, portanto, 
fiquem atentos. 

 O processo de correção - Como sabemos, a 
redação passa por dois avaliadores diferentes. Cada um 
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atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos 
para cada uma das cinco competências e a soma desses 
pontos resulta na nota total de cada avaliador, que pode 
chegar a 1000 pontos. A nota final será a média aritmé-
tica das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
 A discrepância - É considerado que há discre-
pância quando a divergência de notas atribuídas pelos 
avaliadores ultrapassar 100 (cem) pontos ou for superior 
a 80 (oitenta) pontos em qualquer uma das competências. 
Caso haja essas diferenças, a redação passa por um ter-
ceiro avaliador para, posteriormente, haver um consenso.
 Vamos às competências:
 Competência 1: Demonstrar domínio da nor-
ma padrão da língua escrita:
 Aqui serão avaliados critérios, como:

• ausência de marcas de oralidade e de registro in-
formal;

• precisão vocabular;
• obediência às regras gramaticais de:
• concordância nominal e verbal;
• regência nominal e verbal;
• pontuação;
• flexão de nomes e verbos;
• colocação de pronomes átonos;
• grafia das palavras;
• acentuação gráfica;
• emprego de letras maiúsculas e minúsculas;
• divisão silábica na mudança de linha.

 Competência 2: Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das várias  áreas de co-
nhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limi-
tes estruturais do  texto dissertativo-argumentativo:
 Nessa competência, é avaliada a sua capacidade 
de conectar as informações do mundo real com o seu tex-
to de forma pertinente, demonstrando que você está atua-
lizado e bem informado. Isso deve ser feito, sem deixar de 
respeitar a estrutura dissertativa argumentativa - intro-
dução, desenvolvimento e conclusão.
 Segue um esquema divulgado no Guia:
A prova de redação exigirá de você 
a produção de um texto em prosa, 
do tipo dissertativo-argumentativo, 
sobre um tema de ordem social, 
científica, cultural ou política. Os 
aspectos a serem avaliados rela-
cionam-se às “competências” que 
você deve ter desenvolvido duran-
te os anos de escolaridade. Nes-
sa redação, você deverá defender 
uma tese, uma opinião a respeito 
do tema proposto, apoiada em ar-
gumentos consistentes estrutura-
dos de forma coerente e coesa, de 
modo a formar uma unidade tex-
tual. Seu texto deverá ser redigido 
de acordo com a norma padrão da 
Língua Portuguesa e, finalmente, 
apresentar uma proposta de in-
tervenção social que respeite os 
direitos humanos.

TEMA


TESE


ARGUMENTOS


PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

(Fonte: Guia do Participante. A redação no ENEM 2012)
 Competência 3: Selecionar, relacionar, orga-
nizar e interpretar informações, fatos,  opiniões e ar-

gumentos em defesa de um ponto de vista:
 Basicamente, nesta competência leva-se em 
consideração a argumentação do seu texto. Analisa-se 
a criticidade, ou seja, a sua capacidade de argumentar 
de forma clara e objetiva. O texto precisa ter coerência do 
início ao fim. As ideias devem seguir uma sequência lógica 
de raciocínio. Lembrem-se de que as informações da in-
trodução devem ser coerentes com a conclusão da re-
dação. O seu texto é uma unidade de sentido. 
 Competência 4: Demonstrar conhecimen-
to dos mecanismos linguísticos necessários  para a 
construção da argumentação:
 Aqui são avaliados os mecanismos linguísticos 
utilizados para encadear as ideias na redação - coesão 
textual.
  Competência 5: Elaborar proposta de inter-
venção para o problema abordado,  respeitando os 
direitos humanos:
 Nessa última e importante competência, são ana-
lisados os seguintes itens:

• presença de proposta x ausência de proposta;
• proposta explícita x proposta implícita;
• proposta com detalhamento dos meios para sua re-

alização x proposta sem o detalhamento dos meios 
para sua realização.

 
 CUIDADO! - A redação no ENEM recebe nota 0 
(zero) caso vocês:

• fujam totalmente do tema;
• não obedeçam à estrutura dissertativo-argumenta-

tiva;
• façam um texto com até 7 (sete) linhas;
• redijam impropérios, desenhos ou outras formas 

propositais de anulação;
• desrespeitem os direitos humanos (desconsidera-

ção da  Competência 5);
• deixem a folha de redação em branco, mesmo que 

tenha sido escrita no rascunho.
 
 IMPORTANTE! - Não copiem informações dos 
textos motivadores ou de questões objetivas do caderno 
de prova. Isso acarretará a desconsideração do número 
de linhas copiadas. Além disso, isso prejudica bastante 
a originalidade do seu texto. Sejam criativos e origi-
nais em suas ideias. A banca corretora valoriza isso. Além 
disso, procurem escrever sua redação com letra legível, 
para evitar dúvidas na hora da correção. O título é um 
elemento opcional na produção da sua redação, entre-
tanto um título interessante e coerente pode enriquecer 
seu texto, causando uma boa impressão no corretor. A 
seguir, temos um esqueminha básico, retirado do Guia do 
participante:
TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela 
deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em 
argumentos ao longo da redação.

ARGUMENTO – É a justificativa utilizada por você para 
convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada 
argumento deve responder à pergunta “por quê?” em rela-
ção à tese defendida.
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seguir, temos um esqueminha básico, retirado do Guia do 
participante:
TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela 
deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em 
argumentos ao longo da redação.

ARGUMENTO – É a justificativa utilizada por você para 
convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada 
argumento deve responder à pergunta “por quê?” em rela-
ção à tese defendida.
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ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utili-
zados para desenvolver os argumentos, de modo a con-
vencer o leitor:

• exemplos;
• dados estatísticos;
• pesquisas;
• fatos comprováveis;
• citações ou depoimentos de pessoas especializa-

das no assunto;
• alusões históricas; e
• comparações entre fatos, situações, épocas ou lu-

gares distintos.
(Fonte: Guia do Participante. A redação no ENEM 2012)

http://soumaisenem.com.br/portugues/dissertacao-
-argumentativa/o-que-estudar-para-redacao-na-reta-final

 Anotações:
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------

https://www.google.com.br/se
arch?q=imagens+sobre+o+e

nem&rlz=1C2RNHN_enBR

Propostas para Produção Textual
Proposta I - Os textos abaixo são elementos meramente 
motivadores para você desenvolver o seu. Use os seus 
conhecimentos de mundo e as suas experiências acumu-
ladas ao longo de sua formação estudantil. O seu texto, 
dissertativo-argumentativo, deve ser escrito na varia-
ção padrão da língua. Parta do seguinte tema:

O envolvimento precoce de crianças no mundo 
digital

 Lembre-se de que nenhuma expressão que de-
note preconceito ou que fira os direitos humanos deve ser 
utilizada.
 Texto I - Quem não escuta falar por aí que “as 
crianças de hoje em dia já nascem mexendo na inter-
net”? A frase não está tão equivocada. Os últimos anos 
têm sido marcados por debates sobre quando “desligar” 
a criança de vez em quando do mundo digital. Uma mis-
são difícil, já que desde os primeiros anos de vida, os pais 
usam meios tecnológicos até mesmo para distrair os pe-
quenos, uma maneira de deixa-los quietos. Quando eles 
entram na escola, também não é possível evitar, já que a 
educação está diretamente ligada à tecnologia. Mas, qual 
será o limite? Até onde isso pode prejudicar o desenvol-
vimento de uma pessoa?  Especialistas acreditam que a 
proliferação de celulares, mídias sociais e aplicativos 
tem mudado a forma como as crianças interagem en-
tre si. O maior problema é que quase todo o conteúdo 
online é criado para adultos.

http://www.psafe.com/blog/conversar-sobre-tecnologia-
-filho/

Texto II - 

http://www.psafe.com/
blog/conversar-sobre-

-tecnologia-filho/

Texto III - O que tem se criado é uma “maturidade irregu-
lar” em crianças. Com a disponibilidade de praticamente 
tudo ao alcance com um toque do dedo, fica mais difícil 
impor limites. Os pais, porém, estão perdendo a opor-
tunidade de ajudar os filhos a compreender o mundo 
em que estão vivendo, especialmente porque a maioria 
não viveu esse mundo tecnológico na infância.

http://www.psafe.com/blog/conversar-sobre-tecnologia-
-filho/

Proposta II - Na variação padrão da língua, escreva tex-
to dissertativo-argumentativo, usando os seus conhe-
cimentos de mundo e as suas experiências acumuladas 
no processo de sua formação escolar, acerca do seguinte 
tema:

A persistência da dengue no Brasil
 Apresente argumentos consistentes, baseados 
na realidade, e evite qualquer expressão que fira os direi-
tos humanos.
 Texto I - O Ministério da Saúde ainda não ter-
minou de compilar todos os casos de dengue registrados 
em 2015, mas até 5 de dezembro o número de vítimas do 
vírus havia chegado a 1,59 milhão. No último 
boletim epidemiológico divulgado pelo governo sobre a 
doença, as regiões Sudeste e Centro-Oeste apareceram 
com as maiores taxas de disseminação da doença. São 
Paulo e Goiás tiveram até o período, respectivamente, 
incidências de 2.438 e de 1.640 casos por 100 mil habi-
tantes. Os quatro municípios recordistas na permanência 
da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti são 
paulistas:

- Onda Verde: 17.966 casos/100 mil
- Rio Claro: 10.237 casos/100 mil
- Sorocaba: 8.647 casos/100 mil
- Campinas: 5.746 casos/100 mil

 Antes de dezembro, 2015 já havia se tornado o 
ano com maior número de casos registrados de dengue e 
de mortes provocadas pela doença. Até 5 de dezembro, 
839 pessoas haviam morrido em decorrência da dengue, 
um aumento de 80% em relação a 2014. (...) 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/01/dengue-
-chega-159-milhao-de-casos-no-brasil-em-2015-em-

-balanco-parcial.html

Texto II
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%C3%8ANCIA+DA+DENGUE+NO+bR

Texto III
SÃO PAULO  - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) aprovou a primeira vacina contra a dengue do 
país, desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi, segun-
do comunicado emitido pela farmacêutica. A vacina tetra-
valente, batizada Dengvaxia, já recebeu o aval das autori-
dades do México e das Filipinas no início de dezembro de 
2015 e havia expectativa de que a autorização para uso 
no País fosse emitida entre o fim de dezembro de 2015 e 
começo de 2016.
Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compar-
tilhado utilizando o link http://www.valor.com.br/empre-
sas/4371902/anvisa-aprova-uso-da-primeira-vacina-
-contra-dengue-no-brasil ou as ferramentas oferecidas na 
página. 
http://www.valor.com.br/empresas/4371902/anvisa-apro-

va-uso-da-primeira-vacina-contra-dengue-no-brasil
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CONJUNTOS NUMÉRICOS

Competências e Habilidades aborda-
das nessa aula
Competência de área 1 - Construir 
significados para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais.
H1 - Reconhecer, no contexto social, di-
ferentes significados e representações 
dos números e operações - naturais, 
inteiros, racionais ou reais. 

H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizan-
do conhecimentos numéricos. 

 
Um pouco de história...
CÁLCULO = CONTAR PEDRAS?

 

O número surgiu a partir do momento em que existiu a ne-
cessidade de contar objetos e coisas e isso aconteceu há 
mais de 30.000 anos. Os homens nessa época viviam em 
cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas 
eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os 
homens iam pescar ou caçar levavam consigo pedaços de 
ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, 
o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco.
Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fi-
xou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente 
a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas 
e a criação de animais. A partir daí surgiu a necessidade 
de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava 
controlar o seu rebanho.
Passou-se, então, a utilizar pedras: cada animal represen-
tava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que 
ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao 
final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma 
pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e 
saber se algum animal havia sido comido por outro animal 
selvagem ou apenas se perdido.
Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a pa-
lavra cálculo, que em latim significa “contas com pedras”. 
Só após essas necessidades os números foram criados em 
um sistema de numeração decimal como conhecemos na 
atualidade.
COJUNTOS NUMÉRICOS
Conjuntos numéricos podem ser representados de diversas 
formas. A forma mais simples é dar um nome ao conjunto e 
expor todos os seus elementos, um ao lado do outro, entre 
os sinais de chaves. Veja o exemplo abaixo:

A = {51, 27, -3}

Esse conjunto se chama "A" e possui três termos, que estão 
listados entre chaves.
Os nomes dos conjuntos são sempre letras maiúsculas. 
Quando criamos um conjunto, podemos utilizar qualquer 
letra. 
Vamos começar nos primórdios da matemática. 
- Se eu pedisse para você contar até 10, o que você me 
diria?
- Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez.
Pois é, estes números que saem naturalmente de sua boca 
quando solicitado, são chamados de números NATURAIS, 
o qual é representado pela letra  .
Foi o primeiro conjunto inventado pelos homens, e tinha 
como intenção mostrar quantidades.
*Obs.: Originalmente, o zero não estava incluído neste con-
junto, mas pela necessidade de representar uma quantia 
nula, definiu-se este número como sendo pertencente ao 
conjunto dos Naturais. Portanto:
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...}

Obs.2: Como o zero originou-se depois dos outros núme-
ros e possui algumas propriedades próprias, algumas vezes 
teremos a necessidade de representar o conjunto dos nú-
meros naturais sem incluir o zero. Para isso foi definido que 
o símbolo * (asterisco) empregado ao lado do símbolo do 
conjunto, iria representar a ausência do zero. Veja o exem-
plo abaixo:
N* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

Estes números foram suficientes para a sociedade durante 
algum tempo. Com o passar dos anos, e o aumento das 
"trocas" de mercadorias entre os homens, foi necessário 
criar uma representação numérica para as dívidas.Com isso 
inventou-se os chamados "números negativos", e junto com 
estes números, um novo conjunto: o conjunto dos números 
inteiros, representado pela letra  
O conjunto dos números inteiros é formado por todos os 
números NATURAIS mais todos os seus representantes ne-
gativos.
Note que este conjunto não possui início nem fim (ao con-
trário dos naturais, que possui um início e não possui fim).
Assim como no conjunto dos naturais, podemos representar 
todos os inteiros sem o ZERO com a mesma notação usada 
para os NATURAIS.
Z* = {..., -2, -1, 1, 2, ...}

Em algumas situações, teremos a necessidade de repre-
sentar o conjunto dos números inteiros que NÃO SÃO NE-
GATIVOS.

Para isso emprega-se o sinal "+" ao lado do símbolo do con-
junto (vale a pena lembrar que esta simbologia representa 
os números NÃO NEGATIVOS, e não os números POSITI-
VOS, como muita gente diz). Veja o exemplo abaixo:
Z+ = {0,1, 2, 3, 4, 5, ...}

Obs.1: Note que agora sim este conjunto possui um início. 
E você pode estar pensando "mas o zero não é positivo". O 
zero não é positivo nem negativo, zero é NULO.
Ele está contido neste conjunto, pois a simbologia do sinal-
zinho positivo representa todos os números NÃO NEGATI-
VOS, e o zero se enquadra nisto.
Se quisermos representar somente os positivos (ou seja, os 
não negativos sem o zero), escrevemos:
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Z*+ = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

Pois assim teremos apenas os positivos, já que o zero não 
é positivo.
Ou também podemos representar somente os inteiros NÃO 
POSITIVOS com: 
Z -={...,- 4, - 3, - 2, -1 , 0} 

Obs.: Este conjunto possui final, mas não possui início.
E também os inteiros negativos (ou seja, os não positivos 
sem o zero):
Z*-={...,- 4, - 3, - 2, -1}

Assim: 
Conjunto dos Números Naturais
São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. É 
representado pela letra maiúscula N.
Caso queira representar o conjunto dos números naturais 
não-nulos (excluindo o zero), deve-se colocar um * ao lado 
do N:
N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ...}
N* = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ...}

Conjunto dos Números Inteiros
São todos os números que pertencem ao conjunto dos Na-
turais mais os seus respectivos opostos (negativos). 
São representados pela letra Z:
Z = {... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}

O conjunto dos inteiros possui alguns subconjuntos, eles 
são:
- Inteiros não negativos
São todos os números inteiros que não são negativos. Logo 
percebemos que este conjunto é igual ao conjunto dos nú-
meros naturais.
É representado por Z+:
Z+ = {0,1,2,3,4,5,6, ...}

- Inteiros não positivos
São todos os números inteiros que não são positivos. É re-
presentado por Z-:
Z- = {..., -5, -4, -3, -2, -1, 0}

- Inteiros não negativos e não-nulos
É o conjunto Z+ excluindo o zero. Representa-se esse sub-
conjunto por Z*+:
Z*+ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...}
Z*+ = N*

- Inteiros não positivos e não nulos
São todos os números do conjunto Z- excluindo o zero. Re-
presenta-se por Z*-.
Z*- = {... -4, -3, -2, -1}

Conjunto dos Números Racionais
Os números racionais é um conjunto que engloba os nú-
meros inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo, 
743,8432) e os números decimais infinitos periódicos (que 
repete uma sequência de algarismos da parte decimal infi-
nitamente), como "12,050505...", são também conhecidas 
como dízimas periódicas.
Os racionais são representados pela letra Q. 

Conjunto dos Números Irracionais
É formado pelos números decimais infinitos não-periódicos. 
Um bom exemplo de número irracional é o número PI (re-

sultado da divisão do perímetro de uma circunferência pelo 
seu diâmetro), que vale 3,14159265 .... Atualmente, super-
computadores já conseguiram calcular bilhões de casas de-
cimais para o PI. 
Também são irracionais todas as raízes não exatas, como a 
raiz quadrada de 2 (1,4142135 ...)

Conjunto dos Números Reais
É formado por todos os conjuntos citados anteriormente 
(união do conjunto dos racionais com os irracionais). Repre-
sentado pela letra R. 

Representação geométrica de IR 
A cada ponto de uma reta podemos associar um único nú-
mero real, e a cada número real podemos associar um único 
ponto na reta. 
Dizemos que o conjunto  é denso, pois entre dois números 
reais existem infinitos números reais (ou seja, na reta, entre 
dois pontos associados a dois números reais, existem infi-
nitos pontos). 

Veja a representação na reta de  IR

 

Em diagrama

 
EXERCÍCIOS BASE
01) (Ufpr_2017) Rafaela e Henrique participaram de 
uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fa-
chada de uma instituição de caridade. No final do dia, 
restaram duas latas de tinta idênticas (de mesmo tama-
nho e cor). Uma dessas latas estava cheia de tinta até 
a metade de sua capacidade e a outra estava cheia de 
tinta até 3/4  de sua capacidade. Ambos decidiram juntar 
esse excedente e dividir em duas partes iguais, a serem 
armazenadas nessas mesmas latas. 

A fração que representa o volume de tinta em cada uma das 
latas, em relação à sua capacidade, após essa divisão é
a)  1/3
b)  5/8
c)  6/5
d)  4/3
e)  5/2

02)(G1 _ IFAL_ 2017_ Adaptada)   A professora de ma-
temática escreveu no quadro  as seguintes premissas:

I) Todo número NATURAL é também INTEIRO. 
II) Todo número NATURAL é também RACIONAL. 
III) Todo número NATURAL é também IRRACIONAL. 
IV) Todo número NATURAL é também REAL. 
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V) Todo número IRRACIONAL é também REAL. 

Uma dessas premissas escritas pela professora é INCOR-
RETA.
 A premissa INCORRETA é
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

03) (G1 - cp2 2017)  O sistema binário ou de base 2 é 
um sistema de numeração posicional em que todas as 
quantidades se representam com base em dois algaris-
mos, zero e um   e  

Para converter um número da base decimal para a base 
binária, podemos utilizar o algoritmo ilustrado na figura a 
seguir:

 
Nesse contexto, o número 76  convertido para o sistema de 
base binária será representado por 
a)  1001101
b)  1001010
c)  1001100
d)  1101001
e)  1100010

04) (G1 - ifpe 2016)  Bruno acabou de entrar numa aca-
demia. Após fazer uma avaliação física, o instrutor de 
sua academia lhe recomendou 5  tipos de exercícios, 
cada um com três séries. Levando em consideração 
que Bruno leva 90 segundos em cada série completa e 
que o intervalo recomendado entre uma série e outra, e 
também na mudança de exercícios, é de  50 segundos, 
em quanto tempo ele terminará o treino obedecendo às 
recomendações do instrutor? 
a) Em 30 minutos. 
b) Em 30 minutos e 20  segundos. 
c) Em 32 minutos. 
d) Em 35 minutos. 
e) Em 34 minutos e 10  segundos. 

05)(G1 - ifpe 2017_ Adaptada)

QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DA REFRIGERA-
ÇÃO, SEGUNDO O GUIA DE PROFISSÕES

Organização, raciocínio lógico e habilidades manuais 
são características pessoais necessárias para seguir a 
profissão de técnico de refrigeração, Dentre 48 profis-
sões técnicas da indústria, o guia destaca que o salário 
inicial do mecânico de manutenção e instalação de apa-
relhos de climatização e refrigeração é de R$ 1232,66, 
enquanto o técnico mecânico na fabricação e monta-
gem de máquinas, sistemas e instrumentos recebe um 

montante de R$ 2 521, 57.
Fonte:http://www.clubedarefrigeracao.com.br/2014/
page/2>. Acesso: 03 out. 2016.

Rafael entrou numa empresa que oferta a remuneração in-
formada acima. Ele trabalhou  2 meses como mecânico de 
manutenção e instalação de aparelhos de climatização e 
refrigeração e, no 3º mês, passou a trabalhar como técnico 
mecânico na fabricação e montagem de máquinas, siste-
mas e instrumentos. 
Rafael recebeu, pelos três primeiros meses trabalhados 
nessa empresa, um total de 
a)  R$ 3.697,98
b)  R$ 2.465,32
c)  R$ 4.986,89
d)  R$ 5.043,14
e)  R$ 7.564,71

06)(Enem 2016)  O ábaco é um antigo instrumento de 
cálculo que usa notação posicional de base dez para 
representar números naturais. Ele pode ser apresenta-
do em vários modelos, um deles é formado por hastes 
apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma 
posição no sistema decimal e nelas são colocadas argo-
las; a quantidade de argolas na haste representa o alga-
rismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos 
abaixo das hastes com os símbolos   e   que correspon-
dem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, 
unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de mi-
lhar, sempre começando com a unidade na haste da di-
reita e as demais ordens do número no sistema decimal 
nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até 
a haste que se encontra mais à esquerda.
Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não segui-
ram a disposição usual.

 

Nessa disposição, o número que está representado na fi-
gura é 
a)  46.171
b)  147.016
c)  171.064
d)  460.171
e)  610.741

07)(Enem 2015)  As exportações de soja do Brasil tota-
lizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 
2012, e registraram um aumento em relação ao mês de 
julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em rela-
ção ao mês de maio de 2012.
Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso 
em: 2 ago. 2012.
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V) Todo número IRRACIONAL é também REAL. 
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b) II
c) III
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representar números naturais. Ele pode ser apresenta-
do em vários modelos, um deles é formado por hastes 
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posição no sistema decimal e nelas são colocadas argo-
las; a quantidade de argolas na haste representa o alga-
rismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos 
abaixo das hastes com os símbolos   e   que correspon-
dem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, 
unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de mi-
lhar, sempre começando com a unidade na haste da di-
reita e as demais ordens do número no sistema decimal 
nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até 
a haste que se encontra mais à esquerda.
Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não segui-
ram a disposição usual.

 

Nessa disposição, o número que está representado na fi-
gura é 
a)  46.171
b)  147.016
c)  171.064
d)  460.171
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07)(Enem 2015)  As exportações de soja do Brasil tota-
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2012, e registraram um aumento em relação ao mês de 
julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em rela-
ção ao mês de maio de 2012.
Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso 
em: 2 ago. 2012.
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A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Bra-
sil no mês de julho de 2012 foi de 
a) 4,129 X 10³
b) 4,129 X 106

c)  4,129 X 109

d)  4,129 X 1012

e)  4,129 X 1015

08) Enem 2014)  Um show especial de Natal teve   in-
gressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio 
de futebol que disponibilizará   portões de entrada, com   
catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas 
catracas, passará uma única pessoa a cada   segundos. 
O público foi igualmente dividido pela quantidade de 
portões e catracas, indicados no ingresso para o show, 
para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos 
aqueles que compraram ingressos irão ao showe que 
todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas in-
dicados.

Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas ca-
tracas? 
a)  1 hora. 
b)  1 hora e 15 minutos. 
c)  5 horas. 
d)  6 horas. 
e)  6 horas e 15 minutos. 

09)(Enem 2014)  A Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET) de São Paulo testou em 2013 novos radares que 
permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida 
por um veículo em um trecho da via.

 

As medições de velocidade deixariam de ocorrer de 
maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e seriam 
feitas a partir da velocidade média no trecho, conside-
rando o tempo gasto no percurso entre um radar e ou-
tro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como 
sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo 
gasto para percorrê-la.
O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma 
condução segura de deslocamento no percurso entre 
os dois radares deveria ser de, no mínimo,   Com isso, a 
CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar 
informando a velocidade média máxima permitida nes-
se trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser 

o maior possível, entre os que atendem às condições de 
condução segura observadas.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 
2014 (adaptado).

A placa de sinalização que informa a velocidade que atende 
a essas condições é
a)

  
b) 

 
c) 

 
d)

  

e)  

10) (Enem 2011)  Café no Brasil 

O consumo atingiu o maior nível da história no ano passa-
do: os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de 
xícaras. 

Veja. Ed. 2158. 31 mar. 2010.

Considere que a xícara citada na noticia seja equivalente a, 
aproximadamente, 120 mL de café. Suponha que em 2010 
os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consu-
mo em   do que foi consumido no ano anterior. De acordo 
com essas informações, qual a previsão mais aproximada 
para o consumo de café em 2010? 
a) 8 bilhões de litros. 
b) 16 bilhões de litros. 
c) 32 bilhões de litros. 
d) 40 bilhões de litros. 
e) 48 bilhões de litros. 
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
1. (Uece2016)  Dados os números racionais 3/7, 5/6, 4/9 
e 3/5 a divisão do menor deles pelo maior é igual a
a) 27/28  
b) 18/25 
c) 18/35
d) 20/27
e) 21/25

2. (Uerj 2016)  Uma campanha de supermercado permi-
te a troca de oito garrafas vazias, de qualquer volume, 
por uma garrafa de  1 litro cheia de guaraná. Considere 
uma pessoa que, tendo  96 garrafas vazias, fez todas as 
trocas possíveis. Após esvaziar todas as garrafas que 
ganhou, ela também as troca no mesmo supermercado.
Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total 
máximo de litros de guaraná recebidos por essa pessoa 
em todo o processo de troca equivale a
a) 12  
b) 13 
c) 14 
d) 15
e) 16

3. (Ufpr2016)  O aplicativo de celular de um aeroporto 
apresenta o tempo que falta, em minutos, até a decola-
gem de cada voo. Às 13h37min  Marcelo usou o aplica-
tivo e descobriu que faltavam 217  minutos para a deco-
lagem de seu voo. Supondo que não haja atrasos, a que 
horas o voo de Marcelo deverá decolar? 
a)  15h54min
b)  16h14min
c)  16h34min
d)  17h14min
e) 17h/54min 

4. (Fatec 2016)  Um atossegundo é uma unidade de tem-
po que representa um bilionésimo de um bilionésimo de 
segundo. Um femtossegundo é também uma unidade 
de tempo que representa um milionésimo de um bilioné-
simo de segundo. Sabe-se que o processo que permite 
a visão depende da interação da luz com pigmentos da 
retina e leva cerca de 200 femtossegundos para ocorrer.

Fonte dos dados: <http://tinyurl.com/ov3ur4z> Acesso em: 
17.09.2015. Adaptado.

Dessa forma, o tempo em que a luz interage com os pig-
mentos da retina, em atossegundos, é igual a 
a) 2.000 
b) 20.000 
c) 200.000 
d) 2.000.000 
e) 20.000.000 

5. (Ueg2016)  O Parque Ipiranga em Anápolis possui 
uma excelente pista de caminhada. Sr. João, morador 
das imediações desse parque, realiza caminhadas ali 
diariamente. Em uma dessas caminhadas ele observou 
que existem ao longo da pista três pontos principais: 
um quiosque para lanches rápido, um ponto de táxi e 
um viveiro. Ele então resolveu contar e observou que 
do quiosque até o ponto de táxi havia caminhado 2.000   
passos, do ponto de táxi até o viveiro 3.000  passos e, 
do viveiro até o quiosque, 4.000  passos. Sabendo-se 

que cada um dos passos do Sr. João mede  10cm, o 
comprimento total da pista é de  
a) 8.200m 
b) 7.380m 
c) 3.690m 
d) 3.600m 
e) 3.090m 

6. (Enem 2ª aplicação 2016)  Nas construções prediais 
são utilizados tubos de diferentes medidas para a insta-
lação da rede de água. Essas medidas são conhecidas 
pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. 
Alguns desses tubos, com medidas em polegada, são 
os tubos de e  1/2, 3/8 e 5/4 

Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, 
encontramos 
a) 1/2, 3/8, 5/4 
b) 1/2, 5/4, 3/8
c) 3/8, 1/2, 5/4
d) 3/8, 5/4, 1/2 
e) 5/4, 1/2, 3/8 

7. (Enem 2014)  Os incas desenvolveram uma maneira 
de registrar quantidades e representar números utili-
zando um sistema de numeração decimal posicional: 
um conjunto de cordas com nós denominado quipus. O 
quipus era feito de uma corda matriz, ou principal (mais 
grossa que as demais), na qual eram penduradas ou-
tras cordas, mais finas, de diferentes tamanhos e cores 
(cordas pendentes). De acordo com a sua posição, os 
nós significavam unidades, dezenas, centenas e milha-
res. Na Figura 1, o quipus representa o número decimal 
2.453  Para representar o “zero” em qualquer posição, 
não se coloca nenhum nó.

O número da representação do quipusda Figura 2, em base 
decimal, é 
a)  364
b)  463
c)  3.064
d)  3.640
e)  4.603

8. (Enem 2012)  A capacidade mínima, em BTU/h, de um 
aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem expo-
sição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:

• 600 BTU/h por m2, considerando-se ate duas pessoas no 
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ambiente;
• para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 
600 BTU/h;
• acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento ele-
trônico em funcionamento no ambiente.

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma 
sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 m x 5 m, em 
que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de 
televisão em funcionamento.
A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-con-
dicionado deve ser 
a) 12 000. 
b) 12 600. 
c) 13 200. 
d) 13 800. 
e) 15 000. 

9. (Enem 2012)  João decidiu contratar os serviços de 
uma empresa por telefone através do SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para 
João o número de protocolo de atendimento da ligação 
e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não enten-
deu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou 
o número 13 _ 9 8 2 0 7   sendo que o espaço vazio é o 
do algarismo que João não entendeu.
De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo 
algarismo que falta no número de protocolo é a de 
a) centena. 
b) dezena de milhar. 
c) centena de milhar. 
d) milhão. 
e) centena de milhão. 

10. (Enem 2011)  O dono de uma oficina mecânica pre-
cisa de um pistão das partes de um motor, de 68mm 
de diâmetro, para o conserto de um carro. Para conse-
guir um, esse dono vai até um ferro velho e lá encontra 
pistões com diâmetros iguais a 68,21mm; 68,102mm; 
68,001mm; 68,02mm e 68,012mm . Para colocar o pistão 
no motor que está sendo consertado, o dono da ofici-
na terá de adquirir aquele que tenha o diâmetro mais 
próximo do que ele precisa. Nessa condição, o dono da 
oficina deverá comprar o pistão de diâmetro 
a) 68,21mm  
b) 68,102mm 
c) 68,02mm 
d) 68,012mm 
e) 68,001mm
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PROPORCIONALIDADE

Competência de área 4 - Construir noções de variação 
de grandezas para a compreensão da realidade e a solu-
ção de problemas do cotidiano. 
H15 - Identificar a relação de dependência entre gran-
dezas. 
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a varia-
ção de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de 
grandezas como recurso para a construção de argumen-
tação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade en-
volvendo variação de grandezas

RAZÃO E PROPORÇÃO
Razão: a razão entre dois números 0, ≠bbea , 
nessa ordem, é o quociente 

b
a .

Exemplo1: Numa turma havia 35 meninos e 35 meninas, 
qual a razão entre o número de meninas e o total de 
alunos?

Solução: 25 25 5
25 35 60 12

= =
+

Algumas razões importantes

Re
º tan

Distância PercorridaVelocidade
tempo

Comprimento MapaEscala
Comprimento al

n de habi tesDensidade demográfica
área ocupada

=

=

=

Exemplo 2: Um atleta amador percorre 100 metros de 
uma pista de atletismo em 20 segundos.Qual sua veloci-
dade média em m/s? E em km/h?
Solução:

100 5 /
20

Distância Percorrida mVelocidade m s
tempo seg

= = =

1 100100 .100 100 . 1 100 36001000 1000 / . / 18 /1 2020 20 . 1 1000 2020 .
3600 3600

kmm mVelocidade km h km h km h
seg seg hora

= = = = = =

Proporção: é a expressão que indica uma igualdade en-
tre duas ou mais razões. Os números a, b, c e d, com b ≠ 
0 e d ≠ 0, formam nessa ordem, uma proporção se, e so-
mente se, a razão entre a e b é igual à razão entre c e d.
Representa-se por 

d
c

b
a
=  e lê-se: a  está para b  

assim 
como cestá para d .
Exemplo 3: Uma caixa com um cento de docinhos ha-
via brigadeiros e olho de sogra. A cada cinco doces, três 
eram brigadeiros. Qual o total de cada tipo de doce?
Solução: 
Doces:100
Brigadeiros: x

3 3 5. 3.100 60
100 5 100 5

brigadeiros x xRazão x x
total

= = = → = → = → =

Portanto a quantidade de brigadeiros é 60 e de olhos de 
sogra é 40.

Propriedades das proporções

P1) bcad
d
c

b
a

=⇔=

P2) 
d
c

b
a

db
ca

d
c

b
a

==
+
+

⇔=  a propriedade também é 

válida para diferença
a c a c a c
b d b d b d

−
= ⇔ = =

−

Veja por exemplo: 
2 4 2 4 6
3 6 3 6 9

+
= = =

+

PROPORCIONALIDADE ENTRE GRANDEZAS
Grandezas diretamente proporcionais (GDP):
Uma grandeza A é diretamente proporcional a uma gran-
deza B se, e somente se, as razões entre os valores de 
A e os correspondentes valores de B forem constan-
tes. Se ( )...,,, 321 aaaA =  e ( )...,,, 321 bbbB =  
forem grandezas diretamente 

proporcionais, então:

k
b
a

b
a

b
a =⋅⋅⋅===

3

3

2

2

1

1 , onde k
 é a constante de propor-

cionalidade.
Observe a situação:
Em uma padaria, é cobrado R$ 0,35 por cada pão 
carioquinha. A seguir a tabela que nos mostra como os 
preços variam:

Preço a pagar (R$) 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75
Quantidade de 
carioquinhas 1 2 3 4 5

A razão entre o preço a pagar e a quantidade de carioqui-
nhas é constante, veja

0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 0,35
1 2 3 4 5

= = = = =

Ao resultado desta igualdade, no caso 0,35, damos o 
nome de razão de proporcionalidade.
 
Cuidado!!!
Algumas pessoas costumam afirmar que duas grande-
zas são diretamente proporcionais quando crescem ou 
decrescem simultaneamente; esta afirmação não ne-
cessariamente é verdadeira, é possível duas grandezas 
crescerem ou decrescerem simultaneamente e mesmo 
assim não serem diretamente proporcionais. Veja a si-
tuação a seguir:
A conta de luz de uma determinada cidade é cobrada da 
seguinte forma: R$10,00 de taxa de iluminação pública 
e mais R$0,50 por cada Kwh de energia consumido. A 
tabela abaixo representa como o preço variam de acordo 
com o consumo de uma residência:

Valor da conta (R$) 35 60 85 110 135
Kwh consumidos 50 100 150 200 250
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Veja que quando os Kwh  consumidos aumentam, o valor 
da conta também aumenta, porém as razões não são 
constantes,
35 60 85 110 135 0,7 0,6 0,566 0,55 0,54
50 100 150 200 250

≠ ≠ ≠ ≠ → ≠ ≠ ≠ ≠

As grandezas envolvidas não são diretamente proporcio-
nais.

Grandezas inversamente proporcionais (GIP):
Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma 
grandeza B se, e somente se, os produtos entre os valo-
res de A e os correspondentes valores de B forem cons-

tantes. Se 
( )...,,, 321 aaaA =

 e 
( )...,,, 321 bbbB =  

forem grandezas inversamente proporcionais, então: 
kbababa =⋅⋅⋅=⋅=⋅=⋅ 332211 . Onde k é a constante de 

proporcionalidade.

Relação entre proporção inversa e proporção direta.
Sejam duas sucessões de números, todos diferentes de 
zero. Se os números de uma são inversamente propor-
cionais aos números da outra, então os números de uma 
delas serão diretamente proporcionais aos inversos dos 
números da outra. Esta relação nos permite trabalhar 
com sucessões de números inversamente proporcionais 
como se fossem diretamente proporcionais.
Se a grandeza ( )...,,, 321 aaaA =  for inversamente 
proporcional à grandeza ( )...,,, 321 bbbB =  então A 
será diretamente proporcional à grandeza.









⋅⋅⋅= ,1,1,1

321 bbb
C , ou seja:

31 2
1 1 2 2 3 3

1 2 3

1 1 1 k kaa a a b a b a b
b b b

= = = ⋅⋅⋅ = ⇔ ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅⋅⋅ =

Veja a situação:
Para a pintura de um bloco de apartamentos uma cons-
trutora deseja contratar pintores, porém está com dúvi-
das quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas 
com outras empresas mais experientes, foi possível criar 
uma tabela que relaciona a quantidade de pintores con-
tratados e o número de dias que o serviço demorará. 

Pintores 1 2 3 4 5
Dias 60 30 20 15 12

Enquanto a quantidade de pintores dobra, o número de 
dias cai pela metade; quando triplica, os dias caem pela 
sua terça parte.
Observe o produto entre as grandezas:

1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 60x x x x x= = = = =
As grandezas são, portanto inversamente proporcionais.

DIVISÃO PROPORCIONAL

Divisão em partes diretamente proporcionais
Dividir um número N em partes diretamente proporcio-
nais aos números a, b, c,..., significa encontrar os núme-
ros A, B, C,..., tais que: 







=⋅⋅⋅+++

=⋅⋅⋅===

NCBA

k
c
C

b
B

a
A

Exemplo 4: Um avô resolveu presentear seus três netos 
nas férias com R$ 800,00 que deveria ser dividido em 
partes proporcionais às suas idades. Os três netos, An-
dré, Beatriz e Carolina tinha respectivamente 18, 12 e 10 
anos. Quanto recebeu cada neto?
Solução: 
André: x
Beatriz: y
Carolina: z

18 12 10
800

800 20
18 12 10 18 12 10 40

x y z

x y z
x y z x y z

 = =

 + + =

+ +
= = = = =

+ +

Logo 20 360
18
x x= ⇒ = , 20 240

12
y y= ⇒ =  

e 20 200
10
z z= ⇒ =

Outra forma de solucionar:

, 18. , 12. 10.
18 12 10 18 12 10
x y z x y zk k k e k x k y k e z k= = = ⇒ = = = ⇒ = = =

x + y + z = 800,   
18k + 12k + 10k = 800   
40.k = 800 
k = 20.
Portanto, x = 360, y = 240 e z = 200.

Divisão em partes inversamente proporcionais
Dividir um número N em partes inversamente proporcio-
nais aos números m, n, p,..., significa encontrar os núme-
ros A, B, C,..., tais que: 





=⋅⋅⋅+++
=⋅⋅⋅=×=×=×

NCBA
kpCnBmA

Exemplo 5: A fim de diminuir a quantidade de faltas dos 
três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo e Cer-
naldo), um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e acres-
centado ao salário dos três funcionários de forma inver-
samente proporcional à quantidade de faltas que cada 
um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus cada 
um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo ti-
veram respectivamente 2, 3 e 7 faltas?
Solução: 
Arnaldo: x
Bernaldo: y
Cernaldo: z
2. 3. 7. 2. , 3. 7. ,

2 3 7
k k kx y z k x k y k e z k x y e z= = = ⇒ = = = ⇒ = = =
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Competência de área 4 - Construir noções de variação 
de grandezas para a compreensão da realidade e a solu-
ção de problemas do cotidiano. 
H15 - Identificar a relação de dependência entre gran-
dezas. 
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a varia-
ção de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de 
grandezas como recurso para a construção de argumen-
tação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade en-
volvendo variação de grandezas

RAZÃO E PROPORÇÃO
Razão: a razão entre dois números 0, ≠bbea , 
nessa ordem, é o quociente 

b
a .

Exemplo1: Numa turma havia 35 meninos e 35 meninas, 
qual a razão entre o número de meninas e o total de 
alunos?

Solução: 25 25 5
25 35 60 12

= =
+

Algumas razões importantes

Re
º tan

Distância PercorridaVelocidade
tempo

Comprimento MapaEscala
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Exemplo 2: Um atleta amador percorre 100 metros de 
uma pista de atletismo em 20 segundos.Qual sua veloci-
dade média em m/s? E em km/h?
Solução:

100 5 /
20

Distância Percorrida mVelocidade m s
tempo seg

= = =

1 100100 .100 100 . 1 100 36001000 1000 / . / 18 /1 2020 20 . 1 1000 2020 .
3600 3600

kmm mVelocidade km h km h km h
seg seg hora

= = = = = =

Proporção: é a expressão que indica uma igualdade en-
tre duas ou mais razões. Os números a, b, c e d, com b ≠ 
0 e d ≠ 0, formam nessa ordem, uma proporção se, e so-
mente se, a razão entre a e b é igual à razão entre c e d.
Representa-se por 

d
c

b
a
=  e lê-se: a  está para b  

assim 
como cestá para d .
Exemplo 3: Uma caixa com um cento de docinhos ha-
via brigadeiros e olho de sogra. A cada cinco doces, três 
eram brigadeiros. Qual o total de cada tipo de doce?
Solução: 
Doces:100
Brigadeiros: x

3 3 5. 3.100 60
100 5 100 5

brigadeiros x xRazão x x
total

= = = → = → = → =

Portanto a quantidade de brigadeiros é 60 e de olhos de 
sogra é 40.

Propriedades das proporções

P1) bcad
d
c

b
a

=⇔=

P2) 
d
c

b
a

db
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d
c

b
a

==
+
+

⇔=  a propriedade também é 

válida para diferença
a c a c a c
b d b d b d

−
= ⇔ = =

−

Veja por exemplo: 
2 4 2 4 6
3 6 3 6 9

+
= = =

+

PROPORCIONALIDADE ENTRE GRANDEZAS
Grandezas diretamente proporcionais (GDP):
Uma grandeza A é diretamente proporcional a uma gran-
deza B se, e somente se, as razões entre os valores de 
A e os correspondentes valores de B forem constan-
tes. Se ( )...,,, 321 aaaA =  e ( )...,,, 321 bbbB =  
forem grandezas diretamente 

proporcionais, então:

k
b
a

b
a

b
a =⋅⋅⋅===

3

3

2

2

1

1 , onde k
 é a constante de propor-

cionalidade.
Observe a situação:
Em uma padaria, é cobrado R$ 0,35 por cada pão 
carioquinha. A seguir a tabela que nos mostra como os 
preços variam:

Preço a pagar (R$) 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75
Quantidade de 
carioquinhas 1 2 3 4 5

A razão entre o preço a pagar e a quantidade de carioqui-
nhas é constante, veja

0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 0,35
1 2 3 4 5

= = = = =

Ao resultado desta igualdade, no caso 0,35, damos o 
nome de razão de proporcionalidade.
 
Cuidado!!!
Algumas pessoas costumam afirmar que duas grande-
zas são diretamente proporcionais quando crescem ou 
decrescem simultaneamente; esta afirmação não ne-
cessariamente é verdadeira, é possível duas grandezas 
crescerem ou decrescerem simultaneamente e mesmo 
assim não serem diretamente proporcionais. Veja a si-
tuação a seguir:
A conta de luz de uma determinada cidade é cobrada da 
seguinte forma: R$10,00 de taxa de iluminação pública 
e mais R$0,50 por cada Kwh de energia consumido. A 
tabela abaixo representa como o preço variam de acordo 
com o consumo de uma residência:

Valor da conta (R$) 35 60 85 110 135
Kwh consumidos 50 100 150 200 250
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Veja que quando os Kwh  consumidos aumentam, o valor 
da conta também aumenta, porém as razões não são 
constantes,
35 60 85 110 135 0,7 0,6 0,566 0,55 0,54
50 100 150 200 250

≠ ≠ ≠ ≠ → ≠ ≠ ≠ ≠

As grandezas envolvidas não são diretamente proporcio-
nais.

Grandezas inversamente proporcionais (GIP):
Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma 
grandeza B se, e somente se, os produtos entre os valo-
res de A e os correspondentes valores de B forem cons-

tantes. Se 
( )...,,, 321 aaaA =

 e 
( )...,,, 321 bbbB =  

forem grandezas inversamente proporcionais, então: 
kbababa =⋅⋅⋅=⋅=⋅=⋅ 332211 . Onde k é a constante de 

proporcionalidade.

Relação entre proporção inversa e proporção direta.
Sejam duas sucessões de números, todos diferentes de 
zero. Se os números de uma são inversamente propor-
cionais aos números da outra, então os números de uma 
delas serão diretamente proporcionais aos inversos dos 
números da outra. Esta relação nos permite trabalhar 
com sucessões de números inversamente proporcionais 
como se fossem diretamente proporcionais.
Se a grandeza ( )...,,, 321 aaaA =  for inversamente 
proporcional à grandeza ( )...,,, 321 bbbB =  então A 
será diretamente proporcional à grandeza.









⋅⋅⋅= ,1,1,1

321 bbb
C , ou seja:

31 2
1 1 2 2 3 3

1 2 3

1 1 1 k kaa a a b a b a b
b b b

= = = ⋅⋅⋅ = ⇔ ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅⋅⋅ =

Veja a situação:
Para a pintura de um bloco de apartamentos uma cons-
trutora deseja contratar pintores, porém está com dúvi-
das quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas 
com outras empresas mais experientes, foi possível criar 
uma tabela que relaciona a quantidade de pintores con-
tratados e o número de dias que o serviço demorará. 

Pintores 1 2 3 4 5
Dias 60 30 20 15 12

Enquanto a quantidade de pintores dobra, o número de 
dias cai pela metade; quando triplica, os dias caem pela 
sua terça parte.
Observe o produto entre as grandezas:

1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 60x x x x x= = = = =
As grandezas são, portanto inversamente proporcionais.

DIVISÃO PROPORCIONAL

Divisão em partes diretamente proporcionais
Dividir um número N em partes diretamente proporcio-
nais aos números a, b, c,..., significa encontrar os núme-
ros A, B, C,..., tais que: 
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Exemplo 4: Um avô resolveu presentear seus três netos 
nas férias com R$ 800,00 que deveria ser dividido em 
partes proporcionais às suas idades. Os três netos, An-
dré, Beatriz e Carolina tinha respectivamente 18, 12 e 10 
anos. Quanto recebeu cada neto?
Solução: 
André: x
Beatriz: y
Carolina: z

18 12 10
800

800 20
18 12 10 18 12 10 40

x y z

x y z
x y z x y z

 = =

 + + =

+ +
= = = = =

+ +

Logo 20 360
18
x x= ⇒ = , 20 240

12
y y= ⇒ =  

e 20 200
10
z z= ⇒ =

Outra forma de solucionar:

, 18. , 12. 10.
18 12 10 18 12 10
x y z x y zk k k e k x k y k e z k= = = ⇒ = = = ⇒ = = =

x + y + z = 800,   
18k + 12k + 10k = 800   
40.k = 800 
k = 20.
Portanto, x = 360, y = 240 e z = 200.

Divisão em partes inversamente proporcionais
Dividir um número N em partes inversamente proporcio-
nais aos números m, n, p,..., significa encontrar os núme-
ros A, B, C,..., tais que: 





=⋅⋅⋅+++
=⋅⋅⋅=×=×=×

NCBA
kpCnBmA

Exemplo 5: A fim de diminuir a quantidade de faltas dos 
três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo e Cer-
naldo), um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e acres-
centado ao salário dos três funcionários de forma inver-
samente proporcional à quantidade de faltas que cada 
um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus cada 
um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo ti-
veram respectivamente 2, 3 e 7 faltas?
Solução: 
Arnaldo: x
Bernaldo: y
Cernaldo: z
2. 3. 7. 2. , 3. 7. ,

2 3 7
k k kx y z k x k y k e z k x y e z= = = ⇒ = = = ⇒ = = =
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Como x + y + z = 1435, então 

1435
2 3 7
21 14 6 1435

42
41 1435 1470
42

k k k

k k k

k k

+ + =

+ +
=

= → =

Arnaldo receberá 
1470 735

2 2
kx = = = ;

 
Bernaldo

 

1470 490
3 3
ky = = =  e Cernaldo 

1470 210
7 7
kz = = =

.
REGRA DE TRÊS
È um processo prático de solucionar problemas que 
envolvem relações entre grandezas direta ou inver-
samente proporcionais.
Explicaremos este processo a partir de exemplos pro-
postos abaixo.

Regra de 3 Simples (Diretamente proporcional) - Uma 
construtora fornece diariamente as refeições de seus 50 
operários, o que gera uma despesa diária de R$ 700,00. 
Para a próxima semana, precisando concluir a obra com 
maior rapidez, contratará mais 14 operários; qual será o 
custo diário com refeições?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Custo (R$) Operários
700 50

x 64
Comparamos as grandezas para determinar se são dire-
ta ou inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é diretamente proporcional 
ao custo.
Como são diretamente proporcionais as razões são 
constante, logo

700 50 50. 64.700 896
64

x x
x

= → = → =
.

O custo diário com as refeições dos funcionários será 
R$ 896,00.
Regra de 3 Simples (Inversamente proporcional) - A 
mesma construtora da situação anterior terminaria sua 
obra com 50 operários em 32 horas de trabalho; deter-
mine em quantas horas o serviço será concluído com a 
contratação dos novos 14 operários?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Horas de trabalho Operários
32 50
x 64

Comparamos as grandezas para determinar se são dire-
ta ou inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é inversamente proporcional 
à quantidade de horas trabalhadas, veja que quanto mais 
funcionários trabalharem, em menos tempo o serviço 
será concluído.
Como são inversamente proporcionais as razões são in-
versas, logo

32 64 64. 50.32 25
50

x x
x
= → = → =

.
O serviço será concluído em 25 horas de trabalho.

Regra de 3 Composta 
(G1 - cftmg 2012)  Uma fábrica de calçados, localizada 
em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais pro-
duzem 120 pares de calçados em 8 horas de trabalho 
diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares 
por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 
horas diárias. Nesse novo contexto qual será o número 
de operários necessários?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Operários Pares de calçados Horas diárias
16 120 8
x 300 10

Comparamos cada grandeza conhecida com a desco-
nhecida, duas a duas, para determinar se são direta ou 
inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é diretamente proporcional 
à quantidade de pares de calçados produzidos, veja que 
quanto mais calçados,maior será a quantidade de operá-
rios necessários.
- A quantidade de operários é inversamente proporcional 
ao número de horas diárias, veja que quanto mais horas 
trabalhadas, menos operários serão necessários.
Daí,

16 120 10.
300 8

16 2 5.
5 4

16 10 16 1 8
20 2

direta indireta

x

x

x
x x

=

=

= → = → = .

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Durante um 
jogo de futebol foram anunciados os totais do público 
presente e do público pagante. Diante da diferença entre 
os dois totais apresentados, um dos comentaristas es-
portivos presentes afirmou que apenas75% das pessoas 
que assistiam àquele jogo no estádio pagaram ingres-
so. Considerando que a afirmativa do comentarista está 
correta, a razão entre o público não pagante e o público 
pagante naquele jogo foi:
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a) 
1
4        

b) 1
3

c) 
3
4        

d) 4
3                

e) 
3
1

QUESTÃO 02 (ENEM PPL 2013) - Um carpinteiro fabri-
ca portas retangulares maciças, feitas de um mesmo ma-
terial. Por ter recebido de seus clientes pedidos de por-
tas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando 
suas espessuras. A fim de manter o custo com o material 
de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre 
a largura da nova porta e a largura da porta anterior é:

a) 1/8       b) 7/8
c) 8/7       d) 8/9             e) 9/8

   
QUESTÃO 03 (ENEM 2013) - Para se construir um con-
trapiso, é comum, na constituição do concreto, se utili-
zar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte 
de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para 
construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora 
encomendou um caminhão betoneira com 14m3 de con-
creto. Qual é o volume de cimento, em m3, na carga de 
concreto trazido pela betoneira?

a) 1,75          b) 2,00   
c) 2,33          d) 4,00              e) 8,00   

QUESTÃO 04 - A fim de diminuir a quantidade de faltas 
dos três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo 
e Cernaldo), um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e 
acrescentado ao salário dos três funcionários de forma 
inversamente proporcional à quantidade de faltas que 
cada um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus 
cada um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernal-
do tiveram respectivamente 2, 3 e 7 faltas?    

a) R$ 735,00; R$ 510,00; R$ 190,00
b) R$ 735,00; R$ 490,00; R$ 210,00
c) R$ 645,00; R$ 450,00; R$ 340,00
d) R$ 645,00; R$ 475,00; R$ 365,00
e) R$ 615,00; R$ 495,00; R$ 375,00

QUESTÃO 05 (ENEM 2011) - A resistência das vigas de 
dado comprimento é diretamente proporcional à largu-
ra (b) e ao quadrado da altura (d), conforme a figura. A 
constante de proporcionalidade k varia de acordo com o 
material utilizado na sua construção.

Considerando-se S como a resistência, a representação 
algébrica que exprime essa relação é:

a) . .S k b d=   b) 2.S b d=

c) 2. .S k b d=   d) 2

.k bS
d

=

e) 
2.k dS

b
=

QUESTÃO 06 (ENEM 2014 3ª Aplicação) - Uma pessoa 
precisa comprar creme dental. Ao entrar em um super-
mercado, encontra uma marca em promoção, conforme 
o quadro seguinte:

Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor 
resolve levar a embalagem de número:

a) 1      b) 2
c) 3      d) 4    e) 5

QUESTÃO 07 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Uma pesqui-
sa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros 
dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene 
pessoal.
CAETANO, M.; SOEIRO, R.; DAVINO, R. Cosméticos. 
Superinteressante, n. 304, maio 2012 (adaptado).
Outra maneira de representar esse resultado é exibindo 
o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cui-
dar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa 
representação?

a) 80%     b) 8%
c) 0,8%     d) 0,08%     e) 0,008%

QUESTÃO 08 (ENEM 2009) - Uma escola lançou uma 
campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 
dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comuni-
dade carente da região.
Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias 
trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de ali-
mentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos 
alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 
horas por dia nos dias seguintes até o término da campa-
nha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se manti-
do constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao 
final do prazo estipulado seria de:

a) 920 kg     b) 800 kg
c) 720 kg     d) 600 kg      e) 570 kg

QUESTÃO 09 (ENEM 2010) - A resistência elétrica e 
as dimensões do condutor - A relação da resistência 
elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por 
um grupo de cientistas por meio de vários experimentos 
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Como x + y + z = 1435, então 

1435
2 3 7
21 14 6 1435

42
41 1435 1470
42

k k k

k k k

k k

+ + =

+ +
=

= → =

Arnaldo receberá 
1470 735

2 2
kx = = = ;

 
Bernaldo

 

1470 490
3 3
ky = = =  e Cernaldo 

1470 210
7 7
kz = = =

.
REGRA DE TRÊS
È um processo prático de solucionar problemas que 
envolvem relações entre grandezas direta ou inver-
samente proporcionais.
Explicaremos este processo a partir de exemplos pro-
postos abaixo.

Regra de 3 Simples (Diretamente proporcional) - Uma 
construtora fornece diariamente as refeições de seus 50 
operários, o que gera uma despesa diária de R$ 700,00. 
Para a próxima semana, precisando concluir a obra com 
maior rapidez, contratará mais 14 operários; qual será o 
custo diário com refeições?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Custo (R$) Operários
700 50

x 64
Comparamos as grandezas para determinar se são dire-
ta ou inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é diretamente proporcional 
ao custo.
Como são diretamente proporcionais as razões são 
constante, logo

700 50 50. 64.700 896
64

x x
x

= → = → =
.

O custo diário com as refeições dos funcionários será 
R$ 896,00.
Regra de 3 Simples (Inversamente proporcional) - A 
mesma construtora da situação anterior terminaria sua 
obra com 50 operários em 32 horas de trabalho; deter-
mine em quantas horas o serviço será concluído com a 
contratação dos novos 14 operários?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Horas de trabalho Operários
32 50
x 64

Comparamos as grandezas para determinar se são dire-
ta ou inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é inversamente proporcional 
à quantidade de horas trabalhadas, veja que quanto mais 
funcionários trabalharem, em menos tempo o serviço 
será concluído.
Como são inversamente proporcionais as razões são in-
versas, logo

32 64 64. 50.32 25
50

x x
x
= → = → =

.
O serviço será concluído em 25 horas de trabalho.

Regra de 3 Composta 
(G1 - cftmg 2012)  Uma fábrica de calçados, localizada 
em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais pro-
duzem 120 pares de calçados em 8 horas de trabalho 
diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares 
por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 
horas diárias. Nesse novo contexto qual será o número 
de operários necessários?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Operários Pares de calçados Horas diárias
16 120 8
x 300 10

Comparamos cada grandeza conhecida com a desco-
nhecida, duas a duas, para determinar se são direta ou 
inversamente proporcionais:
- A quantidade de operários é diretamente proporcional 
à quantidade de pares de calçados produzidos, veja que 
quanto mais calçados,maior será a quantidade de operá-
rios necessários.
- A quantidade de operários é inversamente proporcional 
ao número de horas diárias, veja que quanto mais horas 
trabalhadas, menos operários serão necessários.
Daí,

16 120 10.
300 8

16 2 5.
5 4

16 10 16 1 8
20 2

direta indireta

x

x

x
x x

=

=

= → = → = .

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Durante um 
jogo de futebol foram anunciados os totais do público 
presente e do público pagante. Diante da diferença entre 
os dois totais apresentados, um dos comentaristas es-
portivos presentes afirmou que apenas75% das pessoas 
que assistiam àquele jogo no estádio pagaram ingres-
so. Considerando que a afirmativa do comentarista está 
correta, a razão entre o público não pagante e o público 
pagante naquele jogo foi:
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a) 
1
4        

b) 1
3

c) 
3
4        

d) 4
3                

e) 
3
1

QUESTÃO 02 (ENEM PPL 2013) - Um carpinteiro fabri-
ca portas retangulares maciças, feitas de um mesmo ma-
terial. Por ter recebido de seus clientes pedidos de por-
tas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando 
suas espessuras. A fim de manter o custo com o material 
de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre 
a largura da nova porta e a largura da porta anterior é:

a) 1/8       b) 7/8
c) 8/7       d) 8/9             e) 9/8

   
QUESTÃO 03 (ENEM 2013) - Para se construir um con-
trapiso, é comum, na constituição do concreto, se utili-
zar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte 
de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para 
construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora 
encomendou um caminhão betoneira com 14m3 de con-
creto. Qual é o volume de cimento, em m3, na carga de 
concreto trazido pela betoneira?

a) 1,75          b) 2,00   
c) 2,33          d) 4,00              e) 8,00   

QUESTÃO 04 - A fim de diminuir a quantidade de faltas 
dos três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo 
e Cernaldo), um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e 
acrescentado ao salário dos três funcionários de forma 
inversamente proporcional à quantidade de faltas que 
cada um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus 
cada um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernal-
do tiveram respectivamente 2, 3 e 7 faltas?    

a) R$ 735,00; R$ 510,00; R$ 190,00
b) R$ 735,00; R$ 490,00; R$ 210,00
c) R$ 645,00; R$ 450,00; R$ 340,00
d) R$ 645,00; R$ 475,00; R$ 365,00
e) R$ 615,00; R$ 495,00; R$ 375,00

QUESTÃO 05 (ENEM 2011) - A resistência das vigas de 
dado comprimento é diretamente proporcional à largu-
ra (b) e ao quadrado da altura (d), conforme a figura. A 
constante de proporcionalidade k varia de acordo com o 
material utilizado na sua construção.

Considerando-se S como a resistência, a representação 
algébrica que exprime essa relação é:

a) . .S k b d=   b) 2.S b d=

c) 2. .S k b d=   d) 2

.k bS
d

=

e) 
2.k dS

b
=

QUESTÃO 06 (ENEM 2014 3ª Aplicação) - Uma pessoa 
precisa comprar creme dental. Ao entrar em um super-
mercado, encontra uma marca em promoção, conforme 
o quadro seguinte:

Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor 
resolve levar a embalagem de número:

a) 1      b) 2
c) 3      d) 4    e) 5

QUESTÃO 07 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Uma pesqui-
sa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros 
dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene 
pessoal.
CAETANO, M.; SOEIRO, R.; DAVINO, R. Cosméticos. 
Superinteressante, n. 304, maio 2012 (adaptado).
Outra maneira de representar esse resultado é exibindo 
o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cui-
dar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa 
representação?

a) 80%     b) 8%
c) 0,8%     d) 0,08%     e) 0,008%

QUESTÃO 08 (ENEM 2009) - Uma escola lançou uma 
campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 
dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comuni-
dade carente da região.
Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias 
trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de ali-
mentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos 
alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 
horas por dia nos dias seguintes até o término da campa-
nha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se manti-
do constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao 
final do prazo estipulado seria de:

a) 920 kg     b) 800 kg
c) 720 kg     d) 600 kg      e) 570 kg

QUESTÃO 09 (ENEM 2010) - A resistência elétrica e 
as dimensões do condutor - A relação da resistência 
elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por 
um grupo de cientistas por meio de vários experimentos 
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de eletricidade. Eles verificaram que existe proporciona-
lidade entre:resistência (R) e comprimento (λ), dada a 
mesma secção transversal (A); resistência (R) e área da 
secção transversal (A), dado o mesmo comprimento (λ) e 
comprimento (λ) e área da secção transversal (A), dada 
a mesma resistência (R). Considerando os resistores 
como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas 
que influem na resistência elétrica utilizando as figuras 
seguintes.

As figuras mostram que as proporcionalidades existentes 
entre resistência (R) e comprimento (λ), resistência (R) e 
área da secção transversal (A), e entre comprimento (λ) 
e área da secção transversal (A) são, respectivamente, 

a) direta, direta e direta.
b) direta, direta e inversa.
c) direta, inversa e direta.
d) inversa, direta e direta.
e) inversa, direta e inversa.

QUESTÃO 10 (ENEM 2014 3ª Aplicação) - Uma pes-
soa, durante sua vida, cometeu crimes, sendo por con-
sequencia, condenada a 10 anos de cadeia. Ainda no 
tribunal, o juiz, interessado na recuperação dessa pes-
soa, lhe informou acerca da possibilidade que tinha em 
reduzir sua pena, caso se dispusesse a trabalhar na mar-
cenaria da penitenciária. Informou-a que a cada três dias 
de trabalho, 1 dia seria “perdoado” em sua pena. Imagi-
nando não haver outras formas de progressão de pena, 
e considerando que a pessoa trabalhe todos os dias da 
semana, quanto tempo ela deverá permanecer presa?

a) 2 a 3 anos  b) 3 a 4 anos
c) 4 a 5 anos  d) 6 a 7 anos 
e) 7 a 8 anos

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - André, 
Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e dese-
jam saber quem mora mais perto da escola. André mora 
a cinco vinte avos de um quilômetro da escola. Carlos 
mora a seis quartos de um quilômetro da escola. Já Fá-
bio mora a quatro sextos de um quilômetro da escola. 
A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem 
decrescente das distâncias de suas respectivas casas 
escola é:

a) André, Carlos e Fábio
b) André, Fábio e Carlos
c) Carlos, André e Fábio
d) Carlos, Fábio e André
e) Fábio, Carlos e André

QUESTÃO 02 (UNICAMP 2011 ADAPTADA) - Conside-
re três modelos de televisores de tela plana, cujas di-

mensões aproximadas são fornecidas na tabela abaixo, 
acompanhadas dos preços dos aparelhos.

Modelo Largura (cm) Altura (cm) Preço(R$)
23“ 50 30 750,00
32“ 70 40 1.400,00
40“ 90 50 2.250,00

Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço é:
a) diretamente proporcional ao número de polegadas.
b) inversamente proporcional à largura.
c) diretamente proporcional à altura.
d) inversamente proporcional à área.
e) diretamente proporcional à área.

QUESTÃO 03 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - O Brasil 
é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproxi-
madamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que 
se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva. 
Em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de 
alimentos é distribuída da seguinte forma: 20 toneladas 
na colheita, 8 toneladas no transporte e armazenamento, 
15 toneladas na indústria de processamento, 1 tonelada 
no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e 
hábitos alimentares. 

Disponível em: www.bancodealimentos.org.br. 
26_10_2011.(adap). 

De acordo com os dados apresentados, os alimentos que 
são perdidos no processamento culinário e nos hábitos 
alimentares representam qual porcentagem em relação 
ao total de alimentos que são perdidos no país? 

a) 12,28   b) 20,00 
c) 31,25   d) 36,00          e) 44,00 

QUESTÃO 04 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - Um 
confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a 
utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades 
fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada 
xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 
gramas de farinha de trigo e que três dessas xícaras de 
açúcar correspondem, em gramas, a quatro de farinha 
de trigo. Quantos gramas de açúcar cabem em uma des-
sas xícaras? 

a) 30   b) 40 
c) 90   d) 160              e) 360

QUESTÃO 05 (ENEM 2013) - Uma indústria tem um re-
servatório de água com capacidade para 900 m3. Quan-
do há necessidade de limpeza do reservatório, toda a 
água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito 
por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está 
cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, 
com capacidade de 500 m3, cujo escoamento da água 
deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório 
estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório de-
verão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de 
ralos do novo reservatório deverá ser igual a:

a) 2   b) 4
c) 5   d) 8    e) 9

PROPORCIONALIDADE
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QUESTÃO 06 (ENEM PPL 2013) - Boliche é um  jogo 
em que se arremessa uma bola sobre uma pista para 
atingir dez pinos, dispostos em uma informação de base 
triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. 
A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba 
todos os pinos e o número de jogadas determina o seu 
desempenho. Em uma disputa entre cinco jogadores, 
forram obtidos os seguintes resultados:

Jogador I - Derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 
jogadas. 

Jogador II - Derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 
jogadas

Jogador III - Derrubou todos os pinos 20 vezes em 
65 jogadas

Jogador IV - Derrubou todos os pinos 30 vezes em 
40 jogadas

   Jogador V - Derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 
jogadas 
Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?

a) I   b) II
c) III   d) IV    e) V

QUESTÃO 07 (ENEM 2012) - A resistência mecânica S 
de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo 
retângulo, é diretamente proporcional a sua largura (b) e 
ao quadrado de sua altura (d) e inversamente proporcio-
nal ao quadrado da distância entre os suportes da viga, 
que coincide com o seu comprimento (x), conforme ilustra 
a figura. A constante de proporcionalidade k é chamada de 
resistência da viga. A expressão que traduz a resistência 
S dessa viga de madeira é:

a) 
2

2

. .k b dS
x

=
  

b) 2

. .k b dS
x

=

c) 
2. .k b dS

x
=

  
d) 

2. .k b dS
x

=

e) 
. .2
2

k b dS
x

=

QUESTÃO 08 - A intensidade física (I) do som é a razão 
entre a quantidade de energia (E) que atravessa uma 
unidade de área (S) perpendicular à direção de propaga-

ção do som, na unidade 
de tempo (t), ou seja, 

EI .
S . t

=
D  

Podemos afirmar que a grandeza I, em relação às gran-
dezas E, S e ∆t é:

a) diretamente, diretamente e diretamente proporcio-
nal.

b) indiretamente, diretamente e diretamente propor-
cional.

c) inversamente, inversamente e inversamente pro-
porcional.

d) diretamente, inversamente e inversamente propor-
cional.

e) diretamente, inversamente e diretamente propor-
cional.

QUESTÃO 09 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - Barras de 
cobre cilíndricas são utilizadas para fazer aterramentos 
elétricos. Durante a instalação de um chuveiro, uma pes-
soa utilizou uma barra de aterramento de densidade p, 
massa m, diâmetro O = 2R e altura h. 
Para fazer um novo aterramento, essa pessoa utilizou 
uma barra com a mesma densidade, mas com o dobro 
da massa e o dobro do diâmetro em relação à usada no 
chuveiro. 

A densidade é dada por 
mp
V

= e o volume da barra cilín-
drica é V = π . R2 . h. 
Qual a relação da altura da barra utilizada no novo ater-
ramento comparada àquela utilizada no
aterramento do chuveiro?

a) Quarta parte  b) Metade
c) Igual   d) Dobro
e) Quádruplo

QUESTÃO 10 (ENEM 2015 2ª APLICAÇÃO) - Sabe-se 
que o valor cobrado na conta de energia elétrica corres-
pondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente 
proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida 
em watts (W), e também ao tempo que esse aparelho 
permanece ligado durante o mês. Certo consumidor pos-
sui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3 600 
W e um televisor com potência máxima de 100 W. Em 
certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro 
elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televi-
sor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas 
potências máximas. Qual a razão entre o valor cobrado 
pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do te-
levisor?

a) 1: 1200   b) 1: 12
c) 3: 1   d) 36: 1
e) 432: 1

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B D B B C A A A C E

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D E C D C D A D B C

PROPORCIONALIDADE
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de eletricidade. Eles verificaram que existe proporciona-
lidade entre:resistência (R) e comprimento (λ), dada a 
mesma secção transversal (A); resistência (R) e área da 
secção transversal (A), dado o mesmo comprimento (λ) e 
comprimento (λ) e área da secção transversal (A), dada 
a mesma resistência (R). Considerando os resistores 
como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas 
que influem na resistência elétrica utilizando as figuras 
seguintes.

As figuras mostram que as proporcionalidades existentes 
entre resistência (R) e comprimento (λ), resistência (R) e 
área da secção transversal (A), e entre comprimento (λ) 
e área da secção transversal (A) são, respectivamente, 

a) direta, direta e direta.
b) direta, direta e inversa.
c) direta, inversa e direta.
d) inversa, direta e direta.
e) inversa, direta e inversa.

QUESTÃO 10 (ENEM 2014 3ª Aplicação) - Uma pes-
soa, durante sua vida, cometeu crimes, sendo por con-
sequencia, condenada a 10 anos de cadeia. Ainda no 
tribunal, o juiz, interessado na recuperação dessa pes-
soa, lhe informou acerca da possibilidade que tinha em 
reduzir sua pena, caso se dispusesse a trabalhar na mar-
cenaria da penitenciária. Informou-a que a cada três dias 
de trabalho, 1 dia seria “perdoado” em sua pena. Imagi-
nando não haver outras formas de progressão de pena, 
e considerando que a pessoa trabalhe todos os dias da 
semana, quanto tempo ela deverá permanecer presa?

a) 2 a 3 anos  b) 3 a 4 anos
c) 4 a 5 anos  d) 6 a 7 anos 
e) 7 a 8 anos

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - André, 
Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e dese-
jam saber quem mora mais perto da escola. André mora 
a cinco vinte avos de um quilômetro da escola. Carlos 
mora a seis quartos de um quilômetro da escola. Já Fá-
bio mora a quatro sextos de um quilômetro da escola. 
A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem 
decrescente das distâncias de suas respectivas casas 
escola é:

a) André, Carlos e Fábio
b) André, Fábio e Carlos
c) Carlos, André e Fábio
d) Carlos, Fábio e André
e) Fábio, Carlos e André

QUESTÃO 02 (UNICAMP 2011 ADAPTADA) - Conside-
re três modelos de televisores de tela plana, cujas di-

mensões aproximadas são fornecidas na tabela abaixo, 
acompanhadas dos preços dos aparelhos.

Modelo Largura (cm) Altura (cm) Preço(R$)
23“ 50 30 750,00
32“ 70 40 1.400,00
40“ 90 50 2.250,00

Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço é:
a) diretamente proporcional ao número de polegadas.
b) inversamente proporcional à largura.
c) diretamente proporcional à altura.
d) inversamente proporcional à área.
e) diretamente proporcional à área.

QUESTÃO 03 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - O Brasil 
é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproxi-
madamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que 
se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva. 
Em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de 
alimentos é distribuída da seguinte forma: 20 toneladas 
na colheita, 8 toneladas no transporte e armazenamento, 
15 toneladas na indústria de processamento, 1 tonelada 
no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e 
hábitos alimentares. 

Disponível em: www.bancodealimentos.org.br. 
26_10_2011.(adap). 

De acordo com os dados apresentados, os alimentos que 
são perdidos no processamento culinário e nos hábitos 
alimentares representam qual porcentagem em relação 
ao total de alimentos que são perdidos no país? 

a) 12,28   b) 20,00 
c) 31,25   d) 36,00          e) 44,00 

QUESTÃO 04 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - Um 
confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a 
utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades 
fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada 
xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 
gramas de farinha de trigo e que três dessas xícaras de 
açúcar correspondem, em gramas, a quatro de farinha 
de trigo. Quantos gramas de açúcar cabem em uma des-
sas xícaras? 

a) 30   b) 40 
c) 90   d) 160              e) 360

QUESTÃO 05 (ENEM 2013) - Uma indústria tem um re-
servatório de água com capacidade para 900 m3. Quan-
do há necessidade de limpeza do reservatório, toda a 
água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito 
por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está 
cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, 
com capacidade de 500 m3, cujo escoamento da água 
deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório 
estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório de-
verão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de 
ralos do novo reservatório deverá ser igual a:

a) 2   b) 4
c) 5   d) 8    e) 9
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QUESTÃO 06 (ENEM PPL 2013) - Boliche é um  jogo 
em que se arremessa uma bola sobre uma pista para 
atingir dez pinos, dispostos em uma informação de base 
triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. 
A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba 
todos os pinos e o número de jogadas determina o seu 
desempenho. Em uma disputa entre cinco jogadores, 
forram obtidos os seguintes resultados:

Jogador I - Derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 
jogadas. 

Jogador II - Derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 
jogadas

Jogador III - Derrubou todos os pinos 20 vezes em 
65 jogadas

Jogador IV - Derrubou todos os pinos 30 vezes em 
40 jogadas

   Jogador V - Derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 
jogadas 
Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?

a) I   b) II
c) III   d) IV    e) V

QUESTÃO 07 (ENEM 2012) - A resistência mecânica S 
de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo 
retângulo, é diretamente proporcional a sua largura (b) e 
ao quadrado de sua altura (d) e inversamente proporcio-
nal ao quadrado da distância entre os suportes da viga, 
que coincide com o seu comprimento (x), conforme ilustra 
a figura. A constante de proporcionalidade k é chamada de 
resistência da viga. A expressão que traduz a resistência 
S dessa viga de madeira é:

a) 
2

2

. .k b dS
x

=
  

b) 2

. .k b dS
x

=

c) 
2. .k b dS

x
=

  
d) 

2. .k b dS
x

=

e) 
. .2
2

k b dS
x

=

QUESTÃO 08 - A intensidade física (I) do som é a razão 
entre a quantidade de energia (E) que atravessa uma 
unidade de área (S) perpendicular à direção de propaga-

ção do som, na unidade 
de tempo (t), ou seja, 

EI .
S . t

=
D  

Podemos afirmar que a grandeza I, em relação às gran-
dezas E, S e ∆t é:

a) diretamente, diretamente e diretamente proporcio-
nal.

b) indiretamente, diretamente e diretamente propor-
cional.

c) inversamente, inversamente e inversamente pro-
porcional.

d) diretamente, inversamente e inversamente propor-
cional.

e) diretamente, inversamente e diretamente propor-
cional.

QUESTÃO 09 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - Barras de 
cobre cilíndricas são utilizadas para fazer aterramentos 
elétricos. Durante a instalação de um chuveiro, uma pes-
soa utilizou uma barra de aterramento de densidade p, 
massa m, diâmetro O = 2R e altura h. 
Para fazer um novo aterramento, essa pessoa utilizou 
uma barra com a mesma densidade, mas com o dobro 
da massa e o dobro do diâmetro em relação à usada no 
chuveiro. 

A densidade é dada por 
mp
V

= e o volume da barra cilín-
drica é V = π . R2 . h. 
Qual a relação da altura da barra utilizada no novo ater-
ramento comparada àquela utilizada no
aterramento do chuveiro?

a) Quarta parte  b) Metade
c) Igual   d) Dobro
e) Quádruplo

QUESTÃO 10 (ENEM 2015 2ª APLICAÇÃO) - Sabe-se 
que o valor cobrado na conta de energia elétrica corres-
pondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente 
proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida 
em watts (W), e também ao tempo que esse aparelho 
permanece ligado durante o mês. Certo consumidor pos-
sui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3 600 
W e um televisor com potência máxima de 100 W. Em 
certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro 
elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televi-
sor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas 
potências máximas. Qual a razão entre o valor cobrado 
pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do te-
levisor?

a) 1: 1200   b) 1: 12
c) 3: 1   d) 36: 1
e) 432: 1
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1. ÁREAS DAS FIGURAS PLANAS
Você já precisou calcular quantas latas de tinta deveria 
comprar para pintar as paredes de sua residência ou de-
terminar quantas caixas de cerâmica seriam necessárias 
para revestir um cômodo de sua casa? No mundo em 
que vivemos, existem diversas formas planas que são 
construídas a partir dos elementos básicos da geometria. 
Desde a antiguidade, o homem necessitou determinar 
a medida da superfície de áreas, com o objetivo volta-
do para a plantação e a construção de moradias. Por 
muito tempo, cada povo teve o seu próprio sistema de 
medidas, baseado em unidades arbitrárias e imprecisas 
como, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano: 
palmo, pé, polegada, braça, côvado. Atualmente utiliza-
-se os mesmos princípios criados nos séculos anteriores. 
A diferença é que hoje as medidas são padronizadas de 
acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Exis-
tem várias unidades de medida de área, sendo a mais 
utilizada o metro quadrado (m²) e os seus múltiplos e 
sub-múltiplos. São também muito usadas as medidas 
agrárias: are, que equivale a cem metros quadrados; e 
seu múltiplo hectare, que equivale a dez mil metros qua-
drados. Outras unidades de medida de área são o acre e 
o alqueire. O metro quadrado (m²) é a medida correspon-
dente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado.  

Múltiplos

Uni-
dade 

Funda-
mental

Submúltiplos

quilô-
metros 
qua-
drado  

hectô-
metro 
qua-
drado

decâ-
metro 
qua-
drado

metro 
qua-
drado

decí-
metro 
qua-
drado

centí-
metro 

quadrado

milímetro 
quadrado

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

1.000.
000m2

10.
000m2 100m2 1m2 0,01m2 0,0001m2 0,000001m2  

 
Medidas Agrárias - As medidas agrárias são utilizadas 
para medir superfícies de campo, plantações, pastos, 
fazendas, etc. A principal unidade destas medidas é 
o are (a). Possui um múltiplo, o hectare (ha), e um sub-
múltiplo, o centiare (ca).

Unidade 
agrária

hectare 
(ha) are (a) centiare 

(ca)
    Equivalência 

de valor 100a 1a 0,01a

Lembre-se:
1 ha = 1hm²
1a = 1 dam²
1ca = 1m²

2. FÓRMULAS PARA O CÁLCULO DA ÁREA DAS 
PRINCIPAIS FIGURAS PLANAS POLIGONAIS

3. ÁREAS DAS FIGURAS CIRCULARES

4. ÁREAS DAS FIGURAS SEMELHANTES

5. POLÍGONOS REGULARES

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2016) - Um senhor, pai de dois 
filhos, deseja comprar dois terrenos, com áreas de mes-
ma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visita-
dos já está demarcado e, embora não tenha um formato 
convencional (como se observa na Figura B), agradou 
ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais 
novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que 
quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na 
forma retangular (como mostrado na Figura A) cujo com-
primento seja 7m maior do que a largura.

Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa 
encontrar um terreno retangular cujas medidas, em me-
tro, do comprimento e da largura sejam iguais, respecti-
vamente, a:

a) 7,5 e 14,5.    b) 16 e 9.   
c) 9,3 e 16,3.    d) 10 e 17.   
e) 13,5 e 20,5.   

QUESTÃO 02 (ENEM 2013) - A cerâmica constitui-se em 
um artefato bastante presente na história da humanida-
de. Uma de suas várias propriedades é a retração (con-
tração), que consiste na evaporação da água existente 
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QUESTÃO 01 (ENEM 2016) - Um senhor, pai de dois 
filhos, deseja comprar dois terrenos, com áreas de mes-
ma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visita-
dos já está demarcado e, embora não tenha um formato 
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quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na 
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Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa 
encontrar um terreno retangular cujas medidas, em me-
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a) 7,5 e 14,5.    b) 16 e 9.   
c) 9,3 e 16,3.    d) 10 e 17.   
e) 13,5 e 20,5.   

QUESTÃO 02 (ENEM 2013) - A cerâmica constitui-se em 
um artefato bastante presente na história da humanida-
de. Uma de suas várias propriedades é a retração (con-
tração), que consiste na evaporação da água existente 
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em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a 
uma determinada temperatura elevada. Essa elevação 
de temperatura, que ocorre durante o processo de cozi-
mento, causa uma redução de até 20% nas dimensões 
lineares de uma peça. Disponível em. www.arq.ufsc.br 
Acesso em: 3 mar. 2012. Suponha que uma peça, quan-
do moldada em argila, possuía uma base retangular 
cujos lados mediam 30 cm e 15 cm. Após o cozimento, 
esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área 
original, a área da base dessa peça, após o cozimento, 
ficou reduzida em:

a) 4%  b) 20%
c) 36%  d) 64%           e) 96%

QUESTÃO 03 (ENEM 2013) - Uma fábrica de fórmicas 
produz placas quadradas de lados de medida igual a y 
centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com 
N unidades e, na caixa, é especificada a área máxima S 
que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma de-
manda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou 
a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las 
em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S 
não fosse alterada. A quantidade X, de placas do novo 
modelo, em cada nova caixa será igual a:

a) 
N
9

  b) 
N
6      

c) 
N
3   d) 3N            e) 9N

QUESTÃO 04 (ENEM 2015) - O Esquema I mostra a 
configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios 
em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áre-
as restritivas.

Visando atender as orientações do Comitê Central da 
Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 2010, 
que unificou as marcações das diversas ligas, foi pre-
vista uma modificação nos garrafões das quadras, que 
passariam a ser retângulos, como mostra o Esquema II.

Após executadas as modificações previstas, houve uma 
alteração na área ocupada por cada garrafão, que cor-
responde a um(a):

a) aumento de 5.800cm²
b) aumento de 75.400cm²

c) aumento de 214.600cm²
d) diminuição de 63.800cm²
e) diminuição de 272.600cm²

QUESTÃO 05 (ENEM 2015) - O proprietário de um par-
que aquático deseja construir uma piscina em suas de-
pendências. A figura representa a vista superior dessa 
piscina, que é formada por três setores circulares idên-
ticos, com ângulo central igual a 60º O raio R deve ser 
um número natural. O parque aquático já conta com uma 
piscina em formato retangular com dimensões 50m x 
24m.
O proprietário quer que a área ocupada pela nova pisci-
na seja menor que a ocupada pela piscina já existente. 
Considere 3 como aproximação para π. O maior valor 
possível para R em metros, deverá ser:

a) 16     b) 28   
c) 29     d) 31                  e) 49   

QUESTÃO 06 - Alguns agricultores relataram que, inex-
plicavelmente, suas plantações apareceram parcialmen-
te queimadas e a região consumida pelo fogo tinha o 
padrão indicado na figura a seguir, correspondendo às 
regiões internas de três círculos, mutuamente tangentes, 
cujos centros são os vértices de um triângulo com lados 
medindo 30, 40 e 50 metros.

Nas condições apresentadas, a área da região queima-
da, em m², é igual a: 

a) 1100π  b) 1200π
c) 1300π  d) 1400π        e) 1550π   

QUESTÃO 07 (ENEM 2015) - Uma empresa de telefo-
nia celular possui duas antenas que serão substituídas 
por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das 
antenas que serão substituídas são círculos de raio 2km 
cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como 
mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova 
antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja 
circunferência tangenciará externamente as circunferên-
cias das áreas de cobertura menores.
Com a instalação da nova antena, a medida da área de 
cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em 
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a) 8π  b) 12π
c) 16π d) 32π             e) 64π

QUESTÃO 08 - O palco de um teatro tem a forma de 
um trapézio isósceles cujas medidas de suas linhas de 
frente e de fundo são respectivamente 15m e 9m. Se a 
medida de cada uma de suas diagonais é 15m, então a 
medida da área do palco, em m², é:

a) 80     b) 90   
c) 108     d) 118             e) 122  

QUESTÃO 09 (ENEM 2011) - Em uma certa cidade, os 
moradores de um bairro carente de espaços de lazer rei-
vidicam à prefeitura municipal a construção de uma pra-
ça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que 
irá construí-la em formato retangular devido às caracte-
rísticas técnicas do terreno. Restrições de natureza orça-
mentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180m 
de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos 
moradores desse bairro as medidas dos terrenos dispo-
níveis para a construção da praça: 

Terreno 1: 55m por 45m 
Terreno 2: 55m por 55m 
Terreno 3: 60m por 30m 
Terreno 4: 70m por 20m 
Terreno 5: 95m por 85m 

Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às 
restrições impostas pela prefeitura, os moradores deve-
rão escolher o terreno 

a) 1.  b) 2.
c) 3.  d) 4.   e) 5.

QUESTÃO 10 (ENEM 2012) - Para decorar a fachada de 
um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 
compostos de quadrados de lado medindo 1m, conforme 
a figura a seguir.

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios 
dos lados do quadrado e os segmentos 

AP e QC medem

1
4

da medida do lado do quadra
do. Para confeccionar 

um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a 

parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m², e 
outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), 
que custa R$50,00 o m². De acordo com esses dados, 
qual é o custo dos materiais usados na fabricação de 
um vitral? 

a) R$ 22,50    b) R$ 35,00   
c) R$ 40,00    d) R$ 42,50       e) R$ 45,00   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2010) - A loja Telas & Molduras 
cobra 20 reais por metro quadrado de tela, 15 reais por 
metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega 
de 10 reais. Uma artista plástica precisa encomendar te-
las e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros re-
tangulares (25cm x 50cm). Em seguida, fez uma segun-
da encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares 
(50cm x 100cm). O valor da segunda encomenda será:

a) o dobro do valor da primeira encomenda, porque a 
altura e a largura dos quadros dobraram.   

b) maior do que o valor da primeira encomenda, mas 
não o dobro.   

c) a metade do valor da primeira encomenda, porque 
a altura e a largura dos quadros dobraram.   

d) menor do que o valor da primeira encomenda, mas 
não a metade.   

e) igual ao valor da primeira encomenda, porque o 
custo de entrega será o mesmo.

QUESTÃO 02 (ENEM 2012) - Jorge quer instalar aque-
cedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto 
dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de 
unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que 
consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e 
cobre 35 m² de área, ou modelo B, que consome 750 
g/h de gás propano e cobre 45m² de área. O fabricante 
indica que o aquecedor deve ser instalado em um am-
biente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge 
vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o 
mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser 
climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes 
representados por três retângulos é um trapézio). Ava-
liando-se todas as informações, serão necessários:

a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do 
tipo B.   

b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.   
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.   
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.   
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do 
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a) 8π  b) 12π
c) 16π d) 32π             e) 64π
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níveis para a construção da praça: 

Terreno 1: 55m por 45m 
Terreno 2: 55m por 55m 
Terreno 3: 60m por 30m 
Terreno 4: 70m por 20m 
Terreno 5: 95m por 85m 

Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às 
restrições impostas pela prefeitura, os moradores deve-
rão escolher o terreno 

a) 1.  b) 2.
c) 3.  d) 4.   e) 5.

QUESTÃO 10 (ENEM 2012) - Para decorar a fachada de 
um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 
compostos de quadrados de lado medindo 1m, conforme 
a figura a seguir.

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios 
dos lados do quadrado e os segmentos 

AP e QC medem

1
4

da medida do lado do quadra
do. Para confeccionar 

um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a 

parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m², e 
outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), 
que custa R$50,00 o m². De acordo com esses dados, 
qual é o custo dos materiais usados na fabricação de 
um vitral? 

a) R$ 22,50    b) R$ 35,00   
c) R$ 40,00    d) R$ 42,50       e) R$ 45,00   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2010) - A loja Telas & Molduras 
cobra 20 reais por metro quadrado de tela, 15 reais por 
metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega 
de 10 reais. Uma artista plástica precisa encomendar te-
las e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros re-
tangulares (25cm x 50cm). Em seguida, fez uma segun-
da encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares 
(50cm x 100cm). O valor da segunda encomenda será:

a) o dobro do valor da primeira encomenda, porque a 
altura e a largura dos quadros dobraram.   

b) maior do que o valor da primeira encomenda, mas 
não o dobro.   

c) a metade do valor da primeira encomenda, porque 
a altura e a largura dos quadros dobraram.   

d) menor do que o valor da primeira encomenda, mas 
não a metade.   

e) igual ao valor da primeira encomenda, porque o 
custo de entrega será o mesmo.

QUESTÃO 02 (ENEM 2012) - Jorge quer instalar aque-
cedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto 
dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de 
unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que 
consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e 
cobre 35 m² de área, ou modelo B, que consome 750 
g/h de gás propano e cobre 45m² de área. O fabricante 
indica que o aquecedor deve ser instalado em um am-
biente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge 
vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o 
mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser 
climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes 
representados por três retângulos é um trapézio). Ava-
liando-se todas as informações, serão necessários:

a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do 
tipo B.   

b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.   
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.   
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.   
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do 
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tipo B.   

QUESTÃO 03 (ENEM 2012) - Um forro retangular de te-
cido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá 
após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu for-
mato. A figura a seguir mostra as medidas originais do 
forro e o tamanho do encolhimento (x) no comprimento 
e (y) na largura. A expressão algébrica que representa a 
área do forro após ser lavado é (5 – x) (3 – y).
Nessas condições, a área perdida do forro, após a pri-
meira lavagem, será expressa por: 

a) 2xy      b) 15 – 3x   
c) 15 – 5y      d) –5y – 3x   
e) 5y + 3x – xy   

  
QUESTÃO 04 (ENEM 2010) - Em canteiros de obras de 
construção civil é comum perceber trabalhadores reali-
zando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo 
demarcações por onde a obra deve começar ou se er-
guer. Em um desses canteiros foram feitas algumas mar-
cas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis 
estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo 
retângulo e as outras três eram os pontos médios dos 
lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, 
em que as estacas foram indicadas por letras.

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria 
ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a 
ser calcada corresponde 

a) a mesma área do triângulo AMC.   
b) a mesma área do triângulo BNC.   
c) a metade da área formada pelo triângulo ABC.   
d) ao dobro da área do triângulo MNC.   
e) ao triplo da área do triângulo MNC.

QUESTÃO 05 (ENEM 2004) - Uma empresa produz tam-
pas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a par-
tir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a 
figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas 
médias e 16 tampas pequenas.

Área do círculo: πr²
As sobras de material da produção diária das tampas 
grandes, médias e pequenas dessa empresa são doa-
das, respectivamente, a três entidades: I, II e III, para 
efetuarem reciclagem do material. A partir dessas infor-
mações, pode-se concluir que:

a) a entidade I recebe mais material do que a enti-
dade II.    

b) a entidade I recebe metade de material do que a 
entidade III.    

c) a entidade II recebe o dobro de material do que a 
entidade III.    

d) as entidades I e II recebem, juntas, menos material 
do que a entidade III.    

e) as três entidades recebem iguais quantidades de 
material.

QUESTÃO 06 (ENEM 2011) - O atletismo é um dos es-
portes que mais se identificam com o espírito olímpico. A 
figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta 
por oito raias e tem largura de 9,76 m. As raias são nu-
meradas do centro da pista para a extremidade e são 
construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de 
circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais.

Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma 
volta completa, em qual das raias o corredor estaria sen-
do beneficiado? 

a) 1    b) 4   
c) 5     d) 7       e) 8   

QUESTÃO 07 (ENEM 2011) - O polígono que dá forma a 
essa calçada é invariante por rotações, em torno de seu 
centro, de 

a) 45°.     b) 60°.   
c) 90°.     d) 120°.            e) 180°.

GEOMETRIA PLANA I



39

QUESTÃO 08.(Enem 2009)  O quadro apresenta infor-
mações da área aproximada de cada bioma brasileiro.

biomas
continentais
brasileiros

área
aproximada
(Km2)

Área / total
Brasil

Amazônia 4.196.943 49,29%
Cerrado 2.036.448 23,92%
Mata atlântica 1.110.182 13,04%
Caantiga 844.453 9,92%
Pampa 176.496 2,07%
Pantanal 150.355 1,76%
Área Total Brasil 8.514.877

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 10 jul. 2009 
(adaptado).

É comum em conversas informais, ou mesmo em notici-
ários, o uso de múltiplos da área de um campo de futebol 
(com as medidas de 120m x 90m) para auxiliar a visu-
alização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, 
qual é o número de campos de futebol correspondente à 
área aproximada do bioma Pantanal? 

a) 1.400      b) 14.000   
c) 140.000     d) 1.400.000   
e) 14.000.000   

QUESTÃO 09 (ENEM 2008) - O tangram é um jogo 
oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, consti-
tuído de sete peças: 5 triângulos retângulos e isósceles, 
1 paralelogramo e 1 quadrado. Essas peças são obtidas 
recortando-se um quadrado de acordo com o esquema 
da figura 1. Utilizando-se todas as sete peças, é possível 
representar uma grande diversidade de formas, como as 
exemplificadas nas figuras 2 e 3.

 
Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 
2cm, então a área da figura 3, que representa uma “casi-
nha”, é igual a:

a) 4cm²  b) 8cm²
c) 12cm²  d) 14cm²        e) 16cm²

QUESTÃO 10 (ENEM 2009) - A vazão do rio Tietê, em 
São Paulo, constitui preocupação constante nos perío-
dos chuvosos. Em alguns trechos, são construídas cana-
letas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canale-
tas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio 
isósceles, tem as medidas especificadas na figura I. Nes-
te caso, a vazão da água é de 1.050 m³/s. O cálculo da 
vazão, Q em m³/s, envolve o produto da área A do setor 
transversal (por onde passa a água), em m², pela veloci-
dade da água no local, v, em m/s, ou seja, Q = Av. 

Planeja-se uma reforma na canaleta, com as dimensões 
especificadas na figura II, para evitar a ocorrência de en-
chentes.

Na suposição de que a velocidade da água não se alte-
rará, qual a vazão esperada para depois da reforma na 
canaleta? 

a) 90 m³/s.     b) 750 m³/s.   
c) 1.050 m³/s.     d) 1.512 m³/s.   
e) 2.009 m³/s.   

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C A A A D A C C B

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C E E E A D E B D
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HISTÓRIA GERAL

O ESTADO E SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO

Competência de área 3 – Compreender a produção 
e o papel histórico das instituições sociais, políticas 
e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 
conflitos e movimentos sociais.

H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais 
no tempo e no espaço.

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que 
contribuíram para mudanças ou rupturas em processos 
de disputa pelo poder.

H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, 
políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história.

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos 
históricos para compreender e valorizar os fundamentos 
da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 
consciente do indivíduo na sociedade.

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na 
estruturação política das sociedades.

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização 
das sociedades.

         

GRÉCIA E ROMA

A Grécia tem uma divisão curiosa quanto a sua 
localização sendo mais comumente assim marcada: 

• Grécia continental = Península Balcânica; 

• Grécia insular = Ilhas do Mar Egeu e Jônio 

• Grécia asiática = Ásia Menor.

 Seu primeiro momento é conhecido como 
Período Pré Homérico (XX e XII a.C.) onde surge a 
Civilização Micênica. Caracterizou-se por ser formada 
por uma série de pequenos Estados independentes. 
Nesta fase as principais atividades eram as navegações, 
as técnicas agrícolas, o comércio e a escrita. Entraram 
em decadência por volta do ano 1100 a.C.

 O período seguinte é conhecido como Homérico 
e vai do século XII a VIII a.C. suas principais fontes de 
estudo são a Ilíada (Guerra de Tróia) e Odisséia (retomo 
de Ulisses ao reino de Ítaca), poemas atribuídos ao poeta 
Homero.

 Nesta época a sociedade se dividiu em genos, 
onde existiam comunidades primitivas com o trabalho 
e propriedades coletivas. Entre os séculos X e VIII a.C. 
os genos foram se transformando através de lutas de 
classes em propriedades particulares, assim nasciam as 
Polis que se dividiam em: Acrópole (parte alta); Ágora 
(praça central) e Asty (mercado).

 Destas cidades-estados duas são fundamentais 
para a história grega. Esparta e Atenas.

• ESPARTA – área essencialmente militar 
nascida do povo dórico na região do Peloponeso. Sua 
sociedade se dividia em esparciatas, periecos e hilotas. 
Os espartanos eram severos e fortes no aspecto militar.

• ATENAS – com uma formação mais cultural 

devido a ter siido fundada por jônicos localizava-se na 
região da Ática. Sua divisão social era de eupátridas, 
geomores, demiurgos, metecos e escravos. Teve uma 
vida política intensa com criação de vários órgãos de 
controle da cidadania.

Foi no período Arcaico que ocorreu uma profunda 
explosão demográfica, gerando escassez de terras férteis 
e consequentemente lutas sociais. Assim a expansão 
colonial para o Mediterrâneo se tornou inevitável. Nesta 
fase muitos legisladores criaram as primeiras grandes 
ideias que trariam ao mundo a noção de democracia. 
Destaca-se Drácon (leis severas); Sólon (pôs fim à 
escravidão por dívidas, reforma agrária, criou a Bulé 
(Conselho dos 500) e classificação social com base em 
fator econômico). Pisístrato que estabeleceu a tirania. 
Clístenes com a instalação da democracia participação 
política dos cidadãos (Homens maiores de 18 anos 
nascidos em Atenas e pais Atenienses).

O Período Clássico do mundo grego vai do século Vi ao 
IV a. C. é se caracterizou pelas guerras Médicas entre 
gregos e persas.Foi uma fase de  imperialismo com 
a  vitória grega. Nesta fase foi criada a Confederação 
de Delos que foi uma aliança militar e naval contra as 
possíveis ofensivas persas. Quem liderava a liga era 
Atenas e esta se aproveitou dos acúmulos financeiros 
para embelezar-se e consolidar a democracia no governo 
de Péricles. Foi nesta fase que nasceu a Guerra do 
Peloponeso entre Esparta e Atenas com vitória da última.

 Aproveitando a crise gerada pela Guerra do 
Peloponeso, Filipe II, simpatizante da cultura grega, 
acabou por conquistar a Grécia, promovendo um equilíbrio 
nos conflitos internos. Em seu governo preservou uma 
política de colaboração e saiu fortalecido pela liga de 
Corinto. Após sua morte, as cidades gregas tentaram 
uma independência, mas seu filho sucessor Alexandre 
Magno eliminou as cidades rebeldes, transformando-se 
em Alexandre o Grande e gerando a época conhecida 
como Helenista. Em função do expansionismo 
macedônico para leste, o centro econômico e cultural 
deslocou-se para o Oriente, como Pérgamo, Antioquia e 
Alexandria. Alexandria tornou-se grande centro cultural 
e helenístico de respeito mundial em decorrência dos 
museus e bibliotecas.

 Importante separar as seguintes fases que 
distinguem a cultura grega:

• HELÊNICO: refere-se só à cultura grega.

• HELENISMO: fusão da cultura grega com a do 
Oriente (persa).

• HELENÍSTICO: aspectos culturais da cultura 
grega e também oriental.

O mundo grego tem características marcantes para a 
história das civilizações, entre elas destaca-se sua religião 
politeísta, materialista e antropocêntrica. O teatro, os 
estudiosos de História, de Medicina, matemática, física 
e é claro os grandes filósofos como Sócrates, Platão e 
Aristóteles.

Roma
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HISTÓRIA GERAL

O ESTADO E SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
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macedônico para leste, o centro econômico e cultural 
deslocou-se para o Oriente, como Pérgamo, Antioquia e 
Alexandria. Alexandria tornou-se grande centro cultural 
e helenístico de respeito mundial em decorrência dos 
museus e bibliotecas.

 Importante separar as seguintes fases que 
distinguem a cultura grega:

• HELÊNICO: refere-se só à cultura grega.

• HELENISMO: fusão da cultura grega com a do 
Oriente (persa).

• HELENÍSTICO: aspectos culturais da cultura 
grega e também oriental.

O mundo grego tem características marcantes para a 
história das civilizações, entre elas destaca-se sua religião 
politeísta, materialista e antropocêntrica. O teatro, os 
estudiosos de História, de Medicina, matemática, física 
e é claro os grandes filósofos como Sócrates, Platão e 
Aristóteles.

Roma
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 A partir de 2000 a.C., um povo conhecido como 
italiotas deslocou-se para o centro e o sul da Península 
Itálica formando estruturas chamadas de gens que 
eram comunidades com prioridade familiares e trabalho 
coletivos.

 Com a explosão demográfica e a escassez de 
terras férteis, a aristocracia (patrícios) com a posse das 
melhores terras acabou pressionando e fez assim surgir 
a propriedade particular, conhecida como urbis.

 Esta sociedade se estratificou em classes onde 
destacam-se:

• Patrícios: verdadeiros descendentes dos romanos 
tinham o poder econômico, político e religioso.

• Clientes: eram os não-proprietários que, para sobreviver, 
colocavam-se a serviço de um patrício.

• Plebeus: formavam a multidão e, no geral, pequenos 
agricultores, pastores e artesãos.

• Escravos: eram presos de guerra ou que se 
tornaram por dívidas. Na monarquia, pouco numerosos, 
mas no final da república representavam um número 
significante.

 A primeira página da História Romana foi escrita 
por um poder monárquico entre 753 e 509 a.C.. Após 
a consolidação das urbis, aconteceu à centralização 
monárquica e, ao mesmo tempo, Roma foi dominada 
pelos reis etruscos.

 A República (coisa pública) Romana nasce da 
polarização do poder na mão dos patrícios, fazendo 
surgir a partir dali as lutas de classe, com a criação de 
várias leis favorecendo os plebeus. 

 Devido a necessidade da expansão agropastoril, 
os romanos empreenderam sua expansão territorial 
para o norte e para o sul da Península Itálica, com isto 
acabaram se confrontando com outros povos. Destes 
conflitos o mais significativo foi o contra os cartagineses. 
Entre os anos de 264 e 146 a.C., Roma e Cartago 
lutaram pelo domínio mercantil e político sobre o Mar 
Mediterrâneo. Eram as Guerras Púnicas. 

 Os romanos venceram e começaram a formar 
sobre o Mediterrâneo o mare nostrum.

Com a expansão do mundo romano muitas vantagens 
e desvantagens acabaram surgindo. Apesar de ter 
ocorrido uma expansão mercantil e manufatureira em 
Roma isso acarretou uma grande concentração de 
riquezas e consequentemente a decadência dos médios 
e pequenos proprietários rurais. Assim um grande êxodo 
rural levou a urbanização das estruturas. Cada vez mais 
Roma precisava de escravos e as guerras conjuntamente 
à ganância se ampliavam, desestruturando a sociedade. 
Alguns políticos tentaram, me vão melhor as condições 
de vida das classes mais pobres, foi o caso das reformas 
sociais impetradas pelos irmãos Gragos.  

 Roma entrava numa espiral de crises 
consecutivas, com os governos de Mário e Sila.  O 
território passava a ter uma extensão tão grande que foi 
preciso subdividi-lo entre três líderes. Nascia assim o 
Primeiro Triunvirato com Julio César, Pompeu e Crasso. 

Nesta época César tornou-se ditador perpétuo. A 
desintegração do primeiro Triunvirato levou ao Segundo 
com marco Antonio, Lépido e Otavio. A vitória de Otavio 
sobre os demais gerou a transição do mundo romano da 
República para o Império.

 Os primeiros momentos do Império ficaram 
conhecidos como a Pax Romana, nela houve uma 
divisão das províncias em civis e militares, os poderes do 
Senado foram reduzidos e foi criada a Guarda Pretoriana. 
Para poder contentar o povo foi utilizada a "Política do 
pão e circo".

 Dos governos posteriores é fundamental 
ressaltar a Tetrarquia instituída por Diocleciano. O Edito 
de Milão de Constantino que dava liberdade de culto aos 
cristãos e o Edito de Tessalônica feito por Teodósio que 
colocou o cristianismo como religião oficial. 

 A alta inflacionária do século III somada a 
decadência do comércio e ao quase desuso das moedas 
levaram a uma crise violenta que obrigaram Teodósio a 
dividir o Império em área Ocidental e Oriental. O êxodo 
urbano e a entrada dos povos bárbaros como aliados 
para suprir deficiências na terra e no exército levaram o 
império a sua derrocada final. 

 Importante lembrar que os romanos nos 
deixaram um dos mais perfeitos códigos de direito 
dividido em:

• "Jus Civile”

• "Jus Gentium"

 "Jus Naturale" 

FEUDALISMO

Características

O feudalismo tem início com as invasões germânicas 
(bárbaras), no século V, sobre o Império Romano 
do Ocidente (Europa). As características gerais do 
feudalismo são: poder centralizado nas mãos dos 
senhores feudais, economia baseada na agricultura 
(feudos) e utilização do trabalho dos servos.

O Feudo na Idade Média

Os feudos na Idade Média eram inicialmente os primeiros 
refúgios dos nobres romanos que fugiam de ondas 
de ataque bárbaras. Com o tempo, formou-se o que 
chamamos de Sistema feudal, onde havia um Senhor 
Feudal que seria "superior" ao seu vassalo, o servo 
(o qual representa a população que também fugiu das 
cidades em busca de segurança). Isso se via em toda 
esta região da Europa. Os bárbaros passaram a adotar 
costumes romanos, e acabaram por aderir a este tipo de 
Sistema.

O feudo caracterizava-se por ser uma extensão de terras 
de um nobre, que possuía uma moradia (talvez um 
castelo) que tinha em volta várias áreas de plantio, que 
eram cultivadas pelos servos. Pelo contrato entre eles, 
o servo deveria trabalhar nas terras do Senhor Feudal, 
dando-lhe em troca parte da colheita, enquanto que o 
Senhor Feudal lhe permitia usar suas terras e lhe dava 
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proteção quando ocorriam ataques ao feudo. Isso tudo 
se manteve por muito tempo, pois a Igreja e o Rei tinham 
relações muito fortes: o Rei dava toda liberdade para o 
clero, enquanto que a Igreja dizia que "o rei é um enviado 
de Deus". Como ela tinha muita liberdade, ela infiltrou-
se em todo feudo, tornado-se um laço de união entre 
todos. Segundo ela, tudo ocorria pela vontade Deus, o 
que influenciou muito para que houvesse a sociedade 
estamental(característica de uma sociedade em que não 
se muda de classe social), afirmando assim ainda mais 
o Sistema Feudal. Tudo isso só começa a mudar com os 
primeiros indícios das Revoluções Burguesas.

Sociedade

A sociedade feudal era composta por três estamentos 
(três grupos sociais com status fixo): o Lord, a nobreza, 
os camponeses e os Vassalos. Apresentava pouca 
ascensão social e quase não existia mobilidade social (a 
Igreja foi uma forma de promoção, de mobilidade).

• O clero tinha como função oficial rezar. Na 
prática, exercia grande poder político sobre uma 
sociedade bastante religiosa, onde o conceito de 
separação entre a religião e a política era desconhecido. 
Mantinham a ordem da sociedade evitando, por meio de 
persuasão e criação de justificativas religiosas, revoltas 
e contratações camponesas. 

• A nobreza (também chamados de senhores 
feudais) principal função guerrear, além de exercer 
considerável poder político sobre as demais classes. O 
Rei lhes cedia terras e estes lhe juravam ajuda militar 
(relações de suserania e vassalagem). 

• Os servos da gleba constituíam a maior parte 
da população camponesa, eles eram presos à terra e 
sofriam intensa exploração, eram obrigados a prestarem 
serviços à nobreza e a pagar-lhes diversos tributos 
em troca da permissão de uso da terra e de proteção 
militar. Embora geralmente se considere que a vida dos 
camponeses fosse miserável, a palavra "escravo" seria 
imprópria. Para receberem direito à moradia nas terras 
de seus senhores, assim como entre nobres e reis, 
juravam-lhe fidelidade e trabalho. 

• Os Vassalos oferecem ao senhor, ou suserano, 
fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar 
no sistema de produção. As redes de vassalagem 
estendiam-se por várias regiões, sendo o rei o suserano 
mais poderoso. 

Economia e prosperidade

A produção feudal própria do Ocidente europeu tinha 
por base a economia agrária, de escassa circulação 
monetária, auto-suficiente. A propriedade feudal 
pertencia a uma camada privilegiada, composta pelos 
senhores feudais, altos dignitários da Igreja (o clero) e 
longínquos descendentes dos chefes tribais germânicos. 
As estimativas de renda per capita da europa feudal 
a colocam em um nível muito próximo ao minímo de 
subsistência.

A principal unidade econômica de produção era o feudo, 
que se dividia em três partes distintas: a propriedade 
individual do senhor, chamada manso senhorial ou 

domínio, em cujo interior se erigia um castelo fortificado; 
o manso servil, que correspondia à porção de terras 
arrendadas aos camponeses e era dividido em lotes 
denominados tenências; e ainda o manso comunal, 
constituído por terras coletivas –-- pastos e bosques --- , 
usadas tanto pelo senhor quanto pelos servos.

Devido ao caráter expropriador do sistema feudal, o 
servo não se sentia estimulado a aumentar a produção 
com inovações tecnológicas, uma vez que tudo que 
produzia de excedente era tomado pelo senhor. Por 
isso, o desenvolvimento técnico foi pequeno, limitando 
aumentos de produtividade. A principal técnica adaptada 
foi a de rotação trienal de culturas, que evitava o 
esgotamento do solo, mantendo a fertilidade da terra.

Tributos e impostos da época

As principais obrigações dos servos consistiam em:

• Corvéia: trabalho compulsório nas terras do senhor em 
alguns dias da semana; 

• Talha: Parte da produção do servo deveria ser entregue 
ao nobre 

• Banalidade: tributo cobrado pelo uso de instrumentos 
ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, as 
pontes; 

• Capitação: imposto pago por cada membro da família 
(por cabeça); 

• Tostão de Pedro ou dízimo: 10% da produção do servo 
era pago à Igreja, utilizado para a manutenção da capela 
local; 

• Censo: tributo que os vilões (pessoas livres, vila) 
deviam pagar, em dinheiro, para a nobreza; 

• Taxa de Justiça: os servos e os vilões deviam pagar 
para serem julgados no tribunal do nobre; 

• Formariage: quando o nobre resolvia se casar, todo 
servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no 
casamento, era também válida para quando um parente 
do nobre iria casar. 

• Mão Morta: Era o pagamento de uma taxa para 
permanecer no feudo da família servil, em caso do 
falecimento do pai da família. 

• Albergagem: Obrigação do servo em hospedar o senhor 
feudal. 

Muitas cidades européias da Idade Média tornaram-
se livres das relações servis e do predomínio dos 
nobres. Essas cidades chamavam-se burgos. Por 
motivos políticos, os "burgueses" (habitantes dos 
burgos) recebiam freqüentemente o apoio dos reis, 
que muitas vezes estavam em conflito com os nobres. 
Na língua alemã, o ditado Stadtluft macht frei ("O ar da 
cidade liberta") ilustra este fenômeno. Em Bruges, por 
exemplo, conta-se que uma certa vez um servo escapou 
da comitiva do conde de Flandres e fugiu por entre a 
multidão. Ao tentar reagir e ordenar que perseguissem o 
fugitivo, o conde foi vaiado pelos "burgueses" e obrigado 
a sair da cidade, em defesa do servo, que se tornou livre 
deste modo.
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 ABSOLUTISMO OU ESTADO NACIONAL MODERNO

• Território com população de mesma língua, história e 
tradições comuns, governado por um rei com poderes de 
direito e de fato.

• Centralização do poder político no rei, que passa a ter 
poder de direito e de fato.

Características gerais do Estado Moderno:

•Idioma comum para o povo. 

• Definição de um território.

• Soberania governamental.

• Exército permanente.

• Imposto nacional.

• Aplicação da justiça

• Criação de uma burocracia.

• Centralização e unificação administrativa.

• Moeda nacional

TEORICOS :

NICOLAU MAQUIAVEL

• Pregava a construção de um Estado forte, independente 
da Igreja e dirigido de modo absoluto por um príncipe 
dotado de inteligência e de inflexibilidade na direção dos 
negócios públicos.

• Separava a moral individual de moral pública.

• Escreveu o príncipe, onde defende que os fins justificam 
os meios.

JEAN BODIN (1530-1596)

• Na obra A República, defendia o conceito do soberano 
perpétuo e absoluto, cuja autoridade representava a 
vontade de Deus.

• Aquele que não se submetesse à autoridade do rei 
deveria ser considerado inimigo da ordem pública e do 
progresso social.

• O Rei deveria possuir um poder supremo sobre o 
Estado, respeitando, apenas, o direito de propriedade 
dos súditos.

THOMAS HOBBES (1588-1679)

• No livro Leviatã, ocorre uma comparação do Estado a 
um monstro todo-poderoso, especialmente criado para a 
acabar com a anarquia da sociedade primitiva.

• Para acabar com a situação “homem lobo do  próprio 
homem”, a solução era entregar o poder a um só homem, 
que seria o rei, para que ele governasse todos os demais, 
eliminando a desordem e dando segurança a todos.

JACQUES BOSSUET (1627-1704)

• Reforçou a teoria da origem divina do poder do rei.  

• Para ele o rei era um homem predestinado por DEUS 

para assumir o trono e governar toda a sociedade.

• Não precisava dar justificativas a ninguém de suas 
atitudes; somente Deus poderia julgá-las.

• Lema de um Estado absolutista: “Um rei, uma fé, uma 
lei.”

ILUMINISMO

Ainda que importantes autores contemporâneos 
venham ressaltando as origens do Iluminismo no século 
XVII tardio,[1] não há consenso abrangente quanto à 
datação do início da era do Iluminismo. Boa parte dos 
acadêmicos simplesmente utilizam o início do século 
XVIII como marco de referência, aproveitando a já 
consolidada denominação Século das Luzes .Iluminismo 
é um conceito que sintetiza diversas tradições filosóficas, 
sociais, políticas,correntes intelectuais e atitudes 
religiosas. Pode-se falar mesmo em diversos micro-
iluminismos, diferenciando especificidades temporais, 
regionais e de matiz religioso, como nos casos de 
Iluminismo tardio, Iluminismo escocês e Iluminismo 
católico.O Iluminismo é, para sintetizar, uma atitude 
geral de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam 
que os seres humanos estão em condição de tornar este 
mundo um mundo melhor - mediante introspecção, livre 
exercício das capacidades humanas e do engajamento 
político-social.[4] Immanuel Kant, um dos mais 
conhecidos expoentes do pensamento iluminista, num 
texto escrito precisamente como resposta à questão O 
que é o Iluminismo?, descreveu de maneira lapidar a 
mencionada atitude:

As fases do Iluminismo

 

 

Frontispício da Encyclopédie (1772), desenhado por 
Charles-Nicolas Cochin e gravado por Bonaventure-
Louis Prévost. Esta obra está carregada de simbolismo: 
a figura do centro representa a verdade – rodeada por luz 
intensa (o símbolo central do iluminismo). Duas outras 
figuras à direita, a razão e a filosofia, estão a retirar o 
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manto sobre a verdade.

Os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão 
dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos 
do mundo humano.[6] Supunham poder contribuir para 
o progresso da humanidade e para a superação dos 
resíduos de tirania e superstição que creditavam ao 
legado da Idade Média. A maior parte dos iluministas 
associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa 
do melhoramento do estado e da sociedade

Entre o final do século XVII e a primeira metade do 
século XVIII, a principal influência sobre a filosofia do 
iluminismo proveio das concepções mecanicistas da 
natureza que haviam surgido na sequência da chamada 
revolução científica do século XVII. Neste contexto, o 
mais influente dos cientistas e filósofos da natureza foi 
então o físico inglês Isaac Newton. Em geral, pode-se 
afirmar que a primeira fase do Iluminismo foi marcada 
por tentativas de importação do modelo de estudo dos 
fenômenos físicos para a compreensão dos fenômenos 
humanos e culturais.

A Critica ao Mercantilismo

Toda a estrutura política e social do absolutismo foi 
violentamente atacada pela revolução intelectual do 
Iluminismo. O mercantilismo, doutrina econômica típica 
da época, também foi condenado e novas propostas, mais 
condizentes com a nova realidade do capitalismo, foram 
teorizadas. Os primeiros contestadores do mercantilismo 
foram os fisiocratas. Para os fisiocratas, a riqueza viria 
da natureza, ou seja, da agricultura, da mineração e da 
pecuária. O comércio era considerado uma atividade 
estéril, já que não passava de uma troca de riquezas. 
Outro aspecto da fisiocracia contrariava o mercantilismo: 
os fisiocratas eram contrários à intervenção do Estado 
na economia. Esta seria regida por leis naturais, que 
deveriam agir livremente. A frase que melhor define o 
pensamento fisiocrata é: Laissez faire, laissez passer 
(Deixai fazer, deixai passar). A fisiocracia influenciou 
pensadores como Adam Smith, pai da economia 
clássica. A economia política como ciência autônoma 
não existia naquela época. O pensamento econômico 
era fruto do trabalho assistemático de intelectuais, que 
ocasionalmente se interessavam pelo problema: um dos 
principais teóricos da escola fisiocrata era um médico, 
François Quesnay.

Impacto

Declaracão dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
França, 1789, um dos muitos documentos políticos 
produzidos no século XVIII sob a inspiração do ideário 
iluminista

O Iluminismo exerceu vasta influência sobre a vida 
política e intelectual da maior parte dos países ocidentais. 
A época do Iluminismo foi marcada por transformações 
políticas tais como a criação e consolidação de estados-
nação, a expansão de direitos civis, e a redução da 
influência de instituições hierárquicas como a nobreza e 
a igreja.

EXERCICIOS BASE

01) Comparando-se as civilizações da Antigüidade 
Ocidental (Grécia e Roma), com as da Antigüidade 
Oriental (Egito e Mesopotâmia), constata-se que 
ambas conheceram as mesmas instituições básicas, 
muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. 
Contudo, houve um setor original e específico da 
civilização greco-romana. Trata-se do:

a) econômico, com novas formas de indústria e comércio 
que permitiram o surgimento de centros urbanos.

b) social, com novas formas de trabalho compulsório 
e hierarquias sociais baseadas no nascimento e na 
riqueza.

c) religioso, com o aparecimento de divindades com 
representação antropomórfica e poderes ilimitados.

d) cultural, com o desenvolvimento das artes plásticas 
e de expressões artísticas derivadas do uso da escrita.

e) político, com a criação de práticas participativas no 
poder e instituições republicanas de governo.

02) "Constantino, cada vez mais cristão, começou 
a favorecer e a enriquecer a Igreja, e a transcrever 
em sua legislação os princípios da moral cristã. 
Constâncio, mais ariano que ele, perseguiu não 
somente os pagãos (intermitentemente), mas 
também os ortodoxos (...), fazendo jus à resposta 
famosa de Óssio de Córdova que, pela primeira vez, 
recusava ao príncipe o direito de imiscuir-se nos 
assuntos espirituais ('Não interfiras nos assuntos 
da Igreja'). O problema 'cristológico', suscitado pela 
questão ariana, continuava a apaixonar e a dividir a 
opinião, e os concílios multiplicaram-se, sem chegar 
a qualquer solução."

  (Paul Petit, HISTÓRIA ANTIGA.)

A estrutura politica da Roma antiga utilizou vários 
recursos, para evitar tensões sociais. Um desses 
mecanismos foram os Editos. O Edito de Milão teve 
fundamental importância principalmente no tocante 
aos movimentos religiosos. O Edito de Milão, de 313 
d.C., foi responsável pelo(a):

a) a consumação do Cisma do Oriente, estabelecendo o 
surgimento de uma Igreja Cristã Ortodoxa e uma Igreja 
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manto sobre a verdade.

Os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão 
dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos 
do mundo humano.[6] Supunham poder contribuir para 
o progresso da humanidade e para a superação dos 
resíduos de tirania e superstição que creditavam ao 
legado da Idade Média. A maior parte dos iluministas 
associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa 
do melhoramento do estado e da sociedade
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foram os fisiocratas. Para os fisiocratas, a riqueza viria 
da natureza, ou seja, da agricultura, da mineração e da 
pecuária. O comércio era considerado uma atividade 
estéril, já que não passava de uma troca de riquezas. 
Outro aspecto da fisiocracia contrariava o mercantilismo: 
os fisiocratas eram contrários à intervenção do Estado 
na economia. Esta seria regida por leis naturais, que 
deveriam agir livremente. A frase que melhor define o 
pensamento fisiocrata é: Laissez faire, laissez passer 
(Deixai fazer, deixai passar). A fisiocracia influenciou 
pensadores como Adam Smith, pai da economia 
clássica. A economia política como ciência autônoma 
não existia naquela época. O pensamento econômico 
era fruto do trabalho assistemático de intelectuais, que 
ocasionalmente se interessavam pelo problema: um dos 
principais teóricos da escola fisiocrata era um médico, 
François Quesnay.

Impacto

Declaracão dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
França, 1789, um dos muitos documentos políticos 
produzidos no século XVIII sob a inspiração do ideário 
iluminista
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EXERCICIOS BASE

01) Comparando-se as civilizações da Antigüidade 
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Oriental (Egito e Mesopotâmia), constata-se que 
ambas conheceram as mesmas instituições básicas, 
muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. 
Contudo, houve um setor original e específico da 
civilização greco-romana. Trata-se do:

a) econômico, com novas formas de indústria e comércio 
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b) social, com novas formas de trabalho compulsório 
e hierarquias sociais baseadas no nascimento e na 
riqueza.

c) religioso, com o aparecimento de divindades com 
representação antropomórfica e poderes ilimitados.

d) cultural, com o desenvolvimento das artes plásticas 
e de expressões artísticas derivadas do uso da escrita.

e) político, com a criação de práticas participativas no 
poder e instituições republicanas de governo.

02) "Constantino, cada vez mais cristão, começou 
a favorecer e a enriquecer a Igreja, e a transcrever 
em sua legislação os princípios da moral cristã. 
Constâncio, mais ariano que ele, perseguiu não 
somente os pagãos (intermitentemente), mas 
também os ortodoxos (...), fazendo jus à resposta 
famosa de Óssio de Córdova que, pela primeira vez, 
recusava ao príncipe o direito de imiscuir-se nos 
assuntos espirituais ('Não interfiras nos assuntos 
da Igreja'). O problema 'cristológico', suscitado pela 
questão ariana, continuava a apaixonar e a dividir a 
opinião, e os concílios multiplicaram-se, sem chegar 
a qualquer solução."

  (Paul Petit, HISTÓRIA ANTIGA.)

A estrutura politica da Roma antiga utilizou vários 
recursos, para evitar tensões sociais. Um desses 
mecanismos foram os Editos. O Edito de Milão teve 
fundamental importância principalmente no tocante 
aos movimentos religiosos. O Edito de Milão, de 313 
d.C., foi responsável pelo(a):

a) a consumação do Cisma do Oriente, estabelecendo o 
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Católica Apostólica Romana.

b) o reconhecimento do cristianismo como religião oficial 
do Império Romano, decretado pelo imperador Teodósio.

c) a reorganização territorial do mundo romano, criando 
o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do 
Oriente.

d) a negociação política que organizou o Segundo 
Triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e 
Lépido, após o assassinato de Júlio César.

e) o mecanismo encontrado pelo imperador Constantino 
para liberar e reconhecer oficialmente o culto do 
cristianismo.

03) "Como tudo entre nós depende não de uma 
minoria, mas de todo o povo, ... quando se trata de 
resolver as questões de cada um, todos são iguais 
perante a lei; quando se trata de escolher entre uma 
pessoa e outra, para posições de responsabilidade 
pública, o que vale não é o fato de pertencer a 
determinada classe, mas o mérito real que o homem 
possui."

Sobre o regime democrático ateniense, é CORRETO 
afirmar que:

a) Era baseado na eleição de representantes para as 
Assembléias Legislativas, que se reuniam uma vez por 
ano na Ágora e deliberavam sobre os mais variados 
assuntos.

b) Apenas os homens livres  atenienses eram 
considerados cidadãos e participavam diretamente das 
decisões tomadas na Cidade-Estado.

c) Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos 
podiam participar livremente das decisões tomadas nas 
assembléias da Cidade-Estado.

d) Era erroneamente chamado de democrático pois 
negava a existência de representantes eleitos pelo povo.

e) A inexistência de escravos em Atenas levava a uma 
participação quase total da população da Cidade-Estado 
na política.

04) "a própria vocação do nobre lhe proibia qualquer 
atividade econômica direta. Ele pertencia de corpo 
e alma à sua função própria: a do guerreiro. (...) 
um corpo ágil e musculoso não é o bastante para 
fazer o cavaleiro ideal. É preciso ainda acrescentar 
a coragem. E é também porque proporciona a esta 
virtude a ocasião de se manifestar que a guerra põe 
tanta alegria no coração do homens, para os quais a 
audácia e o desprezo da morte são, de algum modo, 
valores profissionais."

 Bloch, Marc. A SOCIEDADE FEUDAL. Lisboa, 
Edições 70, 1987.

Trata-se da cerimônia denominada Homenagem que 
tinha por finalidade:

a) obrigar os membros do clero regular a aceitar a 

imposição de um dogma religioso.

b) estabelecer um vínculo de obrigações feudais entre o 
servo da gleba e o senhor feudal.

c) celebrar a vitória dos cavaleiros cristãos na luta contra 
os muçulmanos pagãos.

d) oficializar uma relação de dependência recíproca 
entre um suserano e seu vassalo.

e) sacralizar os acordos de união e amizade entre os 
padres e seus fiéis servos.

05) "O Feudalismo medieval nasceu no seio de uma 
época infinitamente perturbada.  Em certa medida, 
ele nasceu dessas mesmas perturbações.  Ora, entre 
as causas que contribuíram para criar ou manter 
um ambiente tão tumultuado, algumas existiram 
completamente estranhas à evolução interior das 
sociedades européias."

       (Marc Bloch, A SOCIEDADE 
FEUDAL)

 A respeito do Sistema Feudal, assinale a alternativa 
correta.

a) A sociedade feudal era estática e não permitia a 
mobilidade social, era uma sociedade de castas - dela 
faziam parte quatro ordens hierarquizadas: os nobres, o 
clero, os servos e os escravos.

b) Consistia em um sistema de relações onde os vassalos 
doavam terras aos seus suseranos, que ficavam 
obrigados a pagar impostos nas formas de produtos e 
serviços.

c) Esse sistema foi condenado pela Igreja Católica, 
que não concordava com as exigências senhoriais que 
sobrecarregavam os camponeses.

d) Através do domínio político, exercido por meio da 
violência e da obediência aos costumes, o servo era 
obrigado a prestar trabalhos e serviços ao Senhor Feudal.

e) A principal fonte de lucro era o excedente de produção, 
oriundo do trabalho servil e livremente comercializado 
pelos senhores feudais e servos.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01) Leia atentamente o texto.

"Servidão: uma obrigação imposta ao produtor 
pela força e independentemente de sua vontade 
para satisfazer certas exigências econômicas de 
um senhor, quer tais exigências tomem a forma de 
serviços a prestar ou de taxas a pagar em dinheiro 
ou em espécie."

        (Maurice Dobb - A EVOLUÇÃO DO CAPITALISMO)

 A experiência social do servo medieval era pautada 
pelas seguintes circunstâncias:

a) subordinação exclusiva a autoridade religiosas e 
trabalho urbano, através do qual poderia acumular 
dinheiro e ascender social e politicamente.
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b) trabalho agrícola e relativa autonomia em relação ao 
senhor feudal, tendo a liberdade de mudar de patrão a 
qualquer momento.

c) vida presa à terra e obrigação de prestar serviços ao 
senhor, pagando a este diversos tributos em troca de 
permissão de uso da terra e proteção militar.

d) submissão aos direcionamentos da Igreja Católica e 
do Estado, pagando impostos ao senhor feudal apenas 
nos momentos de guerra ou de epidemias.

e) ampla liberdade de pensamento e autonomia política, 
sendo opção individual e engajamento militar nas guerras 
entre os feudos e na luta contra os muçulmanos.

02)  O fim último, causa final e desígnio dos homens 
(que amam naturalmente a liberdade e o domínio 
sobre os outros), ao introduzir aquela restrição 
sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos 
Estados, é o cuidado com sua própria conservação 
e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo 
de sair daquela miséria condição de guerra que é a 
conseqüência necessária (conforme se mostrou) 
das paixões naturais dos homens, quando não há 
um poder visível capaz de os manter em respeito, 
forçando-os por medo do castigo, ao cumprimento 
de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza 
(...)

 (Hobbes, T. "Das causas, geração e definição 
de um Estado". In: Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 
2ª. ed.,1979, p. 103.)

Considerando o fragmento anterior, podemos dizer 
que Thomas Hobbes, pensador inglês do séc.XVII, 
defende a noção de que

a) apenas um Estado democrático, surgido de um ato de 
liberdade dos cidadãos, teria legitimidade para criar leis 
e zelar pela segurança e demais necessidades sociais.

b) certos indivíduos, extraordinariamente, quando 
apaixonados, amam dominar os outros e é preciso forçá-
los, através do castigo, a manter o respeito; essa seria a 
função do Estado.

c) o Estado resulta do desejo dos indivíduos de garantir 
a propriedade privada, para deixar de ter uma condição 
mísera e participar ativamente do pacto social.

d) o homem é naturalmente bom, mas a vida social o 
corrompe, fazendo com que passe a querer dominar 
a liberdade dos outros; o nascimento do Estado é 
diretamente responsável por essa corrupção.

e) os homens são naturalmente inaptos para a vida 
social, a menos que constituam uma autoridade à qual 
entreguem sua liberdade em troca de segurança.

03) "...o príncipe, que trabalha para o seu Estado, 
trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo 
seu reino, confundindo com o que tem pela sua 
família, torna-se-lhe natural... O rei vê de mais longe 
e de mais alto; deve acreditar-se que ele vê melhor..."

  (Jacques de Bossuet. POLÍTICA 
TIRADA DA SAGRADA ESCRITURA. Livro II, 10ª 
proposição e Livro VI, artigo 1º)

O trecho anterior se refere ao Absolutismo 
monárquico, que se constituiu no próprio modelo 
dos regimes políticos dos Estados europeus 
do Antigo Regime. Apresentou variáveis locais 
conforme se expandia na Europa, entre os séculos 
XVI e XVIII. Entretanto, podemos identificar no 
Absolutismo monárquico características comuns 
que o distinguiam, dentre as quais destacamos 
corretamente a:

a) unificações de diversas atribuições de Estado e de 
governo na figura dos monarcas, tais como a prerrogativa 
de legislar e a administração da justiça real.

b) substituição de um tipo de administração baseada 
na distribuição de privilégios e concessões régias por 
uma organização burocrática profissional que atuava em 
atividades desvinculadas do Estado.

c) implementação de práticas econômicas liberais como 
forma de consolidar a aliança política e econômica dos 
reis absolutos com as burguesias nacionais.

d) submissão política dos governos reais absolutistas à 
hierarquia eclesiástica, conforme definido pela doutrina 
do Direito Divino dos Reis.

e) definição da autoridade dos monarcas absolutos e seus 
limites de poder, através da atuação dos parlamentos 
nacionais constitucionalistas, controlados por segmentos 
burgueses.

04) As idéias iluministas, surgidas na França durante 
o século XVIII, questionaram as bases de sustentação 
do Antigo Regime, afirmando os princípios 
considerados revolucionários pela sociedade 
européia da época. Entre os mais conhecidos 
pensadores iluministas se encontra Voltaire (1694-
1778),  escritor, poeta e filósofo, empenhado no 
combate contra o que denominava "as trevas da 
ignorância e da superstição".

Os filósofos iluministas do século XVIII tinham 
o desejo de libertar o espírito humano do peso da 
barbárie que o obscurecia e de guiá-lo para as 
luzes da razão. A respeito de suas idéias, é possível 
assinalar corretamente que:

a) apoiavam a influência da Igreja católica sobre a 
sociedade nos campos da educação e cultura e da 
política.

b) queriam a ilimitação do poder real e o fim do direito 
divino dos reis.

c) defendiam a  intervenção do Estado no campo 
econômico.

d) incentivavam a formação de companhias reais de 
navegação e comércio para explorar as potencialidades 
do comércio colonial.

e) desejavam o fim da igualdade de direitos e deveres 
entre os indivíduos.
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b) trabalho agrícola e relativa autonomia em relação ao 
senhor feudal, tendo a liberdade de mudar de patrão a 
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senhor, pagando a este diversos tributos em troca de 
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entre os feudos e na luta contra os muçulmanos.

02)  O fim último, causa final e desígnio dos homens 
(que amam naturalmente a liberdade e o domínio 
sobre os outros), ao introduzir aquela restrição 
sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos 
Estados, é o cuidado com sua própria conservação 
e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo 
de sair daquela miséria condição de guerra que é a 
conseqüência necessária (conforme se mostrou) 
das paixões naturais dos homens, quando não há 
um poder visível capaz de os manter em respeito, 
forçando-os por medo do castigo, ao cumprimento 
de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza 
(...)

 (Hobbes, T. "Das causas, geração e definição 
de um Estado". In: Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 
2ª. ed.,1979, p. 103.)

Considerando o fragmento anterior, podemos dizer 
que Thomas Hobbes, pensador inglês do séc.XVII, 
defende a noção de que

a) apenas um Estado democrático, surgido de um ato de 
liberdade dos cidadãos, teria legitimidade para criar leis 
e zelar pela segurança e demais necessidades sociais.

b) certos indivíduos, extraordinariamente, quando 
apaixonados, amam dominar os outros e é preciso forçá-
los, através do castigo, a manter o respeito; essa seria a 
função do Estado.

c) o Estado resulta do desejo dos indivíduos de garantir 
a propriedade privada, para deixar de ter uma condição 
mísera e participar ativamente do pacto social.

d) o homem é naturalmente bom, mas a vida social o 
corrompe, fazendo com que passe a querer dominar 
a liberdade dos outros; o nascimento do Estado é 
diretamente responsável por essa corrupção.

e) os homens são naturalmente inaptos para a vida 
social, a menos que constituam uma autoridade à qual 
entreguem sua liberdade em troca de segurança.

03) "...o príncipe, que trabalha para o seu Estado, 
trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo 
seu reino, confundindo com o que tem pela sua 
família, torna-se-lhe natural... O rei vê de mais longe 
e de mais alto; deve acreditar-se que ele vê melhor..."

  (Jacques de Bossuet. POLÍTICA 
TIRADA DA SAGRADA ESCRITURA. Livro II, 10ª 
proposição e Livro VI, artigo 1º)

O trecho anterior se refere ao Absolutismo 
monárquico, que se constituiu no próprio modelo 
dos regimes políticos dos Estados europeus 
do Antigo Regime. Apresentou variáveis locais 
conforme se expandia na Europa, entre os séculos 
XVI e XVIII. Entretanto, podemos identificar no 
Absolutismo monárquico características comuns 
que o distinguiam, dentre as quais destacamos 
corretamente a:

a) unificações de diversas atribuições de Estado e de 
governo na figura dos monarcas, tais como a prerrogativa 
de legislar e a administração da justiça real.

b) substituição de um tipo de administração baseada 
na distribuição de privilégios e concessões régias por 
uma organização burocrática profissional que atuava em 
atividades desvinculadas do Estado.

c) implementação de práticas econômicas liberais como 
forma de consolidar a aliança política e econômica dos 
reis absolutos com as burguesias nacionais.

d) submissão política dos governos reais absolutistas à 
hierarquia eclesiástica, conforme definido pela doutrina 
do Direito Divino dos Reis.

e) definição da autoridade dos monarcas absolutos e seus 
limites de poder, através da atuação dos parlamentos 
nacionais constitucionalistas, controlados por segmentos 
burgueses.

04) As idéias iluministas, surgidas na França durante 
o século XVIII, questionaram as bases de sustentação 
do Antigo Regime, afirmando os princípios 
considerados revolucionários pela sociedade 
européia da época. Entre os mais conhecidos 
pensadores iluministas se encontra Voltaire (1694-
1778),  escritor, poeta e filósofo, empenhado no 
combate contra o que denominava "as trevas da 
ignorância e da superstição".

Os filósofos iluministas do século XVIII tinham 
o desejo de libertar o espírito humano do peso da 
barbárie que o obscurecia e de guiá-lo para as 
luzes da razão. A respeito de suas idéias, é possível 
assinalar corretamente que:

a) apoiavam a influência da Igreja católica sobre a 
sociedade nos campos da educação e cultura e da 
política.

b) queriam a ilimitação do poder real e o fim do direito 
divino dos reis.

c) defendiam a  intervenção do Estado no campo 
econômico.

d) incentivavam a formação de companhias reais de 
navegação e comércio para explorar as potencialidades 
do comércio colonial.

e) desejavam o fim da igualdade de direitos e deveres 
entre os indivíduos.
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05) "Quem quiser falar com certa clareza da dissolução 
do governo deve, em primeiro lugar, distinguir entre 
dissolução da sociedade e dissolução do governo. 
O que constitui a comunidade, e leva os homens 
do livre estado de natureza para uma só sociedade 
política, é o acordo que cada um faz com os outros 
para se incorporar com eles e deliberar como um só 
corpo e, desse modo, formar uma única sociedade 
política distinta. O modo habitual, e quase o único, 
pelo qual essa união se dissolve é a invasão de uma 
força estrangeira (...)"

 (John Locke. TWO TREATISES OF 
GOVERNMENT)

 Sobre o lluminismo, é correto afirmar que:

a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado 
absolutista garantiria os direitos individuais e eliminaria 
os resquícios feudais  .

b) propunha a criação de monopólios estatais e a 
manutenção da balança de comércio favorável, para 
assegurar o direito de propriedade.

c) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à 
propriedade privada e a desigualdade de direitos e 
deveres entre os indivíduos.

d) defendia a prática do entesouramento como meio  
para eliminar as desigualdades sociais e garantir as 
liberdades individuais.

e) consistia na defesa da igualdade de direitos e 
liberdades individuais, proporcionada pela influência da 
Igreja Católica .

GABARITO: 

EXERCÍCIOS BASE
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01 02 03 04 05
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Nessa aula abordaremos as seguintes competências 
e Habilidades:

Competência de área 2 – Compreender as transformações 
dos espaços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos.

H7 – Identificar os significados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que 
se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social.

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da participação da 
coletividade na transformação da realidade histórico-
geográfica.

GEPOLITICA: ORIENTE MÉDIO

Os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm 
diferentes motivos. O principal deles diz respeito ao 
território: israelenses e palestinos lutam para assegurar 
terras sobre as quais, segundo eles, têm direito milenar. 
Outra questão diz respeito à cultura e à imposição de 
valores ocidentais às milenares tradições orientais. 
Pode-se ainda mencionar o fator econômico - talvez 
o preponderante: potências capitalistas desejam 
estabelecer um ponto estratégico na mais rica região 
petrolífera do planeta. E ainda existe a questão política.

As tensões perduram há séculos. Expulsos da Palestina 
pelos romanos já no século 1 da Era Cristã, os judeus 
acalentaram durante séculos o sonho de retornar à "Terra 
Prometida", enfrentando todo tipo de discriminação e 
perseguição. Todavia, o território, durante sua ausência, 
foi ocupado por outros povos que, igualmente, sentem-
se no direito de nele permanecer de modo autônomo.

Durante o domínio britânico sobre a região, os ingleses 
permitiram a compra de terras na Palestina por ricos 
judeus de todo mundo que começaram a reocupar a 
região. Essa maciça migração de judeus para a Terra 
Santa chamou-se Sionismo, em referência à Colina de 
Sion, em Jerusalém.

Os ingleses após a Primeira Guerra Mundial, 
comprometeram-se a ajudar os judeus a construir um 
Estado livre e independente em território palestino, 
buscando, assim, enfraquecer os árabes e conquistar 
vantagens econômicas na região. Entre os anos 1930 
e 1940, intensificou-se consideravelmente a imigração 
judaica para a Palestina.

 O descontrolado ingresso de judeus na Palestina 
acarretou sérios problemas já às vésperas da 
Segunda Grande Guerra: as áreas de assentamento 
judeu e palestino não foram delimitadas e grupos de 

características étnicas e religiosas tão diferentes tiveram 
que compartilhar o mesmo território, de onde resultam 
graves hostilidades entre ambos.

Com o holocausto promovido pelos nazistas durante a 
Segunda Guerra, a opinião pública, sensibilizada com os 
sofrimentos dos judeus, concordou com a criação de um 
Estado judeu na Palestina. A recém-criada Organização 
das Nações Unidas estabeleceu que a solução para 
os problemas do Oriente Médio seria sua prioridade, 
com a anuência dos Estados Unidos e da Inglaterra, 
interessados em estabelecer um aliado na região, já que 
não confiavam nos Estados árabes que a cercavam. Os 
palestinos, por sua vez, também almejavam a criação de 
um Estado independente em território palestino e, para 
isso, contavam com o apoio dos países árabes.

Em 1947, a ONU estabeleceu a divisão do território 
palestino entre judeus, que ocupariam 57% das 
terras com seus 700 mil habitantes, e palestinos, cuja 
população de cerca de 1,3 milhão de habitantes ocuparia 
os restantes 43% do território.

Com a retirada das tropas britânicas que ocupavam a 
região, começou, em 1948, uma guerra entre Israel 
e a Liga Árabe, criada em 1945 e que reunia Estados 
Árabes que procuravam defender a independência e a 
integridade de seus membros. A guerra foi liderada pela 
Jordânia e pelo Egito. Israel venceu o conflito e ocupou 
áreas reservadas aos palestinos, ampliando para 75% 
o domínio sobre as terras da região. O Egito assumiu 
o controle sobre a Faixa de Gaza e a Jordânia criou a 
Cisjordânia.

Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser 
declarou guerra a Inglaterra, França e Israel com o objetivo 
de assumir definitivamente o controle sobre o canal de 
Suez, em mãos europeias desde sua construção. Para 
isso contou com o apoio da União Soviética, país que, 
no contexto da Guerra Fria, apoiava todas as iniciativas 
de libertação nacional a fim de conquistar aliados para 
o bloco socialista. Durante o conflito, Israel ocupou a 
Península do Sinai, mas, devolveu-a logo em seguida, 
devido à pressão norte-americana.

Organização para a Libertação da Palestina (OLP)

Para defender a luta palestina no sentido da criação de 
um Estado autônomo, foi criada a Organização para a 
Libertação da Palestina (OLP), em 1964, tendo como 
líder Yasser Arafat. Nas fileiras da OLP, surgiu o Al Fatah, 
braço armado da organização que prega a luta armada e 
o terrorismo para destruir Israel. A OLP só recentemente 
foi reconhecida por Israel como representante dos 
interesses palestinos na questão territorial. Até então, 
quando havia negociações de paz, seus membros 
ingressavam em delegações de países árabes como 
Egito e Jordânia.

Em 1967, novo conflito eclodiu entre árabes e israelenses. 
Após a retirada das tropas da ONU que guardavam 
a fronteira entre Egito e Israel, soldados israelenses 
avançaram sobre a Península do Sinai, a Faixa de 
Gaza e as colinas de Golã. As sucessivas ocupações 
de Israel sobre áreas de população palestina obrigaram-
na a refugiar-se em países vizinhos - sobretudo ao 
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Nessa aula abordaremos as seguintes competências 
e Habilidades:

Competência de área 2 – Compreender as transformações 
dos espaços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos.
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H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que 
se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social.

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da participação da 
coletividade na transformação da realidade histórico-
geográfica.
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Os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm 
diferentes motivos. O principal deles diz respeito ao 
território: israelenses e palestinos lutam para assegurar 
terras sobre as quais, segundo eles, têm direito milenar. 
Outra questão diz respeito à cultura e à imposição de 
valores ocidentais às milenares tradições orientais. 
Pode-se ainda mencionar o fator econômico - talvez 
o preponderante: potências capitalistas desejam 
estabelecer um ponto estratégico na mais rica região 
petrolífera do planeta. E ainda existe a questão política.

As tensões perduram há séculos. Expulsos da Palestina 
pelos romanos já no século 1 da Era Cristã, os judeus 
acalentaram durante séculos o sonho de retornar à "Terra 
Prometida", enfrentando todo tipo de discriminação e 
perseguição. Todavia, o território, durante sua ausência, 
foi ocupado por outros povos que, igualmente, sentem-
se no direito de nele permanecer de modo autônomo.

Durante o domínio britânico sobre a região, os ingleses 
permitiram a compra de terras na Palestina por ricos 
judeus de todo mundo que começaram a reocupar a 
região. Essa maciça migração de judeus para a Terra 
Santa chamou-se Sionismo, em referência à Colina de 
Sion, em Jerusalém.

Os ingleses após a Primeira Guerra Mundial, 
comprometeram-se a ajudar os judeus a construir um 
Estado livre e independente em território palestino, 
buscando, assim, enfraquecer os árabes e conquistar 
vantagens econômicas na região. Entre os anos 1930 
e 1940, intensificou-se consideravelmente a imigração 
judaica para a Palestina.

 O descontrolado ingresso de judeus na Palestina 
acarretou sérios problemas já às vésperas da 
Segunda Grande Guerra: as áreas de assentamento 
judeu e palestino não foram delimitadas e grupos de 

características étnicas e religiosas tão diferentes tiveram 
que compartilhar o mesmo território, de onde resultam 
graves hostilidades entre ambos.

Com o holocausto promovido pelos nazistas durante a 
Segunda Guerra, a opinião pública, sensibilizada com os 
sofrimentos dos judeus, concordou com a criação de um 
Estado judeu na Palestina. A recém-criada Organização 
das Nações Unidas estabeleceu que a solução para 
os problemas do Oriente Médio seria sua prioridade, 
com a anuência dos Estados Unidos e da Inglaterra, 
interessados em estabelecer um aliado na região, já que 
não confiavam nos Estados árabes que a cercavam. Os 
palestinos, por sua vez, também almejavam a criação de 
um Estado independente em território palestino e, para 
isso, contavam com o apoio dos países árabes.

Em 1947, a ONU estabeleceu a divisão do território 
palestino entre judeus, que ocupariam 57% das 
terras com seus 700 mil habitantes, e palestinos, cuja 
população de cerca de 1,3 milhão de habitantes ocuparia 
os restantes 43% do território.

Com a retirada das tropas britânicas que ocupavam a 
região, começou, em 1948, uma guerra entre Israel 
e a Liga Árabe, criada em 1945 e que reunia Estados 
Árabes que procuravam defender a independência e a 
integridade de seus membros. A guerra foi liderada pela 
Jordânia e pelo Egito. Israel venceu o conflito e ocupou 
áreas reservadas aos palestinos, ampliando para 75% 
o domínio sobre as terras da região. O Egito assumiu 
o controle sobre a Faixa de Gaza e a Jordânia criou a 
Cisjordânia.

Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser 
declarou guerra a Inglaterra, França e Israel com o objetivo 
de assumir definitivamente o controle sobre o canal de 
Suez, em mãos europeias desde sua construção. Para 
isso contou com o apoio da União Soviética, país que, 
no contexto da Guerra Fria, apoiava todas as iniciativas 
de libertação nacional a fim de conquistar aliados para 
o bloco socialista. Durante o conflito, Israel ocupou a 
Península do Sinai, mas, devolveu-a logo em seguida, 
devido à pressão norte-americana.

Organização para a Libertação da Palestina (OLP)

Para defender a luta palestina no sentido da criação de 
um Estado autônomo, foi criada a Organização para a 
Libertação da Palestina (OLP), em 1964, tendo como 
líder Yasser Arafat. Nas fileiras da OLP, surgiu o Al Fatah, 
braço armado da organização que prega a luta armada e 
o terrorismo para destruir Israel. A OLP só recentemente 
foi reconhecida por Israel como representante dos 
interesses palestinos na questão territorial. Até então, 
quando havia negociações de paz, seus membros 
ingressavam em delegações de países árabes como 
Egito e Jordânia.

Em 1967, novo conflito eclodiu entre árabes e israelenses. 
Após a retirada das tropas da ONU que guardavam 
a fronteira entre Egito e Israel, soldados israelenses 
avançaram sobre a Península do Sinai, a Faixa de 
Gaza e as colinas de Golã. As sucessivas ocupações 
de Israel sobre áreas de população palestina obrigaram-
na a refugiar-se em países vizinhos - sobretudo ao 
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sul do Líbano - onde passaram a viver em condições 
subumanas, acarretando problemas para esses países. 
Além disso, a partir do sul do Líbano, a OLP, passou 
a bombardear alvos israelenses na Galileia, levando 
o Exército de Israel a realizar violentas operações de 
represália contra o território libanês a partir de 1972.

A OLP adotou o terrorismo como estratégia de luta contra 
Israel que, por sua vez, com amplo apoio das potências 
ocidentais, desenvolvia respeitável aparato bélico.

Como resposta às invasões israelenses de 1967, no 
feriado judeu do Yom Kippur (Dia do Perdão) de 1968, 
Egito e Síria desfecharam ataque simultâneo a Israel que 
revidou prontamente, vencendo as forças agressoras. Nas 
áreas que iam sendo ocupadas por Israel, principalmente 
em Gaza e na Cisjordânia, surgiram colônias judaicas 
protegidas por soldados israelenses. A estratégia visava 
consolidar o domínio sobre o território. Atualmente, 
mais de 170 mil judeus vivem em assentamentos nos 
territórios ocupados por Israel.

Acordos de paz

Quando o presidente Anuar Sadat assumiu a presidência 
do Egito, assumiu uma postura de distanciamento da 
União Soviética e de aproximação dos Estados Unidos. 
Daí resultaram conversações de paz entre egípcios e 
israelenses que resultaram num acordo formalizado em 
Camp David, em 1979. Assinaram o acordo, sob os olhos 
do presidente norte-americano Jimmy Carter, o presidente 
egípcio, Sadat, e o primeiro-ministro israelense, o ultra-
direitista, Menahem Begin. O acordo previa que Israel 
devolveria o Sinai para o Egito até 1982 e que em Gaza 
e na Cisjordânia nasceria uma "autoridade autônoma", 
da qual a OLP não participaria, e que governaria essas 
regiões por 5 anos, até a retirada definitiva de Israel. 
O acordo não agradou nem aos judeus instalados nas 
colônias do Sinai, de Gaza e da Cisjordânia, nem muito 
menos aos árabes que esperavam maiores concessões 
por parte dos israelenses. Por isso, Sadat, considerado 
por muitos, traidor da causa árabe no Oriente Médio, foi 
assassinado em 1981.

Intifada

Na década de 1980, as negociações sobre o futuro do 
Oriente Médio não avançaram. De um lado, os árabes 
iniciam a Intifada, rebelião popular em Gaza, cujo 
estopim foi o atropelamento e morte de quatro palestinos 
por um caminhão do exército israelense, em 1987. 
Adolescentes, munidos de paus e pedras, enfrentaram, 
nas ruas, os soldados de Israel e o levante se alastrou. A 
repressão israelense foi brutal. Desde então, os choques 
entre palestinos e colonos nas áreas de ocupação 
israelense têm sido frequentes.

Em 1992, porém, a eleição de Itzhak Rabin, membro 
do Partido Trabalhista, para Primeiro Ministro de 
Israel, favoreceu a retomada das conversações de paz 
entre árabes e israelenses. Simultaneamente, Arafat, 
enfraquecido pelas dissidências internas a OLP, já 
adotava uma postura menos belicista e mais conciliadora.

A disposição de ambos levou-os, em 1993, a um encontro 
em Oslo, onde ficou decidido que, de forma gradual, 
Israel devolveria a Faixa de Gaza (área pobre onde se 

espremem 800 mil palestinos) e de Jericó, na Jordânia, 
para a administração direta e autônoma dos palestinos, 
apesar dos cerca de 100 mil colonos judeus ali instalados 
permanecerem protegidos pelo exército israelense.

Ao acordo, opuseram-se as facções palestinas hostis 
a Arafat, alegando que as concessões de Israel eram 
pequenas frente aos desejos dos palestinos, e os 
israelenses que habitam as regiões a serem devolvidas. 
Em 4 de novembro de 1995, durante um comício pela 
paz na Praça dos Reis, em Tel Aviv, um estudante judeu 
de 27 anos, membro de uma organização paramilitar de 
extrema direita, assassinou Itzhak Rabin.

As negociações de paz não avançaram depois da 
eleição de Benjamin Netanyahu, do Likud, partido de 
direita israelense, para o cargo de primeiro ministro. 
Netanyahu não estava disposto a fazer concessões aos 
palestinos. Todavia, em 1999, realizaram-se eleições 
gerais em Israel e o Partido Trabalhista, representado 
agora por Ehud Barak, foi reconduzido ao poder, 
reabrindo as negociações de paz para a região. O grande 
obstáculo nesse momento é decidir sobre a situação de 
Jerusalém, cidade sagrada tanto para judeus quanto 
para muçulmanos.

Todavia, em setembro de 2000, um episódio marcaria o 
acirramento das tensões entre palestinos e israelenses, 
quando Ariel Sharon líder do Partido Conservador e 
principal expoente do conservadorismo judeu, "visitou" a 
Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. O ato pareceu 
uma forte provocação aos árabes e deu início à "nova 
intifada". Ataques terroristas e confrontos diretos entre 
palestinos e israelenses tornaram-se cada vez mais 
frequentes, ameaçando perigosamente as conversações 
de paz.

A situação, porém, tornou-se mais violenta quando, no 
início de 2001, o mesmo Ariel Sharon foi eleito Primeiro 
Ministro de Israel, revelando o sentimento dominante 
entre os israelenses de não retomar as negociações para 
a criação do Estado Palestino enquanto durar a intifada.

Diante da violência dos atentados terroristas promovidos 
pelo Hamas e pelo Hezbolah, grupos extremistas 
árabes que pregam o extermínio dos judeus, as ações 
do exército israelense também têm sido cada vez mais 
cruéis, atingindo, inclusive, a população civil das regiões 
dominadas

EXERCÍCIOS BASE

1. Um dos conflitos que mais geram tensões e 
preocupações em todo o mundo é o que envolve 
judeus e muçulmanos no território de enclave entre 
Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam o seu 
próprio espaço de soberania, embora atualmente 
esse direito seja exercido plenamente apenas pelos 
israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos 
considerados terroristas erguem-se, vidas são 
perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez 
mais distante. 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
geografia/o-conflito-entre-israel-palestina.htm>.



51

GEOGRAFIA

Acesso em: 24 jul. 2016. 

O que foi a Intifada na região do conflito? 

a) Principal confronto entre palestinos e israelitas em 
torno da soberania e do poder somente sobre templos 
religiosos.   

b) Sublevação popular assinalada pela utilização de 
armas rudimentares, como paus e pedras, atirados 
contra os judeus e vários outros atentados sérios contra 
os israelenses.   

c) Confronto do Yom Kippur que durou dezenove dias 
e não apresentou mudanças territoriais para os judeus.   

d) Guerra dos Seis Dias, da qual Israel sai vitoriosa, 
conquistando partes da Faixa de Gaza, do Monte Sinai, 
das Colinas de Golã, da Cisjordânia e de Jerusalém 
Oriental.   

2. Acredito que a maioria dos palestinos não 
morra de amores por Israel, mas eles aceitam, a 
contragosto, que os judeus israelenses não vão sair 
de lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses 
– a contragosto – também aceitam que os palestinos 
estão aqui para ficar. Essa não é uma base para uma 
lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como 
no caso da República Tcheca e da Eslováquia. 

Amós Oz ao jornal alemão Deutsch Welle, publicado no 
Brasil pela Carta Capital, em 05 de agosto de 2014.

O texto em questão, do Nobel da Paz Amós Oz, é uma 
reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente Médio. No 
contexto do século passado, o principal evento histórico, 
considerado um marco na história desse conflito, foi a 

a) implementação de um Estado Árabe na região.   

b) criação do Estado de Israel pela ONU em 1948.   

c) edificação de um muro para separar os dois territórios.   

d) frustração dos acordos de cooperação com a Liga 
Árabe.   

e) construção dos assentamentos judeus nas regiões de 
fronteira.   

3. Iniciado em 1948, o conflito palestino-israelense 
constituiu, no Oriente Médio, o que se convencionou 
chamar de Questão Palestina, e que, ainda hoje, está 
longe de ser resolvida.

A charge a seguir faz referência a esse 
conflito, apontando para o fato de que nem 
israelenses, nem palestinos são donos da 
razão numa região marcada pela violência.

Assinale a alternativa que indica a razão pela qual se deu 
o início do conflito palestino-israelense. 

a) A exigência, pelos países do Oriente Médio, do 
cumprimento do Plano da ONU para a região da 
Palestina, que criava, em todo o território, o Estado 
Palestino, no final da Segunda Guerra Mundial.   

b) A incapacidade dos países vencedores da Segunda 
Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos 
posteriores ao conflito, provocando uma fuga em massa 
de judeus para a Palestina.   

c) O estabelecimento de uma instabilidade nas relações 
internacionais, pelo recém-criado Estado de Israel, que 
contava com o apoio dos Estados Unidos, da União 
Soviética e da ONU.   

d) A recusa árabe à partilha da Palestina, imposta 
pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao 
controle do recém-criado Estado de Israel, sem que se 
respeitasse a soberania dos povos dessa região.   

e) A extinção oficial do mandato britânico sobre a Palestina, 
no final da Segunda Guerra, com reconhecimento 
imediato, pelos países vencedores, da independência de 
todos os países do Oriente Médio.   

4. (Enem 2007)   Em 1947, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da 
Palestina que previa a criação de dois Estados: um 
judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a 
decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e 
países árabes.

 A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu 
da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que 
atingia interesses anglo-franceses e israelenses. 
Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do 
Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense (1967) 
ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a 
rapidez da vitória de Israel.

 Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus 
comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), 
forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, 
que revidou de forma arrasadora. A intervenção 
americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído 
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Acesso em: 24 jul. 2016. 

O que foi a Intifada na região do conflito? 

a) Principal confronto entre palestinos e israelitas em 
torno da soberania e do poder somente sobre templos 
religiosos.   

b) Sublevação popular assinalada pela utilização de 
armas rudimentares, como paus e pedras, atirados 
contra os judeus e vários outros atentados sérios contra 
os israelenses.   

c) Confronto do Yom Kippur que durou dezenove dias 
e não apresentou mudanças territoriais para os judeus.   

d) Guerra dos Seis Dias, da qual Israel sai vitoriosa, 
conquistando partes da Faixa de Gaza, do Monte Sinai, 
das Colinas de Golã, da Cisjordânia e de Jerusalém 
Oriental.   

2. Acredito que a maioria dos palestinos não 
morra de amores por Israel, mas eles aceitam, a 
contragosto, que os judeus israelenses não vão sair 
de lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses 
– a contragosto – também aceitam que os palestinos 
estão aqui para ficar. Essa não é uma base para uma 
lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como 
no caso da República Tcheca e da Eslováquia. 

Amós Oz ao jornal alemão Deutsch Welle, publicado no 
Brasil pela Carta Capital, em 05 de agosto de 2014.

O texto em questão, do Nobel da Paz Amós Oz, é uma 
reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente Médio. No 
contexto do século passado, o principal evento histórico, 
considerado um marco na história desse conflito, foi a 

a) implementação de um Estado Árabe na região.   

b) criação do Estado de Israel pela ONU em 1948.   

c) edificação de um muro para separar os dois territórios.   

d) frustração dos acordos de cooperação com a Liga 
Árabe.   

e) construção dos assentamentos judeus nas regiões de 
fronteira.   

3. Iniciado em 1948, o conflito palestino-israelense 
constituiu, no Oriente Médio, o que se convencionou 
chamar de Questão Palestina, e que, ainda hoje, está 
longe de ser resolvida.

A charge a seguir faz referência a esse 
conflito, apontando para o fato de que nem 
israelenses, nem palestinos são donos da 
razão numa região marcada pela violência.

Assinale a alternativa que indica a razão pela qual se deu 
o início do conflito palestino-israelense. 

a) A exigência, pelos países do Oriente Médio, do 
cumprimento do Plano da ONU para a região da 
Palestina, que criava, em todo o território, o Estado 
Palestino, no final da Segunda Guerra Mundial.   

b) A incapacidade dos países vencedores da Segunda 
Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos 
posteriores ao conflito, provocando uma fuga em massa 
de judeus para a Palestina.   

c) O estabelecimento de uma instabilidade nas relações 
internacionais, pelo recém-criado Estado de Israel, que 
contava com o apoio dos Estados Unidos, da União 
Soviética e da ONU.   

d) A recusa árabe à partilha da Palestina, imposta 
pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao 
controle do recém-criado Estado de Israel, sem que se 
respeitasse a soberania dos povos dessa região.   

e) A extinção oficial do mandato britânico sobre a Palestina, 
no final da Segunda Guerra, com reconhecimento 
imediato, pelos países vencedores, da independência de 
todos os países do Oriente Médio.   

4. (Enem 2007)   Em 1947, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da 
Palestina que previa a criação de dois Estados: um 
judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a 
decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e 
países árabes.

 A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu 
da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que 
atingia interesses anglo-franceses e israelenses. 
Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do 
Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense (1967) 
ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a 
rapidez da vitória de Israel.

 Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus 
comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), 
forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, 
que revidou de forma arrasadora. A intervenção 
americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído 

52

GEOGRAFIA

em 22 de outubro.

A partir do texto acima, assinale a opção correta. 

a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada 
pela ação bélica de tradicionais potências europeias no 
Oriente Médio.   

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

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

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

e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém 
suas dimensões territoriais tal como estabelecido pela 
resolução de 1947 aprovada pela ONU.   

5. (ENEM-2002) Um jornalista publicou um texto 
do qual estão transcritos trechos do primeiro e do 
último parágrafos:

“‘Mamãezinha, minhas mãozinhas vão crescer 
de novo?’ Jamais esquecerei a cena que vi, na TV 
francesa, de uma menina da Costa do Marfim falando 
coma enfermeira que trocava os curativos de seus 
dois cotos de braços. (...) “.

..........................................................................................

..........................................................

“Como manter a paz num planeta onde boa parte da 
humanidade não tem acesso às necessidade básicas 
mais elementares? (...) Como reduzir o abismo entre 
o camponês afegão, a criança faminta do Sudão, o 
Severino da cesta básica e o corretor de Wall Street? 
Como explicar ao menino de Bagdá que morre por falta 
de remédios, bloqueados pelo Ocidente, que o mal se 
abateu sobre Manhattan? Como dizer aos chechenos 
que o que aconteceu nos Estados Unidos é um absurdo? 
Vejam Grozny, a capital da Chechênia, arrasada pelos 
russos. Alguém se incomodou com os sofrimentos e as 
milhares de vítimas civis, inocentes, desse massacre? 
Ou como explicar à menina da Costado Marfim o sentido 
da palavra ‘civilização’ quando ela descobrir que suas 
mãos não crescerão jamais? “.

.........................................................................................

......

UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil, 17/09/2001.

Apresentam-se, abaixo, algumas afirmações também 
retiradas do mesmo texto. Aquela que explicita uma 
resposta do autor para as perguntas feitas no trecho 
citado é:

a) “tristeza e indignação são grandes porque os atentados 
ocorreram em Nova lorque”.

b) “ao longo da história, o homem civilizado globalizou 
todas as suas mazelas”.

c) “a Europa nos explorou vergonhosamente”.

d) “o neoliberalismo institui o deus mercado que tudo 
resolve”.

e) “os negócios das indústrias de armas continuam de 
vento em popa”.

6. (Enem 2015)  A Unesco condenou a destruição 
da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, 
pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU 
considerando o ato como um crime de guerra. O 
grupo iniciou um processo de demolição em vários 
sítios arqueológicos em uma área reconhecida como 
um dos berços da civilização.

Unesco e especialistas condenam destruição de 
cidade assíria pelo Estado Islâmico. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 
(adaptado).

O tipo de atentado descrito no texto tem como 
consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 

a) homogeneidade cultural.   

b) patrimônio histórico.   

c) controle ocidental.   

d) unidade étnica.   

e) religião oficial.   

7. (Enem 2013)  Um gigante da indústria da internet, 
em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia 
à sua página palestina. O site de buscas alterou sua 
página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de 
“territórios palestinos”, a empresa escreve agora 
“Palestina” logo abaixo do logotipo.

BERCITO, D. “Google muda tratamento de territórios 
palestinos”. Folha de S. Paulo, 4 maio 2013 (adaptado).

O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos 
territórios palestinos significa o 

a) surgimento de um país binacional.   

b) fortalecimento de movimentos antissemitas.   

c) esvaziamento de assentamentos judaicos.   

d) reconhecimento de uma autoridade jurídica.   

e) estabelecimento de fronteiras nacionais.   

8. (Enem 2001)  A figura apresenta as fronteiras entre 
os países envolvidos na Questão Palestina e um 
corte, no mapa, da área indicada. 
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Com base na análise dessa figura e considerando o 
conflito entre árabes e israelenses, pode-se afirmar que, 
para Israel, é importante manter ocupada a área litigiosa 
por tratar-se de uma região 

a) de planície, propícia à atividade agropecuária.   

b) estratégica, dado que abrange as duas margens do 
rio Jordão.   

c) habitada, majoritariamente, por colônias israelenses.   

d) que garante a hegemonia israelense sobre o mar 
Mediterrâneo.   

e) estrategicamente situada devido ao relevo e aos 
recursos hídricos.   

9. (Enem 2016)  Texto I

Mais de   mil refugiados entraram no território 
húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. 
Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para 
a construção de um muro de quatro metros de altura 
e   ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou 
o ministro húngaro das Relações Exteriores. “Uma 
resposta comum da União Europeia a este desafio da 
imigração é muito demorada, e a Hungria não pode 
esperar. Temos que agir”, justificou o ministro.

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 
2015 (adaptado).

Texto II

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) critica as manifestações de xenofobia adotadas 
pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes 
nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a 
respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos 
húngaros. Para o ACNUR, a medida é surpreendente, 
pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos 
grupos radicais e não pelo próprio governo do país.

Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 
jun. 2015 (adaptado).

O posicionamento governamental citado nos textos é 
criticado pelo ACNUR por ser considerado um caminho 
para o(a) 

a) alteração do regime político.   

b) fragilização da supremacia nacional.   

c) expansão dos domínios geográficos.   

d) cerceamento da liberdade de expressão.   

e) fortalecimento das práticas de discriminação.   

10. (Enem 2009)  Do ponto de vista geopolítico, 
a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. 
Essa divisão propiciou a formação de alianças 
antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que 
aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto 
de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. 
É importante destacar que, na formação da OTAN, 
estão presentes, além dos países do oeste europeu, 
os EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu 
igualmente os âmbitos político e econômico que se 
refletia pela opção entre os modelos capitalista e 
socialista.

Essa divisão europeia ficou conhecida como 

a) Cortina de Ferro.   

b) Muro de Berlim.   

c) União Europeia.   

d) Convenção de Ramsar.   

e) Conferência de Estocolmo.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES.

1. No dia 7 de outubro de 2001, Estados Unidos e 
Grã-Bretanha declararam guerra ao regime Talibã, 
no Afeganistão. Leia trechos das declarações do 
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, 
e de Osama Bin Laden, líder muçulmano, nessa 
ocasião: George Bush: Um comandante-chefe envia 
os filhos e filhas dos Estados Unidos à batalha em 
território estrangeiro somente depois de tomar o 
maior cuidado e depois de rezar muito. Pedimos-
lhes que estejam preparados para o sacrifício das 
próprias vidas. A partir de 11 de setembro, uma 
geração inteira de jovens americanos teve uma 
nova percepção do valor da liberdade, do seu 
preço, do seu dever e do seu sacrifício. Que Deus 
continue a abençoar os Estados Unidos. Osama Bin 
Laden: Deus abençoou um grupo de vanguarda de 
muçulmanos, a linha de frente do Islã, para destruir 
os Estados Unidos. Um milhão de crianças foram 
mortas no Iraque, e para eles isso não é uma questão 
clara. Mas quando pouco mais de dez foram mortos 
em Nairóbi e Da-es-Salaam, o Afeganistão e o Iraque 
foram bombardeados e a hipocrisia ficou atrás da 
cabeça dos infiéis internacionais. Digo a eles que 
esses acontecimentos dividiram o mundo em dois 
campos, o campo dos fiéis e o campo dos infiéis. 
Que Deus nos proteja deles.
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Com base na análise dessa figura e considerando o 
conflito entre árabes e israelenses, pode-se afirmar que, 
para Israel, é importante manter ocupada a área litigiosa 
por tratar-se de uma região 

a) de planície, propícia à atividade agropecuária.   

b) estratégica, dado que abrange as duas margens do 
rio Jordão.   

c) habitada, majoritariamente, por colônias israelenses.   

d) que garante a hegemonia israelense sobre o mar 
Mediterrâneo.   

e) estrategicamente situada devido ao relevo e aos 
recursos hídricos.   

9. (Enem 2016)  Texto I

Mais de   mil refugiados entraram no território 
húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. 
Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para 
a construção de um muro de quatro metros de altura 
e   ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou 
o ministro húngaro das Relações Exteriores. “Uma 
resposta comum da União Europeia a este desafio da 
imigração é muito demorada, e a Hungria não pode 
esperar. Temos que agir”, justificou o ministro.

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 
2015 (adaptado).

Texto II

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) critica as manifestações de xenofobia adotadas 
pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes 
nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a 
respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos 
húngaros. Para o ACNUR, a medida é surpreendente, 
pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos 
grupos radicais e não pelo próprio governo do país.

Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 
jun. 2015 (adaptado).

O posicionamento governamental citado nos textos é 
criticado pelo ACNUR por ser considerado um caminho 
para o(a) 

a) alteração do regime político.   

b) fragilização da supremacia nacional.   

c) expansão dos domínios geográficos.   

d) cerceamento da liberdade de expressão.   

e) fortalecimento das práticas de discriminação.   

10. (Enem 2009)  Do ponto de vista geopolítico, 
a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. 
Essa divisão propiciou a formação de alianças 
antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que 
aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto 
de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. 
É importante destacar que, na formação da OTAN, 
estão presentes, além dos países do oeste europeu, 
os EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu 
igualmente os âmbitos político e econômico que se 
refletia pela opção entre os modelos capitalista e 
socialista.

Essa divisão europeia ficou conhecida como 

a) Cortina de Ferro.   

b) Muro de Berlim.   

c) União Europeia.   

d) Convenção de Ramsar.   

e) Conferência de Estocolmo.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES.

1. No dia 7 de outubro de 2001, Estados Unidos e 
Grã-Bretanha declararam guerra ao regime Talibã, 
no Afeganistão. Leia trechos das declarações do 
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, 
e de Osama Bin Laden, líder muçulmano, nessa 
ocasião: George Bush: Um comandante-chefe envia 
os filhos e filhas dos Estados Unidos à batalha em 
território estrangeiro somente depois de tomar o 
maior cuidado e depois de rezar muito. Pedimos-
lhes que estejam preparados para o sacrifício das 
próprias vidas. A partir de 11 de setembro, uma 
geração inteira de jovens americanos teve uma 
nova percepção do valor da liberdade, do seu 
preço, do seu dever e do seu sacrifício. Que Deus 
continue a abençoar os Estados Unidos. Osama Bin 
Laden: Deus abençoou um grupo de vanguarda de 
muçulmanos, a linha de frente do Islã, para destruir 
os Estados Unidos. Um milhão de crianças foram 
mortas no Iraque, e para eles isso não é uma questão 
clara. Mas quando pouco mais de dez foram mortos 
em Nairóbi e Da-es-Salaam, o Afeganistão e o Iraque 
foram bombardeados e a hipocrisia ficou atrás da 
cabeça dos infiéis internacionais. Digo a eles que 
esses acontecimentos dividiram o mundo em dois 
campos, o campo dos fiéis e o campo dos infiéis. 
Que Deus nos proteja deles.
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(Adaptados de O Estado de S. Paulo, 8/10/2001)

Pode-se afirmar que

(A) a justificativa das ações militares encontra sentido 
apenas nos argumentos de George W. Bush.

(B) a justificativa das ações militares encontra sentido 
apenas nos argumentos de Osama Bin Laden.

(C) ambos apóiam-se num discurso de fundo religioso 
para justificar o sacrifício e reivindicar a justiça.

(D) ambos tentam associar a noção de justiça a valores 
de ordem política, dissociando-a de princípios religiosos.

(E) ambos tentam separar a noção de justiça das 
justificativas de ordem religiosa, fundamentando-a numa 
estratégia militar.

2. Leia a notícia abaixo:

Israel anunciou a retomada dos ataques aéreos à 
Gaza, após militantes palestinos terem disparado 
foguetes contra o território israelense após o final de 
um período de 72 horas de cessar-fogo, encerrado na 
manhã desta sexta-feira. 

O Exército israelense classificou os ataques como 
“inaceitáveis, intoleráveis e míopes”. O grupo 
militante palestino Hamas, que controla a Faixa de 
Gaza, havia rejeitado a extensão do cessar-fogo, 
alegando que Israel não atendeu suas demandas. 
O atual conflito na Faixa de Gaza já dura um mês, 
sem perspectivas de um acordo de longo prazo que 
coloque fim à violência que já matou mais de 1.900 
pessoas, a maioria, civis.

http://www.bbc.co.uk/portuguese/
noticias/2014/08/140730_gaza_entenda_gf_lk.shtml. 

Acesso em 10/8/2014 

Como em décadas anteriores, a Faixa de Gaza 
foi palco de mais um conflito entre palestinos e 
israelenses. 

Em relação a esse território, afirma-se CORRETAMENTE 
que 

a) está ocupado por tropas israelenses desde 1995, 
quando começaram os assentamentos, e o governo 
judeu, desde então, se recusa a abrir negociações, 
enquanto a parte ocidental de Jerusalém não for 
devolvida pelo Hamas, que a ocupou em 2007.   

b) foi ocupado por Israel, durante a guerra dos seis 
dias, em 1967, e devolvido para a Autoridade Nacional 
Palestina em 2005. Atualmente é controlado pelo Hamas, 
que venceu as eleições parlamentares de 2006 e rompeu 
com o partido moderado Fatah.   

c) pertence ao Egito, desde que o território palestino 
foi desfeito, após o primeiro conflito entre árabes e 
israelenses, em 1948. Em 2006, com a vitória do Hamas 
nas eleições parlamentares, os atuais assentamentos 
palestinos começaram a ser criados.   

d) é atualmente controlado pelo Hamas, partido que 
chegou ao poder com apoio do governo americano, que 
via nesse grupo o catalisador para a complementação do 
processo de paz iniciado em 2005, com a assinatura do 
Tratado de Oslo.   

3. Leia os textos e responda: 

Em visita a Israel, o candidato republi¬cano Mitt 
Romney afirmou que Jerusalém é a capital do Estado 
judeu. A declaração de Romney de que Jerusalém é 
a capital de Israel está ali¬nhada à afirmação feita 
pelos governos israelenses, ainda que os Estados 
Unidos e outras nações tenham suas embaixadas 
em Tel Aviv. 

(http//www.valor.com.br/internacional) 

Os palestinos acusaram o candidato republicano 
à presidência dos EUA, Mitt Romney, de minar as 
perspectivas de paz, pois segundo o próprio chefe 
negociador palestino, Saeb Erekat, não pode haver 
Es¬tado palestino sem Jerusalém Oriental. 

(http//www.g1.globo.com/mundo/notícias/2012/07)  

A ocupação de Jerusalém Oriental pelo exército de Israel 
e o domínio de toda a ci¬dade pelos israelenses ocorreu:  

a) durante a Guerra da Fundação de Israel, em 1949;    

b) na Guerra de Suez, em 1956;    

c) na Guerra dos 6 Dias, em 1967;    

d) na Guerra do Golfo, em 1991;    

e) depois do 11 de Setembro, em 2001.   

4. Ataques terroristas em Paris deixam dezenas de 
mortos 

Uma das primeiras reações da França após os 
ataques terroristas foi

A. o fechamento de mesquitas existentes na periferia 
de Paris. 

B. a cassação dos direitos civis dos imigrantes de origem 
muçulmana. 

C. a expulsão dos refugiados sírios recém-chegados à 
França. 

D. a declaração de guerra à Síria, ao Iraque e ao 
Afeganistão. 

E. o bombardeio aos territórios controlados pelo Estado 
Islâmico na Síria. 

5. (Enem 2006)  Os mapas a seguir revelam como 
as fronteiras e suas representações gráficas são 
mutáveis. 
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Essas significativas mudanças nas fronteiras de países 
da Europa Oriental nas duas últimas décadas do século 
XX, direta ou indiretamente, resultaram 

a) do fortalecimento geopolítico da URSS e de seus 
países aliados, na ordem internacional.   

b) da crise do capitalismo na Europa, representada 
principalmente pela queda do muro de Berlim.   

c) da luta de antigas e tradicionais comunidades 
nacionais e religiosas oprimidas por Estados criados 
antes da Segunda Guerra Mundial.   

d) do avanço do capitalismo e da ideologia neoliberal no 
mundo ocidental.   

e) da necessidade de alguns países subdesenvolvidos 
ampliarem seus territórios.   

  

6. Desde 2011, a Síria tem sido palco de uma guerra 
civil entre o governo de Bashar al-Assad e vários 
grupos armados de oposição, com motivações 
ideológicas e políticas diversas.

Entre essas agrupações, uma das principais é o Estado 
Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), cuja meta é 

a) a formação de repúblicas democráticas e seculares na 
Síria e no Iraque.   

b) a instauração de um califado mundial com autoridade 
sobre todos os muçulmanos.    

c) a unificação do Iraque e da Síria sob um regime 
socialista e laico.   

d) o auxílio às forças ocidentais no combate ao 
fundamentalismo islâmico, no Oriente Médio.   

e) o apoio militar e político à ocupação norte-americana 
do Iraque e da Síria.    

7. Cerca de 90% da população do Oriente Médio é 
muçulmana.

O Islã, no entanto, está longe de ser uma fé monolítica. 
(...)

Ainda que não disponhamos de estatísticas 

confiáveis, um cálculo crível aponta que 65% dos 
muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e uns 
30%, xiitas.

(SMITH, Dan. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: 
Publifolha, 2008.)

Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é 
possível afirmar que 

a) a disputa religiosa entre judeus e muçulmanos nunca 
atrapalhou o amplo intercâmbio comercial na região.   

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

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

d) os judeus reivindicam o controle territorial completo 
do Oriente Médio, pois são maioria em todos os países 
da região.   

e) a maior população muçulmana não impediu a formação 
de um Estado judeu, nem proporcionou a criação de um 
Estado palestino.   

8.   Analise este mapa:

Envolvido, desde sua fundação, em conflitos na região, 
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o Estado de Israel completou, em maio de 2008, 60 anos 
de existência.

Considerando-se as disputas territoriais entre árabes e 
israelenses e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
correto afirmar que: 

a) A Autoridade Nacional Palestina controla os territórios 
de Gaza e do sul do Líbano e, em 2006, com o auxílio 
da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União 
Europeia, garantiu a soberania sobre essas regiões.   

b) A cidade de Jerusalém, considerada sagrada por três 
religiões, foi ocupada por Israel em 1949, ao final da 
Primeira Guerra Árabe-Israelense, e, depois dos Acordos 
de Oslo, foi reconhecida pela ONU como capital do país.   

c) A região das colinas de Golã, rica em fontes de água 
e ocupada por Israel durante a Segunda Guerra Árabe-
Israelense, foi devolvida à Síria em 2000, como parte dos 
tratados de paz firmados entre os dois países.   

d) O Governo de Israel promoveu, em 2005, a retirada 
de colonos judeus da faixa de Gaza, no entanto, apesar 
de pressões de organismos internacionais, manteve 
assentamentos judaicos no território da Cisjordânia.   

9.  (Enem 2016)  

A memória recuperada pela autora apresenta a relação 
entre 

a) conflito trabalhista e engajamento sindical.   

b) organização familiar e proteção à infância.   

c) centralização econômica e pregação religiosa.   

d) estrutura educacional e desigualdade de renda.    

e) transformação política e modificação de costumes.   

d)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.   

e)  Somente as afirmativas III e IV estão corretas.   

10. 

 

"[...] o Estado israelense anexou a Península do Sinai 
e a Faixa de Gaza (então pertencentes ao Egito), a 
Cisjordânia (da Jordânia) e as Colinas de Golam 
(da Síria). A guerra foi particularmente trágica para 
os palestinos. Novos contingentes de dezenas de 
milhares engrossaram a diáspora."

ARBEX JR., José. Guerra Fria: terror de Estado, política 
e cultura. 3a ed. São Paulo: Moderna, 1997. [adapt.].

Os textos referem-se à 

a) ocupação israelense sobre o sul do Líbano (2006), 
antiga Fenícia, aprofundando a Diáspora hebraica como 
forma de contenção à ação do Hezbollah.   

b) Guerra dos Seis Dias (1967), quando, com o apoio 
dos Estados Unidos, Israel expandiu seu território, 
promovendo um continuado conflito.   

c) Guerra do Yom Kippur (1973), quando Egito e Síria, 
embasados pelo nacionalismo de Nasser, ameaçaram a 
soberania israelense.   

d) formação do Estado de Israel (1948), apoiada pela 
ONU, na região onde, na Antiguidade, se localizaram os 
reinos de Israel e Judá.   

e) Guerra do Yom Kippur (1973), quando a OLP 
(Organização para a Libertação da Palestina), liderada 
por Yasser Arafat, entrou em conflito com os sionistas.   
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COMPETÊNCIA 3 - Compreender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movi-
mentos sociais.
HABILIDADES 11,12,13 e 14

COMPETÊNCIA 6 - Compreender a sociedade e a natu-
reza, reconhecendo suas interações no espaço em dife-
rentes contextos históricos e geográficos.
HABILIDADES: 26,27 e 28

O Brasil Colonial e o Governo Joanino
I - A ocupação do território brasileiro
 O processo de ocupação territorial brasileiro 
iniciou de forma tardia. Durante o período pré-colonial 
os portugueses praticamente abandonaram o território 
conquistado. Após esse período foi adotado o sistema 
de capitanias hereditárias para garantir a posse da terra 
e iniciar sua efetiva exploração. A presença portuguesa 
ficou praticamente restrita ao litoral, como foi citado pelo 
jesuíta Antonil: “Os portugueses são como caranguejos, 
sempre cortando o litoral”.
 A divisão em lotes de terra garantia ao rei o lucro 
da exploração de pau-brasil, o dízimo e o quinto; enquan-
to que os donatários tinham garantidos a maior parte dos 
lucros dos investimentos aplicados na colônia. Uma série 
de fatores provocou o fracasso do sistema de capitanias 
no Brasil, entre eles: a falta de dinheiro dos donatários; a 
falta de terras adequadas ao cultivo da cana-de-açúcar; 
a falta de interesse dos donatários; os constantes ata-
ques indígenas; a distância entre Brasil e Portugal.
 Mas, o principal motivo do fracasso foi a des-
centralização política. Os donatários estavam abandona-
dos a sua própria sorte. A ineficaz administração colonial 
marcada pela descentralização excessiva proporcionou 
o estabelecimento de uma estrutura centralizadora: O 
Governo-Geral. O governador-geral era o representan-
te do rei no Brasil e estava hierarquicamente acima dos 
donatários, enquanto que a administração das vilas per-
manecia controlada pelos “homens bons”.
 A reorganização da estrutura colonial permane-
ceu até o séc. XVIII quando o Marquês de Pombal pôs 
fim ao sistema de capitanias hereditárias.

O sistema de Ca-
pitanias Hereditá-
rias funcionou du-
rante os séculos 
XVI, XVII e XVIII.

 Entre 1580 e 1640 foi estabelecida a União Ibé-
rica (unificação das coroas de Portugal e Espanha) que 
teve como consequência no Brasil o domínio espanhol. 
Nesse período nosso território foi ocupado por franceses 
e holandeses que aproveitaram a fragilidade de nossa 
defesa territorial. Antes disto, em 1555, Os protestantes 
franceses (huguenotes) que fugiam das perseguições re-

ligiosas na Europa vieram para o Brasil e se instalaram 
na baía de Guanabara. Como a região era desocupada 
pelos portugueses, os franceses não tiveram dificuldade 
de se instalar e fundar uma colônia, a França Antártica. 
Ao descobrir a respeito da presença de franceses no 
Brasil, a coroa portuguesa substituiu o governador geral 
Duarte da Costa por Mem de Sá, um estrategista militar. 
Com o apoio de seu sobrinho e de algumas tribos indíge-
nas da região, os portugueses expulsaram os franceses 
do Brasil.
 Durante a União Ibérica, um grupo de france-
ses, financiados pelo estado, invadiu o a região do atual 
estado do Maranhão. Buscavam desenvolver o comér-
cio de pau-brasil e aproximar-se das regiões espanholas 
ricas em metais preciosos. Fundaram a cidade de São 
Luís, mas foram expulsos pelas tropas coloniais que fo-
ram enviadas partindo de Pernambuco. O rompimento 
do comércio açucareiro entre brasileiros e holandeses, 
estabelecido durante a União Ibérica, provocou a inva-
são patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais. 
Os holandeses invadiram Salvador em 1624, mas foram 
expulsos por tropas coloniais com o apoio da Jornada 
dos Vassalos, tropa espanhola enviada por Felipe II. A 
necessidade de restabelecer o comércio açucareiro com 
o Brasil fez com que os holandeses, em 1630, invadis-
sem Pernambuco. O domínio holandês se estendeu até 
o Maranhão, formando o Brasil-Holandês. O conde ho-
landês, Maurício de Nassau, veio para o Brasil para ad-
ministrar as terras holandesas e estabeleceu uma políti-
ca de parceria com os colonos. Emprestou dinheiro para 
os senhores de engenho; concedeu liberdade religiosa 
para os brasileiros; promoveu obras de urbanização e 
trouxe vários artistas europeus para o Brasil provocando 
um desenvolvimento cultural.

As invasões 
holandesas no 
nordeste resul-
taram uma do-
minação de 24 
anos da região.

Porém, após vinte e quatro anos de domínio holandês, 
os portugueses recuperaram seus territórios e os holan-
deses foram para as Antilhas onde passaram a investir 
na produção açucareira. A produção brasileira entrou em 
decadência iniciou uma busca por outras riquezas; o que 
favoreceu a expansão territorial brasileira. A pecuária se 
desenvolveu no sertão nordestino e nas campinas do 
sul. Os jesuítas penetraram no interior para catequizar 
os índios, e também, desenvolveram o comércio das 
drogas do sertão; Os bandeirantes penetraram no inte-
rior em busca de mão d eobra e metais precisos. Assim 
como ocorreu uma maior ocupação do interior de nosso 
território o Tratado de Tordesilhas ficou obsoleto. Vários 
acordos foram assinados entre portugueses e espanhóis 
para definir uma nova configuração limítrofe entre seus 
territórios na América. No Tratado de Madri (1750), fun-
damentado no princípio “Uti Possidetis”, confirmado pelo 
tratado de Santo Ildefonso (1777), determinaram a nova 
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divisão que seria mantida até 1816.

Em 1816, D. 
João VI irá 
anexar a colô-
nia do sacra-
mento ao terri-
tório brasileiro, 
passando a ser 
chamada de 
Província Cis-
platina.

II - Economia e Sociedade Colonial
 Durante o período pré-colonial foi iniciada a 
exploração de pau-brasil. Não houve necessidade de fi-
xação no território, pois foi estabelecido um sistema de 
exploração baseado na instalação de feitorias e na força 
de trabalho indígena através do escambo. Com o início 
da colonização foi adotado o sistema plantation. A produ-
ção agroexportadora fundamentada na monocultura, no 
latifúndio e na escravidão. A escolha da cana-de-açúcar 
atendeu tanto as condições geográficas da colônia quan-
to aos interesses mercantilistas da metrópole. A aliança 
da coroa portuguesa com o capital flamengo permitiu o 
sucesso do investimento. Os holandeses eram responsá-
veis pelo investimento de capital, pelo transporte, refino 
e distribuição do açúcar. Como foi citado pelo historiador 
Caio Prado Jr.: “O negócio do açúcar era mais holandês 
que português”.

Trapiches: Pe-
quenos engenhos 
movidos à força 
animal
Engenhos Reais: 
Grandes enge-
nhos movidos 
pela força d’água.

 A plantation açucareira moldou uma sociedade 
rural, patriarcal, escravista, católica e aristocrática. A es-
cravidão era um grande negócio que favorecia aos comer-
ciantes metropolitanos e aos senhores de engenho. As 
relações entre senhores e escravos variavam de senhor 
para senhor. Várias eram as formas de dominação. A mais 
conhecida era a violência física, mas havia negociação e 
troca de favores. No final do séc. XVII os bandeirantes 
paulistas encontraram as primeiras jazidas de metais pre-
ciosos, e assim, durante o século XVIII a economia brasi-
leira se fundamentou na exploração de ouro e diamante. 
A nova estrutura econômica forjou uma nova organização 
social. Mesmo fundamentada na escravidão, a mineração 
trouxe algumas transformações como: a valorização do 
trabalho livre, o desenvolvimento de um mercado interno, 
o surgimento de uma “classe média” e a transferência da 
capital para o Rio de Janeiro.

O rigor estabele-
cido pela Carta 
Régia de 1802 
para estabele-
cer o controle da 
região mineradora 
era burlado pela 
“malandragem” 
brasileira através 
do contrabando 
usando imagens 
de santos, os fa-
mosos, santos do 
pau oco.

 Enquanto que o fundamento de nossa economia 
era satisfazer os ideais metropolitanos, desenvolveram-
-se, paralelamente, outras atividades econômicas que 
eram voltadas para abastecer o mercado interno como a 
pecuária, o comércio das drogas do sertão e o desenvolvi-
mento de uma agricultura de subsistência. 
Em 1703, Portugal assinou um acordo comercial 
com a Inglaterra, o Tratado de Methuen. Portugal 
garantia as exportações de vinho, mas deveria facili-
tar a importação dos tecidos britânicos. Assim, esse 
tratado ficou conhecido como tratado dos panos e 
dos vinhos.

III - A crise do sistema colonial
 A União Ibérica provocou um estrago na econo-
mia portuguesa. Portugal perdeu quase todas suas co-
lônias e fontes de riqueza. D. João IV, rei de Portugal 
após o período de domínio espanhol, teria dito: “O Bra-
sil é minha última vaca leiteira”. A solução para a crise 
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Revolta de 
Beckman 
(1684)

Guerra dos 
Emboabas 
(1709)

Guerra dos 
Mascates 
(1710)

Revolta 
de Vila 
Rica 
(1720)

Motivos

Falta de 
mão de 
obra
Monopólio 
da Cia. De 
Comércio 
do Mara-
nhão

Disputa 
pelo do-
mínio da 
região 
mineradora

Disputa 
entre os 
comer-
ciantes de 
Recife e os 
senhores 
de engenho 
de Olinda

Contra a 
instalação 
das casas 
de fundi-
ção
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Solução

Liberação 
da escra-
vidão dos 
índios sel-
vagens

Criação da 
Capitania 
Geral das 
Minas Ge-
rais

Elevação 
de Recife 
a categoria 
de vila

Repres-
são vio-
lenta aos 
rebeldes

Classe 
dirigente Elite Popular Elite Popular

 Em 1750, assume o trono de Portugal o rei D. 
José I que tinha como homem forte Sebastião José de 
Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Pombal esta-
belece uma série de medidas, entre elas: A cobrança da 
derrama, a extinção do sistema de capitanias hereditá-
rias, a criação das companhias privilegiadas de comér-
cio e a expulsão dos jesuítas.  A nova política colonial 
portuguesa chega a seu ponto máximo e no Brasil, o 
fortalecimento do pacto colonial proporciona a eclosão 
os movimentos emancipacionistas. Essas revoltas fo-
ram influenciadas pelos ideais liberais do século XVIII 
e tinham uma visão mais complexa dos problemas co-
loniais. Esses movimentos não chegaram a eclodir, por 
isso são denominados de conjurações (conspirações). 
Mas, surgiu, no Brasil, pela primeira vez, um sentimen-
to de insatisfação com a situação de colônia. O quadro 
a seguir apresenta as principais informações relativas a 
esses movimentos. 

Inconfidência Minei-
ra (1789)

Conjuração Baiana 
(1798)

Causas - Cobrança da 
Derrama

- Transferência da 
capital para o Rio 
de Janeiro

Influências
- Iluminismo
- Independência 
dos EUA

- Iluminismo
- Revolução Fran-
cesa (Fase do 
Terror)
- Independência do 
Haiti

Propostas

- Proclamação da 
República
- Liberdade Co-
mercial
- Criação de Uni-
versidades

- Proclamação da 
República
- Fim da escravidão 
e das desigualda-
des sociais.

Grupo Dirigente - Elite - Popular

IV - Governo Joanino (1808 - 1820)
 O início do século XIX foi marcado pelo confron-
to entre os interesses comerciais britânicos e os ideais 
imperialistas de Napoleão. Napoleão decreta o bloqueio 
continental para isolar a Inglaterra, porém a relação de 
dependência de Portugal em relação aos britânicos faz 
com que a coroa portuguesa não participe do bloqueio e 
a família real portuguesa foge para o Brasil para se pro-
teger de Napoleão. Chegando ao Brasil, D. João, prínci-
pe regente de Portugal estabelece uma série de medidas 
para satisfazer os interesses da Inglaterra e da elite bra-
sileira. 

Principais medidas 
joaninas
• Abertura dos portos 

as nações amigas
• Tratado de Comér-

cio e Navegação
• Tratado de Aliança e 

Amizade
• Revogação do alva-

rá de 1785
• Criação do Banco 

do Brasil, do Jardim 
Botânico e da Im-
prensa Régia.

• Elevação do Brasil a 
Reino Unido

 Os gastos elevados da família real provocaram 
um aumento dos impostos e a crise econômica no nor-
deste devido a seca de 1816 gerou uma insatisfação da 
elite pernambucana que, inspirada nos ideais iluminis-
tas e na independência dos EUA, organizou a Revolu-
ção Pernambucana de 1817. O movimento foi reprimido, 
mas as ideias de liberdade permaneceram vivas e servi-
ram de inspiração para os rebeldes da Confederação do 
Equador em 1824.
 A derrota de Napoleão provocou uma nova alte-
ração no cenário europeu. Assim, livre do domínio fran-
cês e agora sob domínio britânico, a burguesia portugue-
sa articulou a Revolução liberal do Porto.
 Defendiam a volta de D. João VI (coroado no 
Brasil após a morte da rainha D. Maria I) para Portugal e 
a imediata recolonização do Brasil. A coroa portuguesa 
retornou para Portugal, mas D. Pedro permaneceu no 
Brasil como príncipe regente. Assim, pressionado pela 
Inglaterra e pela elite brasileira que não queriam perder 
seus privilégios conquistados durante o governo joanino, 
D. Pedro promove a independência política do Brasil em 
relação a Portugal.

O quadro o Grito do Ipiranga de Pedro Américo 
foi pintado em 1885 quando o império era ques-
tionado, com o objetivo de fortalecer a imagem da 
família real. A construção da imagem de D. Pedro 
como o herói da independência atendia às neces-
sidades da época.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2015) - A língua de que usam, por 
toda a costa, carece de três letras; convém a saber, não 
se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, 
porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa 
maneira vivem desordenadamente, sem terem além dis-
to conta, nem peso, nem medida.
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GÂNDAVO, P. M.: história da província de Santa Cruz 
a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro. 

Zaher, 2004 (adaptado)
A observação do cronista português Pero de Magalhães 
R na língua mencionada, demonstra a:

a) simplicidade da organização social das tribos bra-
sileiras.

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início 
da colonização. 

c) superioridade da sociedade europeia em relação à 
sociedade indígena.

d) incompreensão dos valores socioculturais indíge-
nas pelos portugueses. 

e) dificuldade experimentada pelos portugueses no 
aprendizado da língua nativa.

QUESTÃO 02 - A organização da sociedade no Brasil 
colonial era marcada pelo patriarcalismo e pelo escra-
vismo. Durante os primeiros séculos da colonização a 
economia açucareira estabeleceu o caráter rural de or-
ganização social. A sociedade açucareira do Brasil co-
lonial foi:

a) democrática, fundamentada na igualdade de direi-
tos entre os diversos cidadãos. 

b) dualista, caracterizada pela existência de apenas 
dois grupos sociais: senhores e escravos.

c) elitista, marcada pelo domínio da propriedade de 
escravos e de grande extensões de terras.

d) liberal, representada pelo princípio da propriedade 
privada que reduzia a ação do Estado.

e) excludente, garantindo a propriedade e o poder po-
lítico apenas a homens e mulheres livres.

QUESTÃO 03 - Leia os textos a seguir:
Texto I - “O negociante de escravos José Moreira Veludo 
foi fazer curativo em um de seus cativos e acabou ata-
cado a pauladas. Na polícia, os agressores contaram o 
ocorrido nos mínimos detalhes, sem esconder nada. É 
que desejavam, mesmo, parar na cadeia, onde as condi-
ções de vida eram bem melhores do que as da casa do 
senhor”.
Texto II - “Perdigão Malheiro era abolicionista. Mas só 
entregava as cartas de alforria aos seus cativos sob con-
dições, como a de trabalharem para ele durante mais 
alguns anos ou até completar a maioridade. E as dese-
jadas cartas, no mais tradicional estilo paternalista, só 
vinham em datas especiais para a família do indivíduo 
escravizado, como aniversário, casamento ou batizado”. 
Acerca das relações apresentadas nos textos, assinale a 
afirmativa verdadeira:

a) Apenas o texto I é verdadeiro, pois a única forma 
de manter o domínio sobre os escravos era a vio-
lência física.

b) Apenas o texto II é verdadeiro, pois a única forma 
de dominar os escravos era a promessa da carta 
de alforria.

c) Apenas o texto I é falso, pois não havia violência 
física uma vez que os escravos eram bens muito 
caros.

d) Apenas o texto II é falso, pois a única forma de um 
escravo conseguir a liberdade era com a morte de 
seu senhor.

e) Ambos os textos são verdadeiros, pois as relações 

de dominação variavam de senhor para senhor.

QUESTÃO 04 - Observe a charge abaixo:

NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. História do 
Brasil para principiantes. 4ª Ed. Ed. Ática.2003

A análise da charge e o conhecimento historiográfico so-
bre o Período da União Ibérica permitem afirmar corre-
tamente que:

a) A unificação das coroas luso-espanhola permitiu 
a formação de uma aliança com os holandeses 
que passaram a financiar a produção açucareira 
do Brasil.

b) A guerra entre holandeses e portugueses possibili-
tou a invasão dos espanhóis às áreas produtoras 
de cana-de-açúcar no nordeste brasileiro.

c) A aliança entre espanhóis e holandeses contra os 
portugueses prejudicou a produção brasileira de 
cana-de-açúcar.

d) A união entre Portugal e Espanha provocou o rom-
pimento do comércio açucareiro que era financia-
do pelos holandeses.

e) A aliança entre portugueses e holandeses garantiu 
o financiamento necessário para a extração e ex-
ploração de metais preciosos no Brasil.

QUESTÃO 05 - Quando a capitania das Minas Gerais 
conhecia o seu apogeu, milhares de homens, viviam na 
miséria, passavam fome, vagavam sem destino pelos ar-
raiais, tristes frutos destiorados de um sistema econômi-
co e de uma estrutura de poder violenta.

SOUZA, Laura de Mello e. Opulência e Miséria nas 
Minas Gerais. São Paulo: Brasiliense, 1997. pp. 75-76.

 A situação anterior descrita deveu-se:
a) à quebra da safra do açúcar no Nordeste, o que 

levou a uma crise geral na colônia no século XVIII.
b) à estrutura imposta pelos donos de minas que, a 

despeito das preocupações da coroa, insistiam 
em manter um sistema de extração predatório do 
ouro na região.

c) à falta de fontes regulares de abastecimento, já 
que este era monopólio da metrópole que, para 
obter mais lucros, reduzia o volume de oferta de 
gêneros alimentícios na região.

d) aos efeitos da devassa e da Inconfidência Mineira, 
que geraram uma desestabilização econômica e 
social na região.

e) a uma estrutura que visava unicamente à maior 
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exploração possível do ouro e relegava a produ-
ção de víveres para outras regiões, aliada a uma 
estrutura social profundamente desigual.

QUESTÃO 06 - A liderança do governo português pelo 
Marquês de Pombal repercutiu em vários aspectos da 
política colonial no Brasil, como o(a):

a) recuo das ações portuguesas de expansão territo-
rial no sul e centro-oeste.

b) apoio à ação missionaria da Igreja como forma de 
consolidar a conquista do território.

c) subsídio à lavoura canavieira nordestina, reforçan-
do o caráter monocultor da economia colonial.

d) incentivo ao ensino e sua liberalização sob a dire-
ção das Ordens Religiosas.

e) política de rigoroso fiscalismo sobre a economia 
mineradora.

QUESTÃO 07 - A Guerra dos Emboabas, a dos Masca-
tes e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras dé-
cadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como:

a) movimentos isolados em defesa de idéias liberais, 
nas diversas capitanias, com a intenção de se 
criarem governos republicanos.

b) movimentos de defesa das terras brasileiras, que 
resultaram num sentimento nacionalista, visando 
à independência política.

c) manifestações de rebeldia localizadas, que contes-
tavam aspectos da política econômica de domina-
ção do governo português.

d) manifestações das camadas populares das regi-
ões envolvidas, contra as elites locais, negando a 
autoridade do governo metropolitano.

QUESTÃO 08 -  O ideário da Revolução Francesa, que 
entre outras coisas defendia o governo representativo, 
a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de 
comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e 
a Conjuração Baiana, porque:

a) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros, 
especialmente dos franceses, que dessa maneira 
conseguiriam divulgar suas obras no Brasil.

b) servia aos interesses de comerciantes holandeses 
estabelecidos no Brasil que tinham o desejo de 
inserirem-se no governo colonial.

c) satisfazia aos comerciantes brasileiros e aos por-
tugueses, que através do liberalismo conseguiram 
conciliar suas diferenças econômicas e políticas.

d) apesar de expressar as aspirações de uma mino-
ria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos 
positivistas aos objetivos dos militares.

e) foi adotado por membros da elite e de setores so-
ciais mais baixos, respectivamente,  como justi-
ficativa para sua oposição ao absolutismo e ao 
sistema colonial.

QUESTÃO 09 - Sobre este período da história brasileira, 
assinale o item correto:

a) Chegando ao Brasil, D. João, príncipe regente de 
Portugal, adotou uma série de medidas que con-
solidaram o monopólio comercial português.

b) As transformações na economia brasileira favore-
ceram, principalmente, a Inglaterra, mas também, 
os interesses da elite local.

c) O rompimento em relação ao bloqueio continental 
ocorreu devido à dependência econômica portu-
guesa em relação à França.

d) A presença da família real portuguesa provocou a 
reação da população brasileira, que não aceitou o 
aumento dos impostos e promoveu a independên-
cia do Brasil.

e) Através da abertura dos portos e da elevação do 
Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves, foi 
consolidado o processo de independência do Bra-
sil.

QUESTÃO 10 - Essa tela foi produzida entre 1886 e 
1888, momento de crise do Estado Imperial e de expan-
são do republicanismo.
A imagem da independência do Brasil nela representada 
enfatiza uma memória desse acontecimento político en-
tendido como:

a) ação militar dos grupos populares.
b) fundação heroica do regime monárquico.
c) libertação patriótica pelos líderes brasileiros.
d) luta emancipadora face ao domínio estrangeiro.
e) desfecho vitorioso da luta popular.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Observe a charge abaixo:

Sobre o sistema político brasileiro durante o período co-
lonial, assinale o item correto:

a) O sistema de capitanias hereditárias, assim como 
o sistema de feitorias, foi utilizado com sucesso 
no processo de colonização do litoral africano e 
asiático.
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1888, momento de crise do Estado Imperial e de expan-
são do republicanismo.
A imagem da independência do Brasil nela representada 
enfatiza uma memória desse acontecimento político en-
tendido como:

a) ação militar dos grupos populares.
b) fundação heroica do regime monárquico.
c) libertação patriótica pelos líderes brasileiros.
d) luta emancipadora face ao domínio estrangeiro.
e) desfecho vitorioso da luta popular.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Observe a charge abaixo:

Sobre o sistema político brasileiro durante o período co-
lonial, assinale o item correto:

a) O sistema de capitanias hereditárias, assim como 
o sistema de feitorias, foi utilizado com sucesso 
no processo de colonização do litoral africano e 
asiático.
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b) Os donatários eram representantes da alta burgue-
sia portuguesa ávida para ampliar seus negócios 
na América, na África e na Ásia.

c) O processo de ocupação das terras brasileiras foi 
marcado pela utilização compartilhada de capital 
particular e da coroa portuguesa.

d) Os donatários, mesmo não sendo donos das capi-
tanias, possuíam direitos de ocupação e explora-
ção das terras brasileiras.

e) O Rei era o proprietário das terras, porém, como os 
recursos eram particulares, não era concedida na 
carta foral participação nos lucros para o Estado.

QUESTÃO 02 - Analise os textos abaixo:
TEXTO 01: - Mesmo cheio de riscos, o financiamento à 
grande lavoura colonial - a de açúcar - atraiu desde cedo 
agiotas, que parecem ter se dedicado ao mesmo tempo 
à implantação de escravos para as plantações. E há indí-
cios de haver preponderado entre esses negociantes, ju-
deus com espírito de aventura comercial aguçado como 
nenhuma outra gente. Daí, talvez, o relevo que alguns 
historiadores - um deles Sombart - dão aos judeus na 
fundação da lavoura de cana e na indústria do açúcar 
no Brasil.

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. 15 Ed. São 
Paulo: Editora Global, p. 113.

TEXTO 02: - João Lúcio de Azevedo, na obra de mes-
tre que é Épocas de Portugal Econômico (Lisboa, 1929), 
não admite a tese, defendida por Sombart e por historia-
dores judeus mais ou menos apologéticas de sua raça, 
da agricultura de cana, ou antes, da indústria de açúcar, 
no Brasil, ter sido obra exclusiva, ou principal, dos ju-
deus. De terem sido estes os fundadores dos engenhos 
que aqui se estabeleceram no século XVI, inundando de 
tal modo o mercado europeu com seu açúcar, a ponto de 
excitarem a cobiça holandesa. Para João Lúcio (...) não 
se pode crer que trouxessem consigo os imigrantes de 
família hebréia, gente na maior parte fugida da inquisi-
ção, degredados outros (...).

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. 15 Ed. São 
Paulo: Editora Global, p. 114.

Comparando as relações históricas e geográficas sobre 
os judeus e a produção da indústria açucareira no Brasil 
a partir dos argumentos dos historiadores, pode-se inferir 
que de acordo com: 

a) o primeiro texto, os judeus holandeses foram os 
pioneiros na produção da indústria açucareira nor-
destina.

b) o segundo texto, os judeus teriam sido, os primei-
ros a cultivar a cana e a fabricar o açúcar na Amé-
rica do Sul

c) os dois textos, os judeus já enriquecidos ao chega-
rem ao Brasil tiveram o apoio da Igreja para inves-
tirem no açúcar. 

d) o segundo texto, os judeus não teriam capitais dis-
poníveis para financiar os engenhos, pois vinham 
perseguidos pela Inquisição.

e) o primeiro texto, os holandeses católicos incenti-
varam a prática da usura e do comércio do açúcar 
na América.

QUESTÃO 03 - É assim extremamente simples a estru-
tura social da colônia no primeiro século e meio de colo-
nização. Reduz-se em suma a duas classes: de um lado 
os proprietários rurais, a classe abastada dos senhores 
de engenho e fazenda; doutro, a massa da população 
espúria dos trabalhadores do campo, escravos e semi-
livres. Da simplicidade da infraestrutura econômica - a 
terra, única força produtiva, absorvida pela grande ex-
ploração agrícola - deriva a da estrutura social: a redu-
zida classe de proprietários e a grande massa, explo-
rada e oprimida. Há naturalmente no seio desta massa 
gradações, que assinalamos. Mas, elas não são contudo 
bastante profundas para se caracterizarem em situações 
radicalmente distintas.

PRADO, Caio., Evolução política do Brasil. 20ª ed. São 
Paulo: Brasiliense, p.28-29, 1993 [1942].

Neste trecho, o autor observa que, na sociedade colo-
nial:

a) só havia duas classes conhecidas, e que nada é 
sabido sobre indivíduos que porventura fizessem 
parte de outras.   

b) havia muitas classes diferentes, mas só duas es-
tavam diretamente ligadas a critérios econômicos.   

c) todos os membros das classes existentes queriam 
se transformar em proprietários rurais, exceto os 
pequenos trabalhadores livres, semilivres ou es-
cravos.   

d) diversas classes radicalmente distintas umas das 
outras compunham um cenário complexo, marca-
do por conflitos sociais.   

e) a população se organizava em duas classes, cujas 
gradações internas não alteravam a simplicidade 
da estrutura social.

QUESTÃO 04 (UFRN) - A partir do século XVII, a ex-
ploração portuguesa no território brasileiro ultrapassou 
o litoral, avançando pelo interior, com o movimento das 
Bandeiras, representado no mapa a seguir.

FONTE:COTRIM, Gilberto. “História e consciência do 
Brasil”. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 105.

Analisando o mapa acima, é correto afirmar que as Ban-
deiras:

a) forçaram a dilatação da linha de Tordesilhas, favo-
recendo o império espanhol.

b) dirigiram-se aos sertões procurando metais precio-
sos e criando aldeamentos indígenas.

c) detiveram-se nas margens dos principais rios situ-
ados no território português.

d) forneceram elementos para um primeiro delinea-
mento das fronteiras brasileiras atuais.
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QUESTÃO 05 (ENEM 2003) - Jean de Léry viveu na 
França na segunda metade do século XVI, época em 
que as chamadas guerras de religião opuseram católi-
cos e protestantes. No texto abaixo, ele relata o cerco da 
cidade de Sancerre por tropas católicas. (…) desde que 
os canhões começaram a atirar sobre nós com maior fre-
quência, tornou-se necessário que todos dormissem nas 
casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de 
um lençol atado pelas suas duas pontas e assim fiquei 
suspenso no ar, à maneira dos  selvagens americanos 
(entre os quais eu estive durante dez meses) o que foi 
imediatamente imitado por todos os nossos soldados, de 
tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. Aque-
les que dormiram assim puderam confirmar o quanto 
esta maneira é apropriada tanto para evitar os vermes 
quanto para manter as roupas limpas (...). Neste texto, 
Jean de Léry:

a) despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos indí-
genas americanos. 

b) revela-se constrangido por ter de recorrer a um in-
vento de “selvagens”. 

c) reconhece a superioridade das sociedades indíge-
nas americanas com relação aos europeus. 

d) valoriza o patrimônio cultural dos indígenas ameri-
canos, adaptando-o às suas necessidades. 

e) valoriza os costumes dos indígenas americanos 
porque eles também eram perseguidos pelos ca-
tólicos.

QUESTÃO 06 - Analise a charge abaixo:

NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. História do 
Brasil para principiantes. 4ª Ed. Ed. Ática.2003

A expulsão dos holandeses em 1654 alterou as relações 
produtivas no Brasil Colonial, pois:

a) as relações coloniais entre Brasil e Portugal foram 
rompidas com o fim do pacto colonial.

b) a produção açucareira não tinha mais importância 
no Brasil, pois havia sido descobertas as primei-
ras minas de ouro.

c) com a crise econômica houve um incentivo na bus-
ca por novas riquezas, através dos bandeirantes, 
e no desenvolvimento de outras atividades econô-
micas, como a pecuária.

d) a economia colonial brasileira tornou-se depen-
dente da Inglaterra que impôs acordos comerciais 
para dominar o mercado consumidor brasileiro.

e) D. João VI revogou o alvará que proibia a instala-
ção de manufaturas no Brasil, favorecendo o de-
senvolvimento industrial da colônia.

QUESTÃO 07 (ENEM 2010) - Os tropeiros foram figuras 
decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil 
colonial. A palavra tropeiro vem de “tropa” que, no pas-
sado, se referia ao conjunto de homens que transportava 
gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa 
era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O 
tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, 
cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e, 
mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas 
também atraiu grandes contingentes populacionais para 
as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário 
dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação 
dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, 
farinha, pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho 
de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos pousos, 
os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pe-
daços de carne de sol e toucinho, que era servido com 
farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos 
típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque 
era preparado pelos cozinheiros das tropas que condu-
ziam o gado.
Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br.Acesso 

em: 27 nov. 2008.
A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está 
relacionada à (01 escore):

a) atividade comercial exercida pelos homens que 
trabalhavam nas minas.   

b) atividade culinária exercida pelos moradores cozi-
nheiros que viviam nas regiões das minas.   

c) atividade mercantil exercida pelos homens que 
transportavam gado e mercadoria.   

d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros 
que necessitavam dispor de alimentos.   

e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no 
auge da exploração do ouro.   

QUESTÃO 08 - “Passava-se, efetivamente, nesta quadra 
de crise do Antigo Regime e de seu Sistema Colonial, das 
indagações teóricas sobre a legitimidade do regime para 
a prática política de sua superação. Em dois momentos 
pelo menos, em Minas Gerais em 1789 e na Bahia em 
1798, transcendeu-se a tomada de consciência da situ-
ação colonial, e se projetou a mudança, intentando-se a 
tomada do poder. (...) Emancipacionistas, ambos os mo-
vimentos refletem, no plano político, o agravamento das 
tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema 
colonial, e por aí se inserem no quadro geral da revolu-
ção do Ocidente. O exemplo secessionista da América 
inglesa esteve permanentemente vivo em todo o proces-
so da rebelião mineira; o espectro libertário da França re-
volucionária acompanha os insurretos baianos de 1798, 
que para além da emancipação chegaram a visar ‘uma 
inteira revolução’ de que resultaria uma nova ordem ‘sem 
diferença de cor branca, preta e parda’.”

(Fernando Antônio Novais. “Portugal e Brasil na crise do 
Antigo Sistema Colonial (1777-1808)”. São Paulo: Huci-

tec, 1981. p. 169-171.)
A partir da análise do texto, pode-se depreender que o 
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no Brasil, pois havia sido descobertas as primei-
ras minas de ouro.

c) com a crise econômica houve um incentivo na bus-
ca por novas riquezas, através dos bandeirantes, 
e no desenvolvimento de outras atividades econô-
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tomada do poder. (...) Emancipacionistas, ambos os mo-
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tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema 
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tec, 1981. p. 169-171.)
A partir da análise do texto, pode-se depreender que o 
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autor:
a) mostra que os dois movimentos defendiam os 

mesmos princípios de igualdade social e política 
para o povo brasileiro.   

b) considera os movimentos emancipacionistas brasi-
leiros os únicos responsáveis pela crise do Antigo 
Regime e do Sistema Colonial.   

c) destaca a influência da Revolução Francesa em 
todo o processo revolucionário desenvolvido na 
rebelião mineira.   

d) ressalta a pequena influência que tiveram os mo-
vimentos emancipacionistas no processo de Inde-
pendência do Brasil.   

e) defende a ideia de que os movimentos emancipa-
cionistas estavam inseridos dentro do próprio me-
canismo do sistema colonial.   

QUESTÃO 09 (ENEM 2010 - H18) - Eu, o Príncipe Re-
gente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que 
desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sen-
do um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, 
sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição 
que haja a este respeito no Estado do Brasil.

Alvará de liberdade para as indústrias (1o de Abril de 
1808), in Bonavides, P.; Amaral, R. Textos políticos da 

História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 
(Adaptado).

O projeto industrializante de D. João, conforme expresso 
no alvará, não se concretizou. Que características desse 
período explicam esse fato?

a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o 
fechamento das manufaturas portuguesas.

b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o pre-
domínio industrial inglês sobre suas redes de co-
mércio.

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial 
diante da chegada da família real portuguesa.

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a po-
sição dúbia assumida por Portugal no comércio 
internacional.

e) O atraso industrial da colônia provocado pela per-
da de mercados para as indústrias portuguesas.

QUESTÃO 10 - Leia os fragmentos a seguir. 
Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo!
Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janei-

ro, ano 1, no 1, jul. 2005, p. 24. 
Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com 
exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz 
de heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar 
o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a tran-
quilidade ou o ócio para que nasceu. 

MONTEIRO, Tobias. História do Império: a elaboração 
da Independência. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

EDUSP, 1981, p. 55. (Adaptado). 
O embarque da família real para o Brasil, em 1807, deu 
origem a contraditórias narrativas. A frase acima, atribu-
ída à rainha D. Maria I, tornou-se popular, passando a 
constituir uma versão narrativa ainda vigorosa. Nos anos 

de 1920, os estudos sobre a Independência refizeram 
o percurso do embarque, assegurando uma interpre-
tação republicana sobre esse acontecimento, tal como 
exemplificado no trecho do jornalista e historiador Tobias 
Monteiro. Sobre essa versão narrativa em torno do em-
barque, pode-se dizer que pretendia:

a) conquistar a simpatia da Inglaterra, ressaltando a 
importância do apoio inglês no translado da corte 
portuguesa para o Brasil. 

b) associar a figura do rei ao pragmatismo político, 
demonstrando que o deslocamento da corte era 
um ato de enfrentamento a Napoleão. 

c) ridicularizar o ato do embarque, agregando à inter-
pretação desse acontecimento os elementos de 
tragédia, comicidade e ironia.

d) culpabilizar a rainha pela decisão do embarque, 
afirmando-lhe o estado de demência lamentado 
por seus súditos. 

e) explicar o financiamento do ócio real por parte da 
colônia, comprovando que o embarque fora uma 
estratégia articulada pelo rei.

GABARITO DE APRENDIZAGEM

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C E D E E C E B B

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D D E D D C C E B C
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BIOLOGIA

OBJETO DE CONHECIMENTO– 
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4 - 
Compreender interações entre 
organismos e ambiente, em particular 
aquelas relacionadas à saúde 
humana, relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e 

características individuais.

HABILIDADE 14– Identificar padrões em fenômenos 
e processos vitais dos organismos, como manutenção 
do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, 
sexualidade, entre outros.

O SISTEMA GENITAL MASCULINO

Em uma importante resposta evolutiva e adaptativa 
da espécie humana, o indivíduo do sexo masculino 
desenvolveu um complexo sistema genital para favorecer 
a fecundação interna. As vantagens da fecundação 
interna vão desde a necessidade de uma produção 
menor de gametas por parte tanto do macho como da 
fêmea (isso em virtude de maior garantia de sucesso 
da fecundação) até mesmo uma menor proporção de 
incidência de atuação de predadores, aumentando 
assim, a sobrevivência dos seres vivos nos estágios 
iniciais de vida.

Com isso, a espécie humana, em especial o indivíduo do 
sexo masculino proporcionou o surgimento de uma série 
de órgãos adicionais ao sistema reprodutor que permite 
a realização de tal processo de fecundação com bastante 
eficiência. Estes componentes anatômicos recebem o 
nome de órgãos sexuais acessórios.

O pênis corresponde a um importante acessório do 
macho constituído por dois tipos de tecidos cilíndricos: 
dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso – 
responsáveis pelo envolvimento e proteção da uretra. Na 
porção extensiva do pênis localiza-se a glande – região 
onde se pode visualizar a abertura da uretra. Quando 
acontece a manipulação da pele que recobre a glande 
– o prepúcio– acompanhada de estímulo erótico, ocorre 
a inundação dos corpos cavernosos e esponjoso, com 
sangue, tornando-se ereto, havendo um considerável 
aumento de tamanho. Este mecanismo de ereção 
favorece o mecanismo de cópula, que corresponde à 
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testículos da cavidade abdominal para a bolsa escrotal.

Quando ocorre o nascimento, as células intersticiais do 
testículo entram num estado de quiescência (repouso) 
até a puberdade, quando estimulados pelo hormônio 
luteinizante ou hormônio estimulante das células 
intersticiais (LH ou ICSH) produzido pela hipófise voltam 
a produzir testosterona.

Durante a puberdade, a função da testosterona é 
promover o desenvolvimento dos caracteres sexuais 
secundários masculinos como: crescimento de pelos 
na face, púbis e tórax; aumento da massa muscular; 
ampliação da laringe, tornando a voz mais grave; 
aumento e amadurecimento dos órgãos genitais e 
desenvolvimento da libido.

A MORFOLOGIA DO ESPERMATOZÓIDE

A estrutura morfológica do espermatozóide humano 
é adquirida durante o processo de gametogênese 
onde mudanças significativas ocorrerão numa última 
fase denominada espermiogênese ou período de 
diferenciação. Neste, uma célula chamada espermátide 
começa a diferenciar-se até alcançar a forma do gameta 
masculino que conhecemos.

É 

possível visualizarmos nos espermatozóides humanos 
uma cabeça, ocupada quase que totalmente pelo material 
nuclear, o colo (peça intermediária) e a cauda. Na região 
da cabeça, o DNA nuclear encontra-se organizado em 
23 cromossomos, constituindo, portanto, uma célula 
haplóide com a contribuição genética do pai.

A porção anterior da cabeça ainda encontraremos o 
acrossoma (capuz acrossômico), uma modificação 
do complexo de golgi, recoberto por uma membrana 
e preenchido de enzimas importantes durante a 
fecundação, entre elas, a hialuronidase.

Na região do colo ou peça intermediária encontraremos 
as mitocôndrias responsáveis pela geração de energia 
para o movimento flagelar da cauda. Nestas mitocôndrias 
é possível identificar a presença de DNA mitocondrial 
(DNAmt), porém, o homem não repassa este material 
para os seus descendentes.

A cauda do espermatozóide é um flagelo modificado e 
constituído por microtúbulos protéicos.

CANAIS DEFERENTES – A TRAVESSIA DO EPIDÍDIMO 
À URETRA

Após sofrer maturação no epidídimo, os espermatozóides 
caminham para um tubo de parede muscular denominado 
ducto deferente. De cada epidídimo parte um canal 
deferente destes. Ao findar estes ductos, os mesmos se 
fundem formando o ducto ejaculatório, que é responsável 
em lançar os espermatozóides num outro canal – a 
uretra. Tendo início na bexiga, a uretra percorre toda a 
parte interna do pênis e abre-se para o meio externo.

GLÂNDULAS SEMINAIS E PRÓSTATA

Durante a travessia que os espermatozóides realizam 
pelos ductos deferentes, haverá um encontro com duas 
glândulas em forma de bolsa – as glândulas seminais. 
Estas são responsáveis em produzir um líquido que é 
responsável em nutrir os espermatozóides. A secreção 
seminal constituirá cerca de 60% do sêmen ejaculado 
e apresenta em sua composição o carboidrato 
frutose, fonte de energia para o movimento flagelar do 
espermatozóide.

Localizado abaixo da bexiga, medindo cerca de 5 cm de 
diâmetro, a próstata é responsável pela produção de um 
fluido – o líquido prostático – de aspecto leitoso e que 
neutraliza a acidez de restos da urina na uretra e, numa 
eventual relação sexual, promove a neutralização da 
acidez natural da vagina, favorecendo a sobrevivência 
dos gametas masculinos.

Sendo assim, ao conjunto formado pelos espermatozóides 
e pelos fluidos produzidos nas glândulas prostáticas e 
seminais temos o sêmen ou esperma.

Além destas glândulas anexas ao sistema genital 
masculino, as glândulas bulbouretrais (ou glândulas de 
Cowper) também exercem uma função durante o ato 
reprodutivo. Elas secretam uma solução lubrificante de 
limpeza e neutralização da uretra momentos antes da 
ejaculação.
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A CONTRACEPÇÃO MASCULINA

O Planejamento familiar é uma conquista importante 
para assegurar um conhecimento de vivência de sua 
sexualidade de forma segura e agradável. Esta prática 
permite que homens e mulheres possam decidir quando a 
vida prática sexual será para a geração de descendência, 
assim como também a programação da gestação e do 
parto em condições e períodos mais adequados.

Neste ponto, os métodos de controle de natalidade 
são alternativas fundamentais para favorecer e auxiliar 
o planejamento. Os homens exercem um papel 
fundamental nesta tomada de decisão e atitude por 
parte do casal. Sendo assim, estudaremos agora alguns 
métodos de contracepção de uso e atitude masculina.

PRESERVATIVO (“CAMISINHA”)

Este método consiste em um dispositivo em forma de 
tubo, confeccionado a partir de uma fina borracha de 
látex ou em alguns casos especiais, membranas de 
animais. É o método contraceptivo mais utilizado em todo 
o mundo e caracteriza-se como uma barreira física que 
impede que os espermatozóides presentes no sêmen 
sejam depositados no canal vaginal.

Sua utilização se dá rolando-o sobre o pênis em 
condições ereto, ficando apenas um pequeno espaço 
na ponta, que deve ser apertado para retirar o ar preso 
no interior do preservativo. Esta atitude evita o risco do 
mesmo se romper durante a relação sexual.

Os preservativos masculinos encontram-se 
confeccionados com uma larga variedade de tipos, 
cores e texturas, adequando-se a todos os homens. 
Muitos destes possuem um lubrificante especial de ação 
espermicida (mata os espermatozóides).

Além da ação contraceptiva, o uso do contraceptivo 
durante as relações sexuais constitui-se a única 
medida eficiente para prevenir as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST´s). Mais adiante, em outro capítulo, 
estudaremos as principais doenças sexualmente 
transmissíveis, seus sintomas e métodos de prevenção.

VASECTOMIA OU ESTERILIZAÇÃO MASCULINA

A vasectomia ou deferentectomia é um método de 
infertilização masculina mais eficiente em longo prazo. 
Consiste em uma alternativa cirúrgica de secção (corte) 
ou interrupção dos canais deferentes. Desta forma, os 
espermatozóides produzidos nos túbulos seminíferos e 
que encerraram sua maturação no epidídimo, não serão 
transportados até o ducto ejaculatório e, assim, não 
poderão ser ejaculados juntamente com o sêmen.

Este procedimento cirúrgico costuma ser realizado 
essencialmente em homens com idade entre 30 e 40 
anos e que não desejam mais ter filhos. É considerado 
um método definitivo, por não exigir o uso de nenhum 
outro procedimento de ação contraceptiva. O método 
pode ser reversível, mas nem sempre isso é possível. 

O SISTEMA GENITAL FEMININO

Por um lado, são aproximadamente 400 milhões 
de espermatozóides, do lado feminino um único 
representante, o ovócito II. O batalhão de gametas 

masculinos pode sobreviver por até 72 horas, enquanto 
isso, o representante feminino fica na expectativa de 
uma fecundação por no máximo 18 horas.Caso, durante 
este breve período estes gametas não se relacionarem, 
tudo ficará para a próxima oportunidade. No entanto, 
havendo o encontro de ambos no terço superior da tuba 
uterina, formar-se-á o zigoto, futuro embrião de um novo 
ser humano.

O sistema genital feminino apresenta uma anatomia 
evolutivamente adaptada para favorecer um maior 
potencial de encontro dos gametas e aumento do 
potencial de fertilidade humana.

Os órgãos que compõem este sistema genital estão 
divididos em duas regiões: a genitália externa (pudendo 
feminino) e a genitália interna.

VAGINA E PUDENDO FEMININO

Na região baixa do ventre feminino encontramos duas 
dobras cutâneo-mucosas extremamente irrigadas e que 
se estendem da região imediatamente abaixo do púbis 
até as proximidades do ânus. Com função de proteção 
da uretra e do canal vaginal, os pequenos e grande 
lábios apresentam-se como parte da genitália externa ou 
pudendo feminino (vulva).

Na região ântero-superior encontramos o clitóris, com 
1,5cm de comprimento e constituído por um tecido 
cilíndrico esponjoso erétil, de caráter homólogo ao pênis 
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do homem. Esta estrutura encontra-se intimamente 
ligada a excitação feminina, uma vez que fica preenchido 
de sangue em resposta ao estímulo sexual. 

No vestíbulo vaginal existe uma fenda que se abre para 
o meio externo e, que se encontra independente do 
sistema genital. A uretra feminina, diferentemente dos 
homens, é uma estrutura com finalidades exclusivamente 
excretórias.

A vagina compreende um canal reprodutivo com cerca 
de 8 a 10cm e que liga o útero ao meio externo. Este 
canal possui uma membrana mucosa e de uma parede 
muscular. Apresenta um significativa elasticidade, 
permitindo a relação sexual e uma abertura adequada 
durante o parto normal.

Esta membrana circular que fecha parcialmente o orifício 
pudendo feminino – vaginal é denominada hímen. Quase 
sempre perfurado no centro, o hímen geralmente rompe-
se nas primeiras relações sexuais.

ÚTERO, TUBAS UTERINAS E OVÁRIOS

O útero corresponde a um órgão cavitado de musculatura 
lisa, situado na região pélvica e imediatamente anterior 
à bexiga e posterior ao reto. Com aspecto que lembra 
uma pêra invertida, possui parede muscular espessa 
(miométrio) e revestido por um tecido rico em glândulas 
– a mucosa uterina. Nesta porção endometrial ocorre 
o fenômeno de implantação do embrião, denominado 
nidação.

Na região superior do útero conectam-se dois canais, 
as tubas uterinas ou oviductos. Apresentando um 
revestimento ciliado, permite uma conectividade do 
útero com os ovários. Os batimentos dos cílios e os 
movimentos peristálticos favorecem o deslocamento do 
gameta feminino do ovário até a cavidade uterina.

Os ovários compreendem duas estruturas ovóides de 
natureza glandular e situadas no interior da cavidade 
pélvica. Corresponde a sede da produção dos gametas 
femininos e, portanto, da maturação e liberação dos 
ovócitos II. 

OVULAÇÃO 

Ao nascer ou nos primeiros meses pós-nascimento, 
os ovários possuem folículos crescidos ou em fase 
de crescimento, até atingir o padrão de ovócitos de 
primeira ordem (ovócitos I). A partir daí, a maturação 
destes ovócitos retomará, em geral, por volta dos 12 
ou 13 anos de idade. Nesta fase, a cada mês ocorrerá 
amadurecimento destes ovócitos, conduzidos por 
secreções de FSH (Hormônio Folículo Estimulante), 
até atingir a etapa de ovócito II ou de segunda ordem. 
Maduro, e pronto para ser liberado, o ovócito II resulta 
da ruptura do folículo ovariano com a intervenção do LH 
(Hormônio Luteinizante). A ovulação lança o ovócito II 
nas tubas uterinas.

Ao atingir idade próxima dos 50 anos, as mulheres 
atingem a menopausa, que corresponde a um período 
caracterizado pela suspensão do ciclo ovariano e, 
conseqüentemente, da ovulação.

O ovócito II apresenta estrutura esférica e seu tamanho é 

cerca de 0,1 mm. Ele é bem maior que o espermatozóide, 
pois é responsável por conduzir toda a diversidade 
citoplasmática e os nutrientes para o zigoto e embrião, 
até que a nutrição possa ser executada pela mãe (via 
placentária).

Além da função de produção dos gametas femininos, 
os ovários são responsáveis pela secreção de dois 
importantes hormônios femininos: o estrogênio e a 
progesterona.

O estrogênio é o responsável pelo desenvolvimento 
dos caracteres sexuais secundários femininos, como o 
desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril 
e crescimento de pelos pubianos. Enquanto isso, a 
progesterona, entre outras funções, é responsável pelo 
espessamento do endométrio (parede uterina), ou seja, 
prepara o útero para receber uma possível fixação do 
embrião (nidação).
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O MECANISMO DE FECUNDAÇÃO

Numa relação sexual, o ato ejaculatório lança no canal 
vaginal o sêmen contendo milhões de espermatozóides. 
A partir daí, o mecanismo de batimento do flagelo 
promove o movimento ativo dos gametas masculinos 
para as tubas uterinas, após atravessar o canal uterino.

Caso a mulher encontre-se em seu dia fértil, o ovócito 
II localizado nas tubas uterinas poderá ser fertilizado 
com a penetração de um dos espermatozóides. 
Quando ocorrido este fenômeno, o ovócito II atinge o 
estágio de óvulo. A fusão entre os núcleos haplóides do 
espermatozóide e do óvulo é denominada fecundação.

Após a fecundação, o zigoto ou célula-ovo inicia um 
processo de sucessivas divisões celulares ainda nas 
tubas uterinas. É o início do desenvolvimento embrionário. 
Por volta do 5º para o 6º dia de desenvolvimento, o 
embrião entra no útero e, havendo condições ideais, 
sofrerá implantação na parede do útero. Esta fixação na 
parede uterina é denominada nidação e marca o início 
do período gestacional ou gravidez.

MENSTRUAÇÃO – A DESCAMAÇÃO DO 
ENDOMÉTRIO

Todos os meses, desde a puberdade, o organismo 
feminino prepara-se para uma possível fecundação e 
conseqüente gravidez. No entanto, caso o mecanismo 
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menstrual regular de 28 dias costuma ser o mais comum.
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MÉTODO RÍTMICO OU TABELINHA (MÉTODO 
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diante do conhecimento que os espermatozóides podem 
ficar disponíveis por até 72 horas, e o ovócito secundário 
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para que ocorra gravidez. Portanto, há um período de 
cuidados, denominado período fértil.
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Geralmente este período corresponde aos 5 dias que 
antecedem a provável ovulação e os 3 dias após o 
suposto dia de ovulação. No exemplo citado acima, 
a mulher teria seu período fértil entre os dias 8 e 16 
de agosto. Assim, durante este período de fertilidade 
devem-se evitar as relações sexuais.

É possível que somados a estes fatores, as mulheres 
se também se certifiquem de algumas alterações em 
seu organismo durante o período de seu ciclo ovariano. 
Vejamos:

• Temperatura: esta técnica consiste na medição 
da temperatura retal avaliada antes de se levantar e em 
jejum, por um período de aproximadamente seis meses. 
Diante dos dados observados, será possível perceber que 
existe uma elevação da temperatura em alguns décimos 
de graus imediatamente após ocorrido à ovulação e 
que acaba por se manter por alguns dias. É possível 
falha, pois pode haver oscilações de temperatura não 
relacionadas à ovulação.

• Muco Cervical: esta técnica é também conhecida 
como método Billings, e consiste na observação regular 
da secreção do muco cervical (secreção uterina), que se 
torna mais abundante, mais líquido e mais transparente 
no período que caracteriza a ovulação. Com isso, 
devem-se evitar relações sexuais desde o momento que 
o muco cervical passe a possuir estas características, 
até o momento que ele se torne mais espesso e de cor 
amarelada.

Porém, as variações ocorridas nos ciclos ovarianos, 
bem como a compreensão e o conhecimento falho de 
todas estas técnicas naturais, faz que em um ano, 15 

a 35% das mulheres que usam apenas este método de 
contracepção, acabem engravidando.

DIAFRAGMA

O diafragma, assim como a 
camisinha, é utilizado como 
um método de barreira. 
Constituído de látex ou 
silicone, corresponde a um 
dispositivo em forma de 
cúpula com borda flexível 
que facilita a introdução no 
interior da vagina, até ficar 

encaixado na base do colo uterino. O diafragma precisa 
ser colocado imediatamente antes da relação sexual ou 
até com aproximadamente seis horas de antecedência. 
O diafragma é um método individual, e por apresentar 
diversos tamanhos, a mulher deverá procurar uma 
medição com um profissional de saúde capacitado.

Assim como a camisinha, o uso de espermicidas 
juntamente com o diafragma, aumenta sua eficácia e 
diminui os riscos de falha, que podem chegar a 20%.

ANTICONCEPCIONAIS FEMININOS

PÍLULA ANTICONCEPCIONAL

A pílula anticoncepcional oral corresponde a um método 
de contracepção com margem de segurança em torno 
de 99%. Corresponde principalmente a um combinado 
sintético de hormônios derivados progestacionais como 
o noretinodrel, noretindrona e medroxiprogesterona 
e derivados estrogênicos como o mestranol e o 
etinilestradiol. Estes hormônios atuam de forma inibitória 
sobre a hipófise, impedindo a secreção dos hormônios 
gonadotróficos FSH (hormônio folículo estimulante) 
e LH (Hormônio Luteinizante). Desta forma, estes 
hormônios inibem o ciclo ovariano, e conseqüentemente, 
o desenvolvimento, crescimento e liberação de ovócitos 
maduros. 

Portanto, uma mulher que utiliza a pílula combinada de 
progesterona e estrógeno não apresentará capacidade 
de ovular e, assim, de constituir gravidez.

ANTICONCEPCIONAL ORAL DE EMERGÊNCIA

Também conhecido como pílula do dia seguinte, consiste 
em uma alta dosagem de derivados da progesterona, 
do estrogênio ou uma combinação de ambos, que 
precisam ser administrados o quanto antes, dentro 
de no máximo 72 horas. Seu mecanismo de atuação 
consiste basicamente na modificação da parede uterina, 
promovendo uma antecipação da descamação do 
endométrio, impedindo assim, uma possível implantação 
do embrião ou nidação. Em casos, de não ter ocorrido 
ainda o mecanismo de ovulação, a pílula do dia seguinte 
pode impedir o processo de ruptura do folículo ovariano 
maduro e a conseqüente liberação do ovócito secundário.
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Sendo assim, a pílula do dia seguinte atua mais como 
caráter contragestacional, uma vez que na maioria 
dos casos não impede a ocorrência da fecundação. 
No entanto, como podemos observar, dependendo do 
período do ciclo ovariano em que a mulher esteja quando 
tomá-la pode impedir a fecundação.

Sua eficácia depende do tempo de sua utilização após 
a relação sexual de suspeição. Utilizando dentro das 
primeiras 24 horas, sua eficácia alcança a margem dos 
95%, diminuindo para 85% entre as 24 e 48 horas e de 
apenas 58% quando utilizadas entre 49 e 72 horas.

SISTEMA INTRA-UTERINO (SIU) – ENDOCEPTIVO

O sistema intra-uterino ou endoceptivo é conhecido 
no mercado como Mirena®, e corresponde a uma 
estrutura de implante no útero, em forma de “T” com 
aproximadamente 32mm de comprimento, com uma 
haste vertical e revestida com um cilindro contendo 52mg 
de levonorgestrel. 

Este endoceptivo promove uma liberação de 20mg de 
conteúdo hormonal/dia promovendo uma redução de 
até 90% de sangramento durante as descamações 
endometriais.

Seu mecanismo de ação consiste na diminuição de 
produção do muco cervical, aumento da viscosidade 
(relação água/mucina), contribuindo para uma redução da 
capacidade migratória dos espermatozóides. Alterações 
no epitélio tornam o endométrio impossibilitado de sofrer 
a fixação do blastocisto (nidação). 

Portanto, a elevada eficácia desta tecnologia corresponde 
a sua atuação diversificada com efeitos útero-vasculares, 
inibição da motilidade espermática, reação de corpo 
estranho, efeitos endometriais e inibição da ovulação. 
Sua taxa de falha técnica é de aproximadamente 0 – 0,2 
por 100mulheres. Esta taxa é similar a uma esterilização 

cirúrgica feminina.

ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA OU LIGADURA 
TUBÁRIA

Na técnica feminina de esterilização cirúrgica, o objetivo 
é impedir o translado e encontro do ovócito secundário 
com o espermatozóide na tuba uterina. Desta forma, é 
realizado um corte e sutura dos oviductos (tubas uterinas). 
Outra possibilidade cirúrgica é a cauterização das tubas 
uterinas, promovendo uma obstrução das mesmas, com 
elevado grau de eficiência. Neste procedimento, utiliza-
se a endoscopia.

Na microlaporoscopia, coloca-se um clipe (Filshie Clip) 
de aproximadamente 1cm de comprimento e 4mm 
de largura em cada uma das partes médias das tubas 
uterinas. 

EXERCÍCIOS BASE

1. (Ufrgs 2013)  A puberdade é o período de maturação 
sexual em humanos. Essa fase do desenvolvimento 
caracteriza-se pelo:

a) aumento da produção de gonadotrofinas e de 
esteroides sexuais. 

b) decréscimo da produção do hormônio luteinizante. 

c) início da produção de esteroides sexuais, como a 
testosterona e o estradiol. 

d) aumento da produção dos hormônios tróficos da 
neuro-hipófise. 

e) decréscimo da produção de andrógenos, de estrógenos 
e de progesterona. 

2. (Uepa 2012) O Brasil é uma nação que não enfrenta 
problemas com superpopulação, por isso neste 
país não existe um programa oficial de controle 
da natalidade. Dessa forma, a reprodução humana 
ocorre de forma livre, natural, algumas vezes 
irresponsável e inconsequente, causando inúmeros 
problemas, principalmente, para famílias menos 
privilegiadas financeiramente.

 (Texto Modificado: Bio: Volume único, Sônia Lopes, 
2008).

Quanto às palavras em destaque no texto, analise as 
afirmativas abaixo e identifique as verdadeiras (V) e as 
falsas (F).

(     ) I. Próstata, vesículas seminais e bexiga são 
glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino.

(     ) II. Os testículos produzem os espermatozoides e o 
hormônio masculino Testosterona.

(     ) III. Os ovários produzem os ovócitos e os hormônios 
femininos Estrógeno e Progesterona.

(     ) IV. O útero é o órgão feminino onde ocorre o 
desenvolvimento embrionário e fetal.

(     ) V. A ereção peniana é causada pelo aumento do 
volume sanguíneo no corpo esponjoso.
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A sequência correta é:

a) V, F, V, F, V 

b) F, V, V, V, F 

c) F, V, V, F, V 

d) V, F, F, V, F 

e) F, V, F, V, F 

3. (uftpr 2008) De acordo com o aparelho reprodutor 
masculino representado, quais são os órgãos 
respectivamente designados pelos números 1, 2, 3 
e 4?

a) vesícula seminal, próstata, epidídimo e testículo; 

b) próstata, epidídimo, vesícula seminal e testículo; 

c) epidídimo, próstata, vesícula seminal e testículo; 

d) próstata, vesícula seminal, testículo e epidídimo; 

e) vesícula seminal, epidídimo, próstata, testículo. 

4. (Unifesp 2007) Um homem dosou a concentração 
de testosterona em seu sangue e descobriu que esse 
hormônio encontrava-se num nível muito abaixo 
do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda 
médica, pedindo a reversão da vasectomia a que se 
submetera havia dois anos. A vasectomia consiste 
no seccionamento dos ductos deferentes presentes 
nos testículos. Diante disso, o pedido do homem:

a) não tem fundamento, pois a testosterona é 
produzida por glândulas situadas acima dos ductos, 
próximo  à próstata. 

b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede 
unicamente o transporte dos espermatozoides dos 
testículos para o pênis. 

c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes 
impede o transporte da testosterona dos testículos para 
o restante do corpo. 

d) tem fundamento, pois a produção da testosterona 
ocorre nos ductos deferentes e, com seu seccionamento, 
essa produção cessa. 

e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no 
epidídimo e dali é transportada pelos ductos deferentes 
para o restante do corpo. 

5. (Fgv 2006)  Trata-se de um líquido constituinte do 
esperma que apresenta aspecto leitoso e é alcalino, 
contribui para neutralizar a acidez das secreções 
vaginais além de promover um aumento da motilidade 
dos espermatozoides. Esse líquido é produzido 

a) pelo epidídimo. 

b) pelo testículo. 

c) pela próstata. 

d) pela vesícula seminal. 

e) pelas glândulas bulbouretrais. 

6. (Ufu 2006) Com relação à reprodução humana, 
marque a alternativa correta. 

a) Indivíduos vasectomizados têm os ductos seminíferos 
seccionados, o que impede a passagem dos 
espermatozoides. 

b) Na criptorquidia, a temperatura do local onde 
os testículos se alojam é maior que a ideal para a 
espermatogênese, o que leva à esterilidade masculina. 

c) A fecundação, que em condições normais acontece na 
cavidade uterina dois dias antes da nidação, depende da 
ação de enzimas hidrolíticas. 

d) Os ovários localizam-se atrás do útero. Para a 
produção constante de ovócitos é necessário que os 
ovários estejam 2 °C abaixo da temperatura abdominal. 

7. (Ufmg 2001)  Diferentes métodos de controle de 
natalidade têm sido usados pela população. Um 
desses métodos está ilustrado nesta figura:

Considerando-se a utilização desse método, é CORRETO 
afirmar que ele pode implicar:

a) a inibição das glândulas que produzem sêmen. 

b) a manutenção de espermatogônias. 

c) a redução da libido. 

d) o aumento da produção de testosterona. 
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b) a manutenção de espermatogônias. 

c) a redução da libido. 

d) o aumento da produção de testosterona. 

74

BIOLOGIA

8. (Ufv 2001) Com relação ao esquema de parte do 
aparelho reprodutor humano (I, II e III), representados 
a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

a) As células de Sertoli encontram-se em III. 

b) Os túbulos seminíferos percorrem a estrutura indicada 
por I. 

c) A liberação dos espermatozoides ocorre na sequência 
II, III e I. 

d) O epidídimo está representado por III. 

e) Os espermatozoides são produzidos em II. 

09. Observe e leia atentamente o texto.

Cirurgia de Vasectomia

Embora os possam usar a vasectomia como método 
contraceptivo, estudo realizado pela enfermeira Flávia 
Ribeiro Manhoso mostra que "a técnica é escolhida na 
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

1. (Uel 2013)  Adquira o óvulo em um país, faça a 
fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num 
terceiro. Está pronto o seu filho com muita economia.

(COSTA, C. Bebê globalizado. Supernovas. Super 
Interessante. São Paulo: Editora Abril, 296.ed., out. 
2011, p.28.)

As transformações sociais possibilitam novas 
formas de constituição familiar. O desenvolvimento 
científico e tecnológico consegue ajudar casais a 
terem filhos, recorrendo à reprodução assistida.

Nesse contexto e supondo que um casal constituído 
por duas mulheres deseje ter um bebê, considere as 
afirmativas a seguir.

I. A célula-ovo será resultante de um óvulo retirado de 
uma das mães que foi fecundado por um espermatozoide 
e implantado no útero de uma mulher ou no de uma das 
mães.

II. A fusão dos núcleos dos óvulos das mães dará origem 
a um embrião do sexo feminino, o qual apresenta genes 
de ambas as genitoras, portanto com características 
haploides de cada uma delas.

III. O embrião formado, gerado in vitro, foi implantado no 
útero de uma “mãe de barriga de aluguel” para que o 
bebê tivesse características dela.

IV. O bebê será do sexo feminino, porque o núcleo 
diploide que lhe deu origem é resultante da fertilização do 
óvulo de uma das mães com o espermatozoide haploide 
com cromossomo X de um homem.

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. (Ifba 2012)  Leia.

O fascinante processo de criação da vida

O interesse pelo desenvolvimento embrionário é 
antigo. Em seus estudos anatômicos, Leonardo da 
Vinci especulou sobre os mistérios da concepção: 
desenhou um feto dentro do útero e criou esboços 
de uma possível ligação entre a medula espinhal e 
os testículos. No século XVII, cientistas naturalistas 
acreditavam que o espermatozoide abrigaria 
um bebê em miniatura, pronto para usar o útero 
como incubadora. Hoje temos ao nosso alcance 
informações significativas, que esclarecem boa parte 
das nossas dúvidas. Recursos de ultrassonografia 
permitem acompanhar a evolução da gravidez desde 
os primeiros dias após a fecundação, e descobertas 
no campo da genética trouxeram revelações sobre 
hereditariedade.

Adaptado de: Mente & Cérebro, nº 222, julho de 2011, 
p. 12.

Sobre desenvolvimento humano, é correto afirmar que: 

a) O ovócito II, durante a penetração do espermatozoide, 
completa a 2ª divisão meiótica e dá origem a um óvulo e 
um 2º glóbulo polar. 

b) Nos gêmeos monozigóticos, a fecundação se dá com 
a participação de dois ovócitos e dois espermatozoides 
que podem dar origem a crianças de sexos diferentes. 

c) No ciclo menstrual, após o pico de LH, a taxa de 
estrogênio aumenta e a da progesterona diminui, 
estimulando o aumento dos níveis de FSH. 

d) Aproximadamente cinco semanas depois da 
fecundação, ocorre o processo de nidação, que estimula 
a produção de FSH. 

e) Na gravidez, o útero produz HCG, que contribuirá para 
suspensão da menstruação e da ovulação. 

3. (Puc-rio 2006)  Circula na Internet uma notícia 
verídica: uma inglesa negra, com ancestrais brancos, 
deu à luz a duas gêmeas em 2005, uma negra e a 
outra branca. Tanto a mãe, quanto o pai são filhos 
de casais mistos (negro e branco). Sendo as gêmeas 
filhas do mesmo pai e da mesma mãe, a explicação 
para este fato é que:

a) dois espermatozoides fecundaram cada um, um 
óvulo, formando embriões que se desenvolveram 
independentemente e simultaneamente no mesmo útero. 

b) um só espermatozoide fecundou um óvulo, que se 
dividiu posteriormente formando gêmeos univitelinos. 

c) dois espermatozoides fecundaram um só óvulo, 
formando dois embriões que se desenvolveram 
independentemente no mesmo útero. 

d) dois espermatozoides fecundaram um só óvulo, 
formando dois embriões que deram origem a gêmeos 
dizigóticos. 

e) um espermatozoide fecundou dois óvulos, formando 
dois embriões que se desenvolveram independentemente 
e simultaneamente no mesmo útero. 

4. (Ufg 2005)  A idade materna avançada implica em 
preocupação com a possibilidade do nascimento de 
bebês com anomalias, porque 

a) os folículos ovarianos entram em atividade, mas, em 
geral, apenas um cresce e amadurece, enquanto os 
demais regridem. 

b) os ovócitos maternos permanecem um longo período 
em divisão meiótica, mais suscetíveis a agentes físicos, 
químicos e biológicos. 

c) as ovogônias maternas interrompem a fase de 
multiplicação por volta da 15a semana de vida fetal e 
transformam-se em ovócitos primários. 

d) as gônadas têm células conservadas num estado 



75

BIOLOGIA

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

1. (Uel 2013)  Adquira o óvulo em um país, faça a 
fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num 
terceiro. Está pronto o seu filho com muita economia.

(COSTA, C. Bebê globalizado. Supernovas. Super 
Interessante. São Paulo: Editora Abril, 296.ed., out. 
2011, p.28.)

As transformações sociais possibilitam novas 
formas de constituição familiar. O desenvolvimento 
científico e tecnológico consegue ajudar casais a 
terem filhos, recorrendo à reprodução assistida.

Nesse contexto e supondo que um casal constituído 
por duas mulheres deseje ter um bebê, considere as 
afirmativas a seguir.

I. A célula-ovo será resultante de um óvulo retirado de 
uma das mães que foi fecundado por um espermatozoide 
e implantado no útero de uma mulher ou no de uma das 
mães.

II. A fusão dos núcleos dos óvulos das mães dará origem 
a um embrião do sexo feminino, o qual apresenta genes 
de ambas as genitoras, portanto com características 
haploides de cada uma delas.

III. O embrião formado, gerado in vitro, foi implantado no 
útero de uma “mãe de barriga de aluguel” para que o 
bebê tivesse características dela.

IV. O bebê será do sexo feminino, porque o núcleo 
diploide que lhe deu origem é resultante da fertilização do 
óvulo de uma das mães com o espermatozoide haploide 
com cromossomo X de um homem.

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. (Ifba 2012)  Leia.

O fascinante processo de criação da vida

O interesse pelo desenvolvimento embrionário é 
antigo. Em seus estudos anatômicos, Leonardo da 
Vinci especulou sobre os mistérios da concepção: 
desenhou um feto dentro do útero e criou esboços 
de uma possível ligação entre a medula espinhal e 
os testículos. No século XVII, cientistas naturalistas 
acreditavam que o espermatozoide abrigaria 
um bebê em miniatura, pronto para usar o útero 
como incubadora. Hoje temos ao nosso alcance 
informações significativas, que esclarecem boa parte 
das nossas dúvidas. Recursos de ultrassonografia 
permitem acompanhar a evolução da gravidez desde 
os primeiros dias após a fecundação, e descobertas 
no campo da genética trouxeram revelações sobre 
hereditariedade.

Adaptado de: Mente & Cérebro, nº 222, julho de 2011, 
p. 12.

Sobre desenvolvimento humano, é correto afirmar que: 

a) O ovócito II, durante a penetração do espermatozoide, 
completa a 2ª divisão meiótica e dá origem a um óvulo e 
um 2º glóbulo polar. 

b) Nos gêmeos monozigóticos, a fecundação se dá com 
a participação de dois ovócitos e dois espermatozoides 
que podem dar origem a crianças de sexos diferentes. 

c) No ciclo menstrual, após o pico de LH, a taxa de 
estrogênio aumenta e a da progesterona diminui, 
estimulando o aumento dos níveis de FSH. 

d) Aproximadamente cinco semanas depois da 
fecundação, ocorre o processo de nidação, que estimula 
a produção de FSH. 

e) Na gravidez, o útero produz HCG, que contribuirá para 
suspensão da menstruação e da ovulação. 

3. (Puc-rio 2006)  Circula na Internet uma notícia 
verídica: uma inglesa negra, com ancestrais brancos, 
deu à luz a duas gêmeas em 2005, uma negra e a 
outra branca. Tanto a mãe, quanto o pai são filhos 
de casais mistos (negro e branco). Sendo as gêmeas 
filhas do mesmo pai e da mesma mãe, a explicação 
para este fato é que:

a) dois espermatozoides fecundaram cada um, um 
óvulo, formando embriões que se desenvolveram 
independentemente e simultaneamente no mesmo útero. 

b) um só espermatozoide fecundou um óvulo, que se 
dividiu posteriormente formando gêmeos univitelinos. 

c) dois espermatozoides fecundaram um só óvulo, 
formando dois embriões que se desenvolveram 
independentemente no mesmo útero. 

d) dois espermatozoides fecundaram um só óvulo, 
formando dois embriões que deram origem a gêmeos 
dizigóticos. 

e) um espermatozoide fecundou dois óvulos, formando 
dois embriões que se desenvolveram independentemente 
e simultaneamente no mesmo útero. 

4. (Ufg 2005)  A idade materna avançada implica em 
preocupação com a possibilidade do nascimento de 
bebês com anomalias, porque 

a) os folículos ovarianos entram em atividade, mas, em 
geral, apenas um cresce e amadurece, enquanto os 
demais regridem. 

b) os ovócitos maternos permanecem um longo período 
em divisão meiótica, mais suscetíveis a agentes físicos, 
químicos e biológicos. 

c) as ovogônias maternas interrompem a fase de 
multiplicação por volta da 15a semana de vida fetal e 
transformam-se em ovócitos primários. 

d) as gônadas têm células conservadas num estado 

76

BIOLOGIA

indiferenciado e, quando estimuladas, iniciam a produção 
dos gametas. 

e) as células do ovário materno sofrem inúmeras divisões 
mitóticas em resposta aos mecanismos de controle do 
ciclo celular. 

5. (Fuvest 2004)  Foram feitas medidas diárias das 
taxas dos hormônios: luteinizante (LH), folículo 
estimulante (FSH), estrógeno e progesterona, no 
sangue de uma mulher adulta, jovem, durante 
vinte e oito dias consecutivos. Os resultados estão 
mostrados no gráfico:

Os períodos mais prováveis de ocorrência da 
menstruação e da ovulação, respectivamente, são 

a) A e C. 

b) A e E. 

c) C e A. 

d) E e C. 

e) E e A. 

6. (Uerj 2000)  TÉCNICA REVERTE MENOPAUSA E 
DEVOLVE FERTILIDADE

Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber 
um transplante de ovário congelado nos Estados 
Unidos

 ("O Globo", 24/09/99)

No procedimento médico-cirúrgico acima, o tecido 
ovariano transplantado foi induzido por hormônios a 
produzir óvulos.

Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada 
pelos seguintes hormônios secretados pela hipófise: 

a) estrogênio e progesterona 

b) estrogênio e hormônio luteinizante 

c) folículo estimulante e progesterona 

d) folículo estimulante e hormônio luteinizante 

7. (Ufsm 2000) Sabe-se que um óvulo pode 
sobreviver cerca de 48 horas e um espermatozoide, 
cerca de 72 horas. Um casal cuja mulher possui um 
ciclo menstrual padrão e que deseja evitar, com boa 
margem de segurança, a gravidez, não deve manter 
relações sexuais durante 

a) o 10º e o 18º dia do ciclo. 

b) o 12º e o 20º dia do ciclo. 

c) o 8º e o 16º dia do ciclo. 

d) o 1º e o 8º dia do ciclo. 

e) o 20º e o 28º dia do ciclo. 

8. (Pucsp 2000) Poucas descobertas científicas deste 
século despertaram tanto interesse e controvérsia 
quanto a da pílula anticoncepcional.

Pesquisas realizadas nas décadas de 1940 e 1950 
permitiram sua elaboração, a partir da evidência 
de que determinados hormônios esteroides eram 
capazes de bloquear a ovulação em ratas e macacas.

Essa pílula contém certos hormônios:

a) hipofisários que inibem a produção normal de 
hormônios ovarianos. 

b) hipofisários que estimulam a produção normal de 
hormônios ovarianos. 

c) ovarianos que inibem a produção normal de certos 
hormônios hipofisários. 

d) ovarianos que estimulam a produção normal de certos 
hormônios hipofisários. 

e) hipofisários e ovarianos que alteram o ciclo menstrual. 

9.Em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no 
corpo da mulher devido ao seu ciclo reprodutivo. Em 
cada ciclo, observam-se modificações morfológicas 
nas glândulas mamárias, ovários e útero, em função 
da liberação de inúmeros hormônios. No início 
do ciclo observa-se que o hormônio liberador de 
gonadotrofinas (GnRH) estimula também a liberação 
de um outro hormônio (X), que proporciona o 
crescimento e diferenciação de um ovócito primário, 
a proliferação das células foliculares, a formação da 
zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula 
de tecido conjuntivo (denominada teca folicular).

O hormônio X ao qual o texto se refere é o(a)

a) estrogênio.

b) progesterona.

c) luteinizante (LH).

d) folículo estimulante (FSH).

e) gonadotrófico coriônico humano (HCG).

10. A figura abaixo trata de uma gravidezraríssima em 
seres humanos que pode trazer sériosproblemas tanto 
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para a mãe quanto para o bebê; a gravidezectópica e 
neste caso abdominal. Esse caso ocorreu noBrasil 
em 2009.

(Infográfico alterado a partir do original de Erika 
Onodera e Renata

Steffen publicado na reportagem de Flávia Mantovani. 
Folha de São Paulo.

Caderno Saúde, 29 de março de 2009, p.C6.)

A partir do fato noticiado e do infográfico acima, pode-se 
inferir que:

a) O óvulo foi fecundado pelo espermatozóide na 
cavidade uterina.

b) A nutrição do bebê deu-se pelavesícula vitelínica que 
se mantém desenvolvida até o 3º trimestre de gestação.

c) O óvulo fecundado caiu na cavidade abdominal e se 
instalou em algum ponto entre o reto e o útero.

d) Pela má formação da placenta e do cordão umbilical, 
osangue do feto entra em contato com o sangue da 
mãe, levando certamente ao desenvolvimento de 
eritroblastose fetal.

e) A única forma de o parto ocorrer será através parto 
normal devido a impossibilidade do bebê nascer de um 
procedimento cirúrgico de cesariana.

GABARITO

EXERCÍCIOS BASE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A B A B C B B A C A

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B A A B E D A C D C
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LIÇÃO 1 – ENERGIA ELÉTRICA: GERAÇÃO, DISTRI-
BUIÇÃO, CONSUMO E ECONOMIA
Competência de área 2 (CN-C2) - Identificar a presen-
ça e aplicar as tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos.

• H5 Dimensionar circuitos ou dispositivos elétri- 
cos de uso cotidiano.

• H6 Relacionar informações para compreender 
manuais de instalação ou utilização de apare-
lhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.

Competência de área 5 (CN-C5) - entender métodos 
e procedimentos próprios das ciências naturais e 
aplicá-los em diferen tes contextos.

•H17 Relacionar informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e repre- senta-
ção usadas nas ciências físicas, quí- micas ou 
biológicas, como texto discursi- vo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A figura ilustra uma “shakeflashli-
ght” (dos termos, em inglês, 
‘shake’ = agitar e ‘flashlight’ = 
lanterna), que é um tipo de lan-
terna que não precisa de pilhas 
para funcionar. Seu circuito pos-
sui um ímã (“magnet”) que passa 
por dentro de uma bobina (“coil”) 
- quando a lanterna é agitada - e 
um capacitor - que fica entre a 
bobina e um LED (acrônimo de 
“Light

EmittingDiode”, ou seja, diodo emissor de luz), que nada 
mais é do que a lâmpada da lanterna. Entre a bobina e o 
capacitor há ainda um elemento retificador (“rectifier”), cuja 
função é converter corrente alternada em corrente contínua. 
Para usar a lanterna, é preciso agitá-la alguns segundos, até 
que o capacitor esteja completamente carregado. Depois de 
ligada pode ser utilizada como uma lanterna comum, até que 
a iluminação diminua.

Então, basta agitá-la novamente para mais um tem-
po de utilização. E fazer isso sempre que o capacitor 
descarregar. Segundo informações de fabricantes, 
algumas lanternas deste tipo podem fornecer ilumi-
nação por até uma hora após agitadas por trinta se-
gundos apenas!

(Informações obtidas em www.shake-flashlights.
com)

Esse tipo de lanterna, como 
qualquer outro aparelho elétrico, 
precisa ser percorrida - internamen-
te - por uma corrente elétrica (uma 
‘amperagem’1) para funcionar. Para 
que haja esta corrente, é neces-
sária uma d.d.p. (diferença de po-
tencial, uma tensão elétrica; enfim, 
uma ‘voltagem’2). Resumindo, ela 
também precisa receber energia 
(elétrica) para funcionar - apesar 
de não exigir pilhas convencionais 
para consegui-la!

 Lembre-se: a energia não pode ser criada, 
ela precisa ser transformada! Sendo assim, mesmo 
que você não precise pagar por uma pilha que faça a 
lanterna funcionar, mas precisa pagar pelo alimento 
a partir do qual se obtém energia para agitar a mão 

(que agita a lanterna)! De um jeito ou de outro, uma 
fonte de energia é necessária. Algum tipo de energia 
que venha a ser transformada em energia elétrica no 
circuito da lanterna e, consequentemente, em ener-
gia luminosa, no final. Se não (for) a energia química 
de uma pilha convencional, mas (será) a energia me-
cânica da agitação da mão.

Há aparelhos, entretanto, (como 
os eletrodomésticos da sua casa) 
para os quais o simples agitar da 
mão ou mesmo uma pilha con-
vencional não são suficientes. A 
d.d.p. e a corrente geradas não 
são suficientes.  Por isso conecta-
mos os plugues dos aparelhos às 
tomadas elétricas nas paredes. 
Entre aqueles buraquinhos existe 
uma d.d.p. constantemente. Essa 
tensão elétrica é mantida graças 
à rede de transmissão de energia 
elétrica, a qual é gerada na usina 
elétrica. No caso específico do 
nosso Brasil, quase sempre uma 
usina do tipo HIDRO-elétrica (hi-
drelétrica). 

Segundo a Eletrobras3, “O Brasil é o 3o maior produtor de 
energia hidrelétrica do mundo, ficando atrás apenas da China 
e do Canadá. Estão em atividade atualmente no país cerca 
de 201 usinas hidrelétricas. Itaipu, a maior geradora do pla-
neta, é uma usina binacional em parceria com o Paraguai. 
Xingó e Paulo Afonso, no rio São Francisco. Furnas, 

em Minas Gerais. Tucuruí, no Pará, uma das primei-
ras a explorar o potencial dos rios da Amazônia.”

Numa usina desse tipo, a energia potencial gravita-
cional do grande volume de água represada é con-
vertida em energia cinética durante a queda, o que 
põe em movimento grandes turbinas. A partir daí, 
uma ‘voltagem’ e uma ‘amperagem’ são induzidas 
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O Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa define 
‘eletrodoméstico’ como um 
‘utensílio ligado à eletrici-
dade e usado para propor-
cionar comodidade, lazer 
ou auxiliar nas tarefas do-
mésticas’. 
Podemos pensar, então, nos ventiladores (comodidade), 
nos aparelhos de televisão (lazer) e nos liquidificadores 
(auxílio nas tarefas domésticas), por exemplo. Perceba, 
entretanto, que a manutenção dessa comodidade e lazer 
exige o consumo de energia elétrica, pela qual pagamos 
mensalmente. Quanto

maior o consumo de sua residência, maior o valor 
a pagar, logicamente. O que nos leva a questionar: 
quais os fatores decisivos para o consumo da ener-
gia elétrica?

Basta observar a fatura da conta de energia elétrica 
(que muitos chamam ‘conta de luz’). Nela você en-
contrará a ‘leitura atual’, a ‘leitura anterior’ e o ‘con-
sumo’, que é a diferença entre as duas leituras (na 
figura: 1599 – 1557 = 42). Note que o ‘consumo’ está 
medido em kWh (que se lê ‘quilowatt-hora’ e não ‘qui-
lowatt POR hora’, como alguns dizem). Sendo ‘watt’ 
(W) a unidade de medida da potência (elétrica, nesse 
caso) dos aparelhos e ‘hora’ (h) a unidade de medida 
do tempo de uso (durante o mês, claro), temos que a 
‘energia elétrica consumida’ equivale ao produto da 
potência pelo tempo. Sendo assim, quanto maiores 
as potências dos aparelhos e quanto mais tempo fi-
carem ligados, maior será o consumo de energia elé-
trica. Por isso mesmo, o consumo consciente exige 
a troca, por exemplo, de lâmpadas incandescentes 
por fluorescentes, que iluminam igualmente com 
uma potência – e um consumo de energia – menor. 
Além disso, o cuidado para não deixar luzes acesas 
em ambientes em que não há ninguém, não dormir 
com a televisão ligada, retirar aparelhos da tomada 
para não deixar as luzinhas de ‘stand-by’ acesas des-
necessariamente, são exemplos de redução no tem-
po de utilização dos aparelhos. Atitude que também 
reduz a demanda por energia elétrica.

O próximo questionamento pertinente é sobre a po-
tência elétrica de cada aparelho. Quais grandezas a 
determinam? Ora, o funcionamento de qualquer apa-

relho depende - como dito anteriormente - de uma 
corrente elétrica que circula em seu interior. E esta 
corrente surge quando há uma diferença de poten-
cial nos terminais do plugue do aparelho (conectado 
a uma tomada elétrica). Assim, temos a tensão elé-
trica e a corrente elétrica como as grandezas deter-
minantes da potência elétrica de um aparelho. Agora 
uma pergunta instigante: se todos os aparelhos são 
ligados a tomadas com a mesma d.d.p., por que cada 
aparelho tem uma corrente elétrica diferente?! Isso 
pode ser explicado pela 1a lei de Ohm, da eletrodinâ-
mica, que define a grandeza física ‘resistência elétri-
ca’ de cada elemento de um circuito elétrico. A resis-
tência elétrica é, exatamente, segundo a definição de 
Ohm, a relação entre o valor da d.d.p. e a intensidade 
da corrente elétrica. Assim, cada aparelho equivale 
a uma resistência elétrica que define a intensidade 
da corrente elétrica circulante, mesmo que aparelhos 
diferentes sejam ligados a tensões elétricas iguais. 
Pode-se igualmente afirmar que tensões elétricas 
(d.d.p.) diferentes geram correntes elétricas de dife-
rentes intensidades num mesmo aparelho. E isso é 
uma coisa que merece atenção!

Acontece que, se um 
aparelho for ligado a uma ten-
são menor do que a necessá-
ria para seu funcionamento, 
ele pode não funcionar ade-
quadamente ou, até mesmo, 
nem funcionar, visto que a 
corrente elétrica gerada em 
seu interior será também me-
nor do que a necessária para 
seu funcionamento normal. 

Entretanto, se o aparelho é ligado a uma tensão 
maior do que aquela para a qual ele foi construído, a cor-
rente elétrica circulante em seu interior será mais intensa 
do que ele pode suportar. É importante saber que parte 
da energia de uma corrente elétrica é - sempre! - transfor-
mada em calor no circuito. É o chamado efeito Joule. De 
tal modo que uma corrente elétrica mais intensa do que 
aquela para a qual o circuito foi projetado pode significar 
super aquecimento e a possível ‘queima’ do aparelho.

 Representando matematicamente todas as 
grandezas físicas citadas e as relações de proporção 
entre elas, temos: 

E = P . ⍰Dt

energia, em kWh potência, em kW tempo, em h
P = U . i

potência, em W d.d.p. ou tensão, 
em V

corrente, 
em A

R = U / i
resistência, em 

⍰
d.d.p. ou tensão, 

em V
corrente, 

em A
Ao longo do texto foram utilizados alguns termos 
que merecem melhor esclarecimento:
1amperagem: a intensidade da corrente elétrica, pelo 
Sistema Internacional de Unidades, tem como unida-
de de medida o ‘ampère’ (de símbolo A). Daí, a inten-
sidade de corrente elétrica ser, popularmente, conhe-
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cida por ‘amperagem’.
2voltagem: da mesma forma que a ‘amperagem’, o 
termo popular ‘voltagem’ vem da unidade de medida 
do SI para a tensão elétrica (ou d.d.p.), que é o ‘volt’ 
(de símbolo V).
3A Eletrobras é uma empresa de capital aberto, con-
trolada pelo governo brasileiro, que atua nas áreas 
de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica.
4Na tabela acima, a unidade de medida da resistência 
elétrica (R), cujo símbolo é a letra grega ômega (W), 
representa a unidade de medida (do SI) denominada 
80ohm.

Geralmente feitos de 
estanho ou chumbo, 
eles derretem quando a 
corrente elétrica fica 
acima de certo valor. Ao 
se romperem, cortam o 
circuito elétrico. Fusí-
veis, como vimos, são 
importantes para apare-

lhos elétricos, que queimam quando percorridos por 
corrente elétrica maior que seu limite. Assim, em 
caso de risco, o fusível queima primeiro. Em nossas 
casas, usamos disjuntores, que fazer o mesmo pa-
pel, mas não são descartáveis. Depois de restabele-
cida a corrente elétrica normal, basta ligá-la nova-
mente.

Estudando os fusíveis estamos 
analisando o que se chama 'Efei-
to Joule": fios, quando percorri-
dos por corrente elétrica, produ-
zem calor. Esse fato é aplicado 
aos fusíveis. Mas, dada sua utli-
dade (proteger aparelhos eletro-
domésticos de sobercargas) eles 
nunca são atravessados por cor-

rentes intensas o suficiente para que alcancem gran-
des temperaturas. O mesmo não se pode dizer dos 
filamentos das lâmpadas incandescentes: o aqueci-
mento é tanto que há emissão de luz visível, eviden-
ciando temperatura superior a 1000 ºC. Pela cor ala-
ranjada, admite-se que a temperatura máxima gira 
em torno de 2500 ºC!

Thomas Edison, foi o cientista que se incumbiu da 
missão de descobrir as condições ideais para o fi-
lamento. Três fatores precisaram ser encarados: o 
material, o comprimento e a espessura do fio cons-
tituinte. Quando às dimensões do fio, Edison preci-
sou valer-se do trabalho d eoutro cientista, Simon 
Ohm. Segundo suas experiências experiências, 
um fio grosso e curto aqueceria demais rompendo 
muito rapidamente o filamento. Ao contrário, o ide-
al era trabalhar com um fio fino e longo. Há aque-
cimento suficiente para que haja emissão de luz, 
mas não tanto a ponto de aniquilar o filamento. Isso 
justifica por que o filamento é enroladinho. Sendo a 
lâmpada de pequenas dimensões, esta é uma solu-
ção para aumentar o comprimento. O Maior proble-
ma de Edison foi descobrir o material adequado. A 
necessidade de atingir uma temperatura muito alta 
fazia com que os filamentos derretessem, tamanho 
o aquecimento. Atualmente, o material utilizado é o 
tungstênio que, providencialmente, só derrete a 3800 
ºC! A primeira experiência bem sucedida de Edison 
foi uma lâmpada que permaneceu durante 45 horas, 
isso em 1879. O material usado: algodão carboniza-
do. Tão quente assim, exposto ao ar, o filamento en-
trava em combustão. A solução imediata foi colocá-
-lo dentro de um bulbo de video, de onde se retirava 
o ar, produzindo vácuo. Mas a redução na durabi-
lidade do material foi óbvia. Atualmente, o bulbo é 
preenchido com um gás inerte _ (argônio _ ou cript 
ônio _, geralmente).

Este modo de produzir 
luz - acompanhada da 
geração de calor - cria al-
gumas situações, no míni-
mo, curiosas. Ao comprar 
uma lâmpada, o que que-
remos dela é luz, suposta-
mente. Mas, de fato, o que 
obtemos em abundância é 

calor (pelo menos, no caso das incandescentes). Há 
até quem as use como aquecedor (criadores de gali-
nhas, por exemplo).

Segundo estudos feitos no Brasil, 
"apenas 6% da energia consumi-
da serve para iluminar... Estimase 
que mais de 9% da energia consu-
mida no país, passe pelo filamen-

to de lâmpadas incandescentes, razão pela qual 
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qualquer alteração de potência no projeto dessas 
lâmpadas tem reflexos importantes sobre a demanda 
de energia do país" B Afinal "as lâmpadas incandes-
centes são a forma predominante de prover ilumina-
ção para os mais de 33 milhões de consumidores 
residenciais do Brasil"

Eis por que, tem 
tempos de eco-
nomia de ener-
gia, trocam-se 
incandescentes 
por fluorescen-
tes: A lâmpada 
f luorescentes- 
cujo nome técni-
co é lâmpada de

mercúrio de baixa pressão, responsável por 70% da luz 
artificaial presente hoje no mundo, dura oito vezes mais 
que uma incandescente, consume um quinto da energia 
e é mais eficiente que as concorrentes: nels, 21% da 
energia elétrica vira luz.

EXERCÍCIOS  DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (FUVEST) - Na cozinha de uma casa, 
ligada à rede elétrica de 110 V, há duas tomadas A e 
B. Deseja-se utilizar, simultaneamente, um forno de 
micro-ondas e um ferro de passar, com as caracte-
rísticas indicadas.

Para que isso seja possível, é necessário que o 
disjuntor (D) dessa instalação elétrica, seja de, no 
mínimo:

a) 10 A  b) 15 A
c) 20 A  d) 25 A                     e) 30 A

QUESTÃO 02 (UFRN - Modificada) - Uma ducha elétri-
ca de 3.300 watts e 220 volts é insta- lada no banheiro 
de uma residência. Sempre que ela é ligada na sua 
potência máxima, o disjuntor (dispositivo elétrico 
que interrompe a passagem da corrente sempre que 
esta excede um determinado valor) associado ao cir-
cuito da ducha interrompe a corrente. Chamado para 
sanar o defeito, um eletricista, ao examinar o circuito 
da ducha, constata que a falha é resultante do dimen-
sionamento do próprio disjuntor. Para resolver o pro-
blema, o eletricista deve substituir o  disjuntor:

a) de 5 amperes por um de 10  amperes

b) de 10 amperes por um de 5  amperes
c) de 10 amperes por um de 20  amperes
d) de 20 amperes por um de 10 amperes
e) de 5 ampères por um de 20 ampères

QUESTÃO 03 (ENEM 2009 - H05) - A instalação elétri-
ca de uma casa envolve várias etapas, desde a aloca-
ção dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elé-
tricos, até a escolha dos materiais que a compõem, 
passando pelo dimensionamento da potência reque-
rida, da fiação necessária, dos eletrodutos*, entre 
outras. Para cada aparelho elétrico existe um valor 
de potência asso- ciado. Valores típicos de potências 
para alguns aparelhos elétricos são apresentados no 
quadro seguinte:

A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção 
de uma boa iluminação. A potência da lâmpada de-
verá estar de acordo com o tamanho do cômodo a 
ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação 
entre as áreas dos cômodos (em m2) e as potências 
das lâmpadas (em W), e foi utilizado como referência 
para o primeiro pavimento de uma residência.

Considerando a planta baixa fornecida, com todos 
os aparelhos em funcionamento, a potência total, em 
watts, será de:

a) 4.070  b) 4.270
c) 4.320  d) 4.390         e) 4.470

QUESTÃO 04 - A partir de 2015, por determinação da 
Aneel, as contas de energia passaram a trazer uma 
novidade: o Sistema de Bandeiras Tarifárias. As ban-
deiras verde, amarela e vermelha indicam se a ener-
gia custa mais ou menos, em função das condições 
de geração de eletricidade.
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A Aneel esclarece que a nova tarifa deve-se à utili-
zação de usinas termoelétricas, que geram custos 
adicionais ao preço da energia para suprir a deman-
da no País. Esse cenário é resultado, em parte, da 
escassez de chuvas, que comprometeu a recomposi-
ção dos reservatórios das usinas hidrelétricas, prin-
cipal fonte de geração de energia do Brasil. Enquanto 
a energia das hidrelétricas custa cerca de   por MWh, 
o custo da energia gerada por usinas térmicas, que 
operam com combustíveis fósseis, como óleo diesel, 
pode chegar a   por MWh. Com base no exposto e em 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a alterna-
tiva correta.

a) Durante a vigência da bandeira vermelha, um 
chuveiro de ligado por meia hora todos os 
dias, durante um mês, produz um acréscimo 
inferior a na conta de energia.  

b) Para fabricar tonelada de papel, utilizam-se 
cerca de de água (em circuito fechado) e de 
energia elétrica. Se for produzida por uma usi-
na térmica, a energia elétrica necessária para 
a fabricação de uma tonelada de papel pode 
chegar a mais de.

c) Uma usina térmica, apesar de produzir energia 
a custo elevado, apresenta um processo em 
que toda a energia térmica é transformada em 
energia elétrica.  

d) Durante a vigência da bandeira amarela, uma 
máquina industrial de potência, numa jornada 
de horas de trabalho, gera uma economia de   
no custo de energia em relação ao mesmo uso 
durante a vigência da bandeira vermelha.  

e) Segundo a Lei de Faraday, a transformação de 
energia mecânica em elétrica, nas turbinas de 
uma hidrelétrica, se deve, no processo de in-
dução elétrica, ao fluxo magnético constante.  

QUESTÃO 05 - Em uma loja, a potência média máxima 
absorvida pelo enrolamento primário de um transfor-
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desse transformador, cuja tensão eficaz é igual a 5,0 
V, fornece energia a um conjunto de aparelhos eletrô-
nicos ligados em paralelo. Nesse conjunto, a corrente 
em cada aparelho corresponde a 0,1A. O número má-
ximo de aparelhos que podem ser alimentados nes-
sas condições é de: 

a) 50  b) 100
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QUESTÃO 06 - (UFPR) - Atualmente, os aparelhos ele-
trodomésticos devem trazer uma etiqueta bem visível 
contendo vários itens do interesse do consumidor, 
para auxiliá-lo na escolha do aparelho. A etiqueta à 
direita é um exemplo modificado (na prática as faixas 
são coloridas), na qual a letra A sobre a faixa supe-
rior corresponde a um produto que consome pouca 
energia e a letra G sobre a faixa inferior corresponde a 
um produto que consome muita energia. Nesse caso, 
trata-se de etiqueta para ser fixada em um refrigera-
dor. Suponha agora que, no lugar onde está impresso 
XY,Z na etiqueta, esteja impresso o valor 41,6. Consi-
dere que o custo do KWh seja igual a R$ 0,25. Com 
base nessas informações, assinale a alternativa que 
fornece o custo total do consumo dessa geladeira, 
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a) R$ 124,8
b) R$ 499,2
c) R$ 41,6
d) R$ 416,0 
e) R$ 83,2

QUESTÃO 07 - Em uma residência, há um refrigera-
dor que funciona continuamente e cuja potência de 
operação é de 5.200 W. O número de lâmpadas de 40 
W que devem ficar ligadas, durante 3 horas, para que 
seu consumo de energia seja o mesmo do refrigera-
dor, durante um dia, é dado por:

a) 52  
b) 102
c) 520  
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d) 1.040         
e) 2.080

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (PUC) - Uma lâmpada elétrica comum de 
incandescência tem as seguintes especificações: 60 
w, 127 V.  Isso significa que:

a) quando ligada em 127 V, ela converterá 60 J de 
energia elétrica por segundo em luz e  calor.

b) quando ligada em 127 V, a resistência do fila-
mento reduzirá  a tensão na lâmpada ao valor 
de 60 V, necessário para acendê-la.

c) quando ligada em 127 V, o brilho da lâmpada 
será equivalente ao de 60 velas de cera acesas.

d) quando ligada em 127 V, ela converterá 60 w de 
potência elétrica integralmente em luz.

e) A lâmpada dissipa uma potência de 60 w, inde-
pendente da diferença de potencial em seus 
terminais.

QUESTÃO 02 (UECE - Mod.) - Uma pilha de f.e.m. igual 
a 3,6 V tem uma carga inicial de 600 mA · h. Supondo 
que a diferença de potencial entre os polos da pilha 
permaneça constante até que a pilha esteja completa-
mente descarregada, o tempo (em horas) que ela po-
derá fornecer energia à taxa constante de 1,8 W é de:

a) 2,4  
b) 1,2
c) 3,6  
d) 7,2              
e) 8,2

QUESTÃO 03 (UFLA) - As baterias que equipam os veí-
culos são especificadas em ampere-hora (Ah). Essa espe-
cificação representa a capa- cidade de fornecer corrente 
elétrica ao sistema elétrico do veículo. Supondo que uma 
bateria de 60 Ah tenha de fornecer energia ininterrupta 
durante 4 horas, então, a corrente elétrica fornecida é de:

a) 0,25 A  
b) 15 A
c) 240 A  
d) 0,017 A             
e) 1 A

QUESTÃO 04 (ENEM) - Um motorista, conduzindo à noi-
te, percebe que o pneu do carro furou e, para iluminar o 
local, dispõe de uma lâmpada de 30 W e fiação para ligá-
-la à bateria do carro. Sabendo que na situação atual a 
especificação da lâmpada é 30 W / 12 V e que no sistema 
novo a especificação da lâmpada seria de 30 W / 36 V, a 
diferença, em módulo, da corrente elétrica que passa pela 
lâmpada, com o motor desligado, entre o sistema atual-
mente utilizado e o sistema novo, em ampere, é de:

a) 0,80  
b) 0,93
c) 1,43  
d) 1,67            
e) 3,50

QUESTÃO 05 (PUC/RS - 2002) - Uma família composta 
por cinco pessoas, para diminuir o consumo de energia 
elétrica domiciliar, usou os seguintes procedimentos:
a) diminuiu o tempo médio de uso do chuveiro, de 3000W, 
ocorrendo redução média mensal de 10h;
b) eliminou o uso do forno de microondas, de 1000W, que 
era usado aproximadamente durante 12 horas por mês.
A redução média do consumo de energia elétrica, em kWh 
(quilowatt-hora), durante um mês, foi de

a) 42  
b) 32
c) 24  
d) 12               
e) 10

QUESTÃO 06 (PUC) - A conta mensal enviada por uma 
companhia elétrica a uma residência informa um consumo 
de 176 kWh. Sobre essa informação, é correto afirmar:

a) Esse consumo indica que uma potência elétrica total 
de 176 watts foi utilizada durante o mês.

b) A corrente elétrica total no período do mês em ques-
tão foi de 76 ampères.

c) Esse consumo corresponde à energia total consumi-
da na residência durante o mês.

d) Em cada hora de consumo, foram utilizados 176 qui-
lowatts de potência elétrica.

e) Se esse consumo se deu em uma rede elétrica de 
110 V, a corrente média que circulou na residência 
foi de 1,6 ampères.

QUESTÃO 07 (UFRGS) - Após um mês de incansáveis ... 
apaga a luz!..., ... desliga o chuveiro!... a esposa comunica 
ao marido a redução de 130 kWh no consumo mensal de 
energia. Não dando o braço a torcer, o marido atribui ao 
sucesso da economia o fato de não mais se ter deixado 
acesa durante a noite aquela lâmpada de 100 W do cor-
redor, que sua esposa achava indispensável ficar acesa. 
Apesar de o não uso dessa lâmpada ter contribuído para 
a economia obtida, ela jamais poderia ter sido a única 
responsável, uma vez que, com a energia economizada, 
essa lâmpada poderia permanecer ininterruptamente ace-
sa por, aproximadamente:

a) 33 dias  b) 38 dias
c) 46 dias  d) 54 dias      e) 61 dias

QUESTÃO 08 (ENEM 2010 - H05) - Observe a tabela 
seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no 
manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma 
torneira elétrica.
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Considerando que o modelo de maior potência da versão 
220 V da torneira suprema foi inadvertidamente conec-
tada a uma rede com tensão nominal de 127 V, e que o 
aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima 
potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a 
torneira?

a) 1.830 w  b) 2.800 w
c) 3.200 w  d) 4.030 w     e) 5.500 w

QUESTÃO 09 (ENEM) - Quando ocorre um curto--circui-
to em uma instalação elétrica, como na figura, a resistên-
cia elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-
-se nele uma corrente muito elevada.

O superaquecimento da fia-
ção, devido a esse aumen-
to da corrente elétrica, pode 
ocasionar incêndios, que 
seriam evitados instalando-
-se fusíveis e disjuntores que 
interrompem essa corrente, 
quando a mesma atinge um 
valor acima do especificado 
nesses dispositivos de prote-
ção. 

Suponha que um chuveiro instalado em uma rede 
elétrica de 110 V, em uma residência, possua três 
posições de regulagem da temperatura da água. 
Na posição verão utiliza 2100 W, na posição pri-
mavera, 2400 W, e na posição inverno, 3200 W.
GREF. Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: EDUSP, 1993 (Adaptado).

Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 
três posições de regulagem de temperatura, sem que 
haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo 
adequado do disjuntor a ser utilizado?

a) 40 A  b) 30 A
c) 25 A  d) 23 A            e) 20 A

QUESTÃO 10 (UEL - 2009) - Orgulho da engenharia 
brasileira, a usina hidrelétrica de Itaipu tem capacidade 
instalada de 14.000 megawatts (MW), com 20 unidades 
geradoras de eletricidade. Dezoito unidades geradoras 
permanecem funcionando o tempo todo, enquanto duas 
permanecem em manutenção. Cada unidade geradora 
fornece uma potência elétrica nominal de 700 MW, a par-
tir de um desnível de água aproximado de 200 m. No 
complexo, construído no Rio Paraná, as águas da repre-
sa passam em cada turbina com vazão de 350 m3/s.

(Disponível em: <www.itaipu.gov.br>. Acesso em: 16 
set. 2008. Adaptado.)

Supondo que não haja nenhum tipo de perda no proces-
so de transmissão de energia elétrica, que o consumo 
domiciliar máximo seja de 4 kWh e, ainda, que toda a 
energia seja usada exclusivamente para o consumo 
domiciliar, quantos domicílios podem ser atendidos por 
uma única turbina em operação durante uma hora de 
consumo domiciliar máximo?
Dados:
Densidade da água = 103 kg/m3
1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3, 6 × 106 J

1 MW = 1 megawatt = 106 W
1 Watt = 1 J/s

a) 1, 40 · 105 domicílios
b) 1, 40 · 106 domicílios
c) 1, 75 · 106 domicílios
d) 1, 75 · 105 domicílios
e) 3, 50 · 106 domicílios

GABARITO DE APRENDIZAGEM

01 02 03 04 05 06 07
D C D B C A D

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A B B D A D D A B D
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Competências:
ÁREA 3 - Associar intervenções que resultam em 
degradação ou conservação ambiental a processos pro-
dutivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-
-tecnológicos.
H8 - Identificar etapas em processos de obtenção, 
transformação, utilização ou reciclagem de recursos 
naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando 
processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvi-
dos.
H10 - Analisar perturbações ambientais, identifican-
do fontes, transporte e(ou) destino dos poluentes ou 
prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou 
sociais.
H12 - Avaliar impactos em ambientes naturais decorren-
tes de atividades sociais ou econômicas, considerando 
interesses contraditórios.

ÁREA 5 - Entender métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contex-
tos.
H17 - Relacionar informações apresentadas em dife-
rentes formas de linguagem e representação usadas 
nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.
H18 - Relacionar propriedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos 
tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 - Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 
ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou 
solucionar problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental.

ÁREA 7 - Apropriar-se de conhecimentos da química 
para, em situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico-tecnológicas.
H26 - Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou 
econômicas na produção ou no consumo de recursos 
energéticos ou minerais, identificando transformações 
químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 - Avaliar propostas de intervenção no meio am-
biente aplicando conhecimentos químicos, observando 
riscos ou benefícios.

1. Petróleo - É um combustível fóssil, ou seja, foi for-
mado pela decomposição de matéria orgânica durante 
milhões de anos. Os principais constituintes do petróleo 
são hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados 
exclusivamente por hidrogênio e carbono. Ele é um 
líquido escuro e bastante viscoso (figura abaixo)

A grande importância do petróleo se dá porque ele é a 
matriz energética mundial. O petróleo pode ser encon-
trado tanto na terra como no mar, em grandes profundi-
dades como é o caso do petróleo da camada do pré-sal. 
Os principais produtores de petróleo no Brasil são:

Entenda o que é a camada de pré-sal:

As maiores reservas de petróleo no mundo estão repre-
sentadas no gráfico abaixo:

A destilação fracionada do petróleo permite obter os 
principais combustíveis derivados do petróleo. Essa 
destilação fracionada é feita nas refinarias. Os principais 
combustíveis derivados do petróleo são:

• óleo diesel
• querosene
• gasolina
• GLP (gás liquefeito de petróleo)
• Gás natural
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O petróleo também tem outra cadeia produtiva que é 
a indústria petroquímica. Lá, o petróleo é submetido à 
transformações químicas para ser aproveitado em diver-
sos materiais importantes para o nosso cotidiano:

• asfalto
• plástico
• borracha
• fertilizantes
• goma arábica (encontrada no chiclete)

O petróleo é a matriz energética mundial, entretanto ele 
apresenta uma série de problemas ambientais, onde os 
principais são:

• efeito estufa (liberação de CO2 na queima)
• chuva ácida (liberação de óxidos de enxofre e nitro-

gênio na queima)
• vazamentos na extração e transporte
• destruição de ecossistemas.

Além disso, o petróleo é uma fonte de combustível não-
-renovável, ou seja, um dia ele vai acabar.

2. Gás Natural - Também é um combustível fóssil como 
o petróleo e, portanto não-renovável. Ele é formado por 
uma mistura de hidrocarbonetos leves, sendo o seu 
principal constituinte o metano (CH4). É incolor, inodoro 
e atóxico. As principais reservas de gás natural no Brasil 
estão representadas na figura abaixo: 

O gás natural apresenta algumas vantagens em relação 
ao petróleo:

• baixo impacto ambiental – sua combustão é com-
pleta e mais limpa do que a do petróleo, o que 
contribui menos para o efeito estufa.

• facilidade de transporte e manuseio – é trans-
portados por gasodutos, o que diminui bastante o 
custo e o risco de vazamentos.

• segurança – em caso de vazamento dissipa no ar 

porque é menos denso que o ar atmosférico.
No Brasil o gás natural é usado principalmente nas 
indústrias e no aquecimento das residências em locais 
frios. Na região do pré-sal também há grandes reservas 
de gás natural.
OBS1: O gás natural veicular (GNV) é uma mistura 
de metano (CH4) e etano (C2H6) sendo usado como 
combustível em automóveis. É menos poluente do que 
a gasolina e mais barato, mas diminui o potencial do 
motor e o cilindro para armazenar o combustível ocupa 
muito espaço no porta-malas.

http://palhoca.nexolocal.com.br

3. Carvão Mineral - É um combustível fóssil (não-re-
novável), formado pela fossilização da madeira durante 
milhões de anos. Tem o aspecto de uma pedra (miné-
rio). 

Entre os combustíveis fósseis é considerado o mais 
poluente porque sofre uma queima incompleta, liberan-
do substâncias tóxicas (CO) e poluentes (C grafite) e 
também CO2 que provoca efeito estufa. Além disso, tem 
muito enxofre na sua composição e por isso sua queima 
libera grandes quantidades de óxidos de enxofre que 
provocam chuva ácida. Atualmente, a matriz energética 
da China é carvão mineral. Os principais produtores de 
carvão mineral são:
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4. Hidrogênio - É o combustível mais desejado pelos 
ambientalistas e o que tem potencial para substituir o 
petróleo. Suas principais vantagens são:

• é renovável
• não provoca efeito estufa
• não provoca chuva ácida.

A queima do hidrogênio libera água e a ideia é obter 
hidrogênio a partir da eletrólise da água.

2H2 (g) + O2 (g)  ↔  2H2O (g)

Da esquerda para a direita ocorre a queima do hidrogê-
nio e da direita para a esquerda é a eletrólise da água. 
Outra vantagem do hidrogênio é que ele é o combus-
tível que apresenta o maior rendimento por massa, ou 
seja, libera mais energia por grama. O Brasil apresenta 
grandes reservas de água doce o que significa que se 
o hidrogênio passar a ser a matriz energética mundial o 
Brasil passará a ser detentor das maiores reservas de 
combustível.

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (COMPETÊNCIA 3 H10) - O fenômeno 
da chuva ácida está relacionado ao aumento da polui-
ção em regiões industrializadas. Os agentes poluentes 
são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde 
humana e ao meio ambiente. Gases gerados pelas 
indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o 
vapor de água existente na atmosfera, formando com-
postos ácidos que se acumulam em nuvens, ocorrendo, 
assim, a condensação, da mesma forma como são 
originadas as chuvas comuns.
Um desses gases, o SO2, é proveniente da combustão 
do enxofre, impureza presente em combustíveis fósseis, 
como o carvão e derivados do petróleo. Ele leva à for-
mação do ácido sulfúrico.
O esquema ilustra esse processo.

 

Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a reti-
rada do enxofre dos combustíveis derivados do petró-
leo, como o diesel e o óleo combustível.
Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por:

a) filtração.               b) sublimação.   
c) decantação.               d) fusão fracionada.   
e) destilação fracionada.   

QUESTÃO 02 (IFSC COMPETÊNCIA 3 H8) - “A Pe-
trobras bateu mais um recorde mensal na extração de 
petróleo na camada do Pré-Sal. Em julho, a produção 
operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia 
(bpd), 6,9% acima do recorde histórico batido no mês 
anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido recor-
de de produção: foram produzidos 865 mil barris por 
dia (bpd). Essa produção não inclui a extração de gás 
natural.”

(Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-empre-
go/2015/08/pre-sal-novo-recorde-na-producao-de-petro-

leo-mensal) 
Com base no assunto da notícia acima, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que 
o principal constituinte é o metano, de fórmula 
molecular CH4.   

b) O petróleo é utilizado somente para a produção 
de combustíveis e poderia ser totalmente substi-
tuído pelo etanol, menos poluente.   

c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente 
próxima a vulcões onde, há milhares de anos, 
o petróleo se originou a partir de substâncias 
inorgânicas.   

d) As substâncias que compõem o petróleo são 
hidrocarbonetos como: ácidos graxos, éteres e 
aldeídos.   

e) As diferentes frações do petróleo são separadas 
em uma coluna de destilação, onde as moléculas 
menores como benzeno e octano são retiradas 
no topo e as moléculas maiores como etano e 
propano são retiradas na base da coluna.   

QUESTÃO 03 (UPE Competência 7 H26) - Leia os 
versos da letra da música transcrita a seguir:
MOVIDO À ÁGUA
Existe o carro movido à gasolina, existe o carro movido 
a óleo diesel,
Existe o carro movido a álcool, existe o carro movido à 
eletricidade,
Existe o carro movido a gás de cozinha.
Eu descubro o carro movido à água, eu quase, eu grito, 
eureka, eureka, eurico
Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os açudes iam 
tudo ceará
Os rios não desaguariam mais no mar, nem o mar mais 
virar sertão.
Nem o sertão mais virar mar.
Banho? Nem de sol.
Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito
Aleguei ser um invento inviável, só realizável por obra e 
graça do Santo Espírito.
Agora eu tô bolando um carro movido a bagulhos, deje-
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tos, restos, fezes,
Detritos, fezes, três vezes estrume, um carro de luxo 
movido a lixo,
Um carro pra sempre movido à bosta de gente.

ASSUMPÇÃO, I. Movido à água. Sampa Midnight: isso 
não vai ficar assim, São Paulo: Independente, 1986. 1 

CD, faixa 4. (Adaptado).
O combustível imaginado para viabilizar o invento pro-
posto nesses versos é a(o):

a) H2O       b) CH3CH2OH
c) CH4       d) CH3(CH2)2CH3
e) mistura de C8H18

QUESTÃO 04 (IFPE COMPETÊNCIA 3 H8) - O petró-
leo é uma mistura de várias substâncias, que podem 
ser separadas por um método adequado. A gasolina, o 
querosene e o óleo diesel são algumas das frações do 
petróleo.

Analise cada alternativa abaixo e indique a única verda-
deira. 

a) A gasolina vendida em Recife é de excelente qua-
lidade por ser considerada uma substância pura.   

b) A combustão completa da gasolina libera um gás 
que contribui para o aquecimento global.   

c) O petróleo é inesgotável e é considerado um 
material renovável.   

d) Um determinado aluno deixou cair acidentalmente 
1 litro de gasolina dentro de um aquário conten-
do 8 litros de água e verificou a formação de um 
sistema homogêneo.   

e) O processo de extração do petróleo através da 
plataforma marítima é totalmente seguro, não se 
tem conhecimento, até hoje, de nenhum acidente 
que tenha causado danos aos seres vivos.   

QUESTÃO 05 (FGV Competência 3 H8) - O texto 
seguinte refere-se a um documento do Departamento 
Nacional de Produção Mineral e descreve a utilidade 

de um combustível fóssil: A utilidade do combustível X  
pode ser vinculada às suas propriedades, como o alto 
poder calorífico por unidade de massa, já que o calor 
resultante da sua queima aquece caldeiras, que geram 
vapor, que movimentam turbinas, que geram energia 
elétrica. O gás produzido por esse combustível pode 
resultar em fertilizantes, amônia, combustíveis líquidos, 
lubrificantes, combustível para aviação e isqueiros, 
metanol, etc.

(https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_ima-
gem.asp?IDBancoArquivoArquivo=3970. Adaptado)

O combustível X descrito no texto é:

a) a gasolina.   
b) o gás liquefeito do petróleo.   
c) o gás natural.   
d) o carvão mineral.   
e) o diesel.   

QUESTÃO 06 (ENEM 2014 Competência 5 H19) - O 
potencial brasileiro para transformar lixo em energia 
permanece subutilizado - apenas pequena parte dos 
resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. 
Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, 
que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. 
Alguns aterros vendem créditos de carbono com base 
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do 
Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, 
citada no texto, é o:

a) etanol, obtido a partir da decomposição da maté-
ria orgânica por bactérias.   

b) gás natural, formado pela ação de fungos decom-
positores da matéria orgânica.   

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da maté-
ria orgânica pelas bactérias anaeróbias.   

d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias 
anaeróbias na decomposição da matéria orgâni-
ca.   

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposi-
ção de vegetais presentes nos restos de comida.   

QUESTÃO 07 (ENEM 2013 COMPETÊNCIA 5 H19) 
- Sabe-se que o aumento da concentração de gases 
como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores 
responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A 
agricultura é uma das atividades humanas que pode 
contribuir tanto para a emissão quanto para o seques-
tro desses gases, dependendo do manejo da matéria 
orgânica do solo.

ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos 
de Química Nova na Escola. São Paulo, n. 5, nov. 2003 

(adaptado).
De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a 
minimizar o agravamento do efeito estufa? 

a) Evitando a rotação de culturas.   
b) Liberando o CO2 presente no solo.   
c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do 

solo.   
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d) Queimando a matéria orgânica que se deposita 
no solo.   

e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais 
do solo.   

QUESTÃO 08 (ENEM 2000 COMPETÊNCIA 3 H8) - 
Para compreender o processo de exploração e o consu-
mo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a 
gênese e o processo de formação do petróleo descritos 
no texto abaixo. 
“O petróleo é um combustível fóssil, originado provavel-
mente de restos de vida aquática acumulados no fundo 
dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O 
tempo e a pressão do sedimento sobre o material de-
positado no fundo do mar transformaram esses restos 
em massas viscosas de coloração negra denominadas 
jazidas de petróleo.”

(Adaptado de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual 
Editora, 1991.)

As informações do texto permitem afirmar que: 
a) o petróleo é um recurso energético renovável a 

curto prazo, em razão de sua constante formação 
geológica.   

b) a exploração de petróleo é realizada apenas em 
áreas marinhas.   

c) a extração e o aproveitamento do petróleo são ati-
vidades não poluentes dada sua origem natural.   

d) o petróleo é um recurso energético distribuído 
homogeneamente, em todas as regiões, indepen-
dentemente da sua origem.   

e) o petróleo é um recurso não-renovável a curto 
prazo, explorado em áreas continentais de ori-
gem marinha ou em áreas submarinas.   

QUESTÃO 09 (FGV COMPETÊNCIA 3 H8) - De acordo 
com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), 
aproximadamente 87% de todo o combustível consumi-
do no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias 
são encontradas em diversas regiões do planeta, no 
estado sólido, líquido e gasoso e são processadas e 
empregadas de diversas formas.

(www.brasilescola.com/geografia/combustiveis-fosseis.htm. 
Adaptado)

Por meio de processo de destilação seca, o combustível 
I dá origem à matéria-prima para a indústria de produ-
ção de aço e alumínio. O combustível II é utilizado como 
combustível veicular, em usos domésticos, na geração 
de energia elétrica e também como matéria-prima em 
processos industriais. O combustível III é obtido por pro-
cesso de destilação fracionada ou por reação química, e 
é usado como combustível veicular.Os combustíveis de 
origem fóssil I, II e III são, correta e respectivamente:

a) carvão mineral, gasolina e gás natural.   
b) carvão mineral, gás natural e gasolina.   
c) gás natural, etanol e gasolina.   
d) gás natural, gasolina e etanol.   
e) gás natural, carvão mineral e etanol.   

QUESTÃO 10 (Competência 5 H17) - Vejam os dois 
gráficos abaixo, cuja fonte é a ONG americana Union 
of Concerned Scientists. Eles mostram as emissões de 
CO² por país no ano de 2006. A emissão brasileira não 
inclui o desmatamento e as queimadas.

No primeiro gráfico percebe-se o quanto as emissões 
do Brasil são influenciadas pelo desmatamento. Se 
forem incluídos desmatamento e queimadas, o Brasil 
passa do 17º para o 4º ou 5º lugar. O segundo gráfico 
mostra o quanto a renda e a economia dependente de 
combustíveis fósseis eleva a emissão per capita.

Analisando os gráficos e as informações do texto pode-
mos inferir que:
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a) A China não pode ser acusada de intensificar o 
efeito estufa, pois sua população é muito grande 
e necessita queimar bastante combustível fóssil 
para crescer economicamente.

b) O Brasil tem pouca participação na emissão de 
CO2 porque produz energia por hidrelétricas e 
bicombustíveis além de ter um controle rigoroso 
de desmatamentos e queimadas.

c) O gráfico de emissão por habitantes mostra o 
quanto à renda e a dependência de combustíveis 
fósseis elevam a emissão per capita, ou seja, 
países mais pobres emitem menos.

d) Os maiores responsáveis pela alta emissão de 
CO2 são os países que se industrializaram pri-
meiro, tais como os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul).

e) A única saída para minimizar as altas emissões de 
CO2 é incentivar a utilização de biocombustíveis, 
pois esses não emitem CO2 nas suas combus-
tões.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (FUVEST COMPETÊNCIA 3 H10) - 
Segundo relatório do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (IPCC), inúmeras gigatoneladas 
de gases do efeito estufa de origem antropogênica 
(oriundos de atividades humanas) vêm sendo lançadas 
na atmosfera há séculos. A figura mostra as emissões 
em 2010 por setor econômico.

Com base na figura e em seus conhecimentos, aponte a 
afirmação correta. 

a) Os setores econômicos de Construção e Produ-
ção de outras energias, juntos, possuem meno-
res emissões de gases do efeito estufa antro-
pogênicos do que o setor de Transporte, tendo 
como principal exemplo ocorrências no sudeste 
asiático.    

b) As maiores emissões de CH4 de origem antro-
pogênica devem-se ao setor econômico da 
Agricultura e outros usos da terra, em razão das 
queimadas, principalmente no Brasil e em países 

africanos.   
c) As maiores emissões de gases do efeito estufa de 

origem antropogênica vinculadas à Produção de 
eletricidade e calor ocorrem nos países de baixo 
IDH, pois estes não possuem políticas ambien-
tais definidas.   

d) Um quarto do conjunto de gases do efeito estufa 
de origem antropogênica lançados na atmosfera 
é proveniente do setor econômico de Produção 
de eletricidade e calor, em que predomina a 
emissão do CO2, ocorrendo com grande intensi-
dade nos EUA e na China.   

e) A Indústria possui parcela significativa na emissão 
de gases do efeito estufa de origem antropogê-
nica, na qual o N2O é o componente majoritário 
na produção em refinarias de petróleo do Oriente 
Médio e da Rússia.    

QUESTÃO 02 (UFJF COMPETÊNCIA 3 H10) - Analise 
as reações químicas de alguns óxidos presentes na 
atmosfera e marque a alternativa que descreve a qual 
processo de poluição ambiental elas estão relaciona-
das.

2(g) 2 ( ) 3(aq) 2(aq)

2(g) 2 ( ) 2 3(aq)

2(g) 2 ( ) 2 3(aq)

2 NO H O HNO HNO

CO H O H CO

SO H O H SO

+ → +

+ →

+ →





  
a) Camada de ozônio.   
b) Efeito estufa.   
c) Chuva ácida.   
d) Aquecimento global.   
e) Inversão térmica.   

QUESTÃO 03 (COMPETÊNCIA 5 H19) - A principal 
consequência da emissão de CO2 em excesso é o 
rápido aquecimento global experimentado pelo nosso 
planeta nas últimas décadas. Para minimizar o proble-
ma representado abaixo é necessário e viável:

a) obrigar os chineses a não mais utilizarem com-
bustíveis fósseis como carvão mineral, derivados 
de petróleo e gás natural.

b) mudar a matriz energética mundial para etanol, 
pois a queima desse biocombustível não provoca 
emissão de dióxido de carbono.

c) impor sanções econômicas aos países que mais 
emitem dióxido de carbono como represália pelos 
altos índices de poluição.
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d) incentivar a diversificação da energia nuclear que 
é considerada uma energia limpa, ou seja, tem 
impacto ambiental zero.

e) estimular a diversificação energética com a utiliza-
ção de energias menos poluentes como biocom-
bustíveis, energia solar e energia eólica.

QUESTÃO 04 (COMPETÊNCIA 3 H12) - Leia com 
atenção as idéias sobre a matriz energética atual e um 
possível substituto. A Difícil e Pouco Provável Substitui-
ção do Petróleo. O quadro geral mostra que o petróleo 
não tem substituto com a sua versatilidade, este é o mo-
tivo dele ter assumido a primazia como energético, por 
ser a fonte mais prática e mais barata. Uma substituição 
completa é impossível. O recuo do uso de petróleo no 
transporte implicará, em sistemas menos eficientes e 
mais caros. 

Luis Nassif (http://blogln.ning.com/forum/topics/a-dificil-e-
-pouco-provavel)

Hidrogênio – O Combustível do Futuro - O hidrogê-
nio é o elemento mais abundante no universo (75%) e 
também o terceiro elemento mais presente na Terra. 
É incolor e inodoro. Este elemento tem excelentes 
propriedades tanto como combustível (Um quilo de 
hidrogênio possui aproximadamente a mesma energia 
que 3,5 litros de petróleo ou 2,1 quilos de gás natural 
ou 2,8 quilos de gasolina.) quanto como transmissor de 
energia. Pode ser obtido por múltiplas formas bastante 
eficazes: por eletrólise da água; por reforma de álcool e 
hidrocarbonetos (metanol, etanol, metano, gás natural e 
outros), etc. Assim, é considerado por muitos o ‘’com-
bustível ideal’’.
Sendo assim, o hidrogênio tem um grande potencial 
ambiental, fazendo parte de um ciclo de vida limpo, 
tornando-se um sério candidato a substituir a atual 
economia baseada nos combustíveis fosseis. Para que 
isto seja possível terá que se criar as seguintes infra-
-estruturas:

* Produção de Hidrogênio;
* Armazenamento / transporte / distribuição do Hidro-

gênio;
* Utilização final do Hidrogênio.

Ana Baptista (http://www.notapositiva.com)

Avaliando a questão ambiental e também o aspecto 
econômico podemos inferir que:

a) O hidrogênio pode substituir o petróleo, trazendo 
benefícios ambientais, entretanto é necessário 
desenvolver tecnologias para a utilização do 
hidrogênio o que requer um investimento finan-
ceiro.

b) A substituição do petróleo não irá ocorrer porque 
os combustíveis alternativos são menos eficien-
tes (por volume e por massa) e mais caros que 
os derivados do petróleo.

c) O hidrogênio já é uma realidade como combus-
tível a será a matriz energética mundial, pois o 
aspecto ambiental é determinante na escolha dos 
combustíveis, não importando o custo de produ-
ção e distribuição.

d) O Brasil tem interesse em que o petróleo continue 
a ser a matriz energética mundial, pois recente-
mente encontrou grandes reservas de petróleo 
na camada do pré-sal e não apresenta reservas 
para a produção de hidrogênio.

e) O único fator que deve importar nessa discussão, 
substituição ou não do petróleo, é a questão eco-
nômica, pois os dois combustíveis têm impactos 
ambientais compatíveis.

QUESTÃO 05 (Competência 3 H12) - GNV x Gasolina
• A maior vantagem dos GNVs é o fato deles reduzi-

rem as emissões prejudiciais ao meio ambiente. 
Conseguem uma redução de 33% na emissão 
dos diversos óxidos de nitrogênio e liberam 50% 
menos hidrocarbonetos reativos quando compa-
rados aos veículos movidos a gasolina.

• os custos do gás natural são mais baixos que os de 
gasolina; em média, os custos de abastecimento 
com o gás natural são 1/3 menores do que os de 
gasolina;

• Uma das maiores queixas sobre os GNVs é que 
eles têm um espaço para passageiros menor do 
que os veículos a gasolina. A razão disso é o pre-
cioso espaço cedido na área de carga e no porta-
-mala para acomodar os cilindros de combustível.

• Outra desvantagem é a autonomia limitada dos 
GNVs, normalmente a metade das que possuem 
os veículos a gasolina. Por exemplo, o Honda 
Civic a gás natural, o Civic GX, pode andar 350 
km sem reabastecer. Um modelo comum da Civic 
a gasolina, o Civic GX, pode andar cerca de 560 
km sem reabastecer

Para um cidadão brasileiro, que é solteiro, tem consci-
ência ambiental e não tem filhos, é mais adequado:

a) utilizar o GNV que polui menos e tem menor 
custo.

b) utilizar gasolina porque não limita o espaço do 
porta-mala.

c) utilizar GNV que não provoca chuva ácida e efeito 
estufa.

d) utilizar gasolina que libera menos gases poluen-
tes.

e) utilizar GNV porque ele tem maios autonomia.

QUESTÃO 06 (UNICAMP COMPETÊNCIA 7 H27) - A 
matriz energética brasileira tem se diversificado bastan-
te nos últimos anos, em razão do aumento da demanda 
de energia, da grande extensão do território brasileiro e 
das exigências ambientais. Considerando-se as diferen-
tes fontes para obtenção de energia, pode-se afirmar 
que é vantajoso utilizar:

a) resíduos orgânicos, pois o processo aproveita 
matéria disponível e sem destino apropriado.   

b) carvão mineral, pois é um recurso natural e reno-
vável.   

c) energia hidrelétrica, pois é uma energia limpa e 
sua geração não causa dano ambiental.   

d) energia nuclear, pois ela usa uma fonte renovável 
e não gera resíduo químico.   
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QUESTÃO 07 (COMPETÊNCIA 5  H17) - A tabela abai-
xo traz informações sobre a liberação de poluentes por 
alguns combustíveis.

A partir da análise dos dados podemos inferir que:
a) o petróleo é o que provoca maior emissão de 

gases de efeito estufa.
b) o carvão é o que provoca maior emissão de gases 

da chuva ácida.
c) entre os combustíveis fósseis o petróleo é o que 

polui menos em relação à chuva ácida.
d) o hidrogênio e o petróleo são os que liberam me-

nos carbono grafite.
e) o hidrogênio é poluição zero porque sua queima 

forma peróxido de hidrogênio.

QUESTÃO 08 (Competência 7 H27) - Mesmo que 
seja cercada de cuidados, a exploração de petróleo é 
considerada uma atividade de alto risco ambiental. Os 
acidentes ainda são constantes: apenas nos Estados 
Unidos, cerca de 14 mil derramamentos são registrados 
a cada ano. No Brasil, um dos mais graves foi o aciden-
te na baía de Guanabara, em janeiro de 2000, quando 
um duto se rompeu e lançou ao mar 1,3 milhão de litros 
de petróleo, afetando dezenas de quilômetros de man-
guezal. Quando escapa óleo de um navio petroleiro, de 
um oleoduto ou de uma plataforma de exploração, as 
equipes de limpeza tentam agir rápido. Para diminuir 
o impacto do acidente, elas atuam de duas maneiras: 
primeiro, cercando a mancha de óleo para evitar que o 
vazamento se espalhe. Segundo, iniciando a recupe-
ração da área. Dois tipos de barreiras são usadas nos 
vazamentos. A primeira, de contenção, é formada por 
flutuadores de plástico revestidos por uma lona imper-
meável. A outra, de absorção, é feita de polipropileno. 
Para dar uma ideia, cada 3 metros de barreira absor-
vem 70 litros de óleo.

http://mundoestranho.abril.com.br/ acesso em 27/08/2014 as 
14:10 minutos

O polipropileno (estrutura abaixo) consegue absorver o 
petróleo por que:

a) reage quimicamente com o petróleo, liberando 
CO2 que vai para a atmosfera e H2O.

b) interage com o petróleo através de ligações de 
hidrogênio, retendo assim o óleo.

c) dissolve o petróleo já que ambos são apolares, 
facilitando a dissolução.

d) neutraliza o petróleo em uma reação de esterifica-
ção com a produção de H2O.

e) vaporiza o petróleo através de uma reação de 
substituição exotérmica.

QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 5 H17) - A partir do 
gráfico que mostra as reservas mundiais de petróleo 
podemos inferir que:

a) as maiores reservas de petróleo estão nos países 
mais desenvolvidos e mais fortemente industria-
lizados.

b) a América do Norte tem poucas reservas de 
petróleo e é forte importadora desse combustível 
fóssil.

c) por apresentar poucas reservas de petróleo, o 
continente africano é um forte importador do 
óleo.

d) a matriz energética mundial apresenta a vanta-
gem de se encontrar bem distribuído em todo o 
planeta.

e) o país da América Latina que apresenta as maio-
res reservas de petróleo é a Argentina.

QUESTÃO 10 (UFRN COMPETÊNCIA 5 H17) - O 
Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo 
do Brasil em terra. O petróleo bruto é processado nas 
refinarias para separar seus componentes por destila-
ção fracionada. Esse processo é baseado nas dife-
renças das temperaturas de ebulição das substâncias 
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relativamente próximas. A figura abaixo representa o 
esquema de uma torre de destilação fracionada para o 
refinamento do petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 
4 indicam as seções nas quais as frações do destilado 
são obtidas. Na tabela ao lado da figura, são apresenta-
das características de algumas das frações obtidas na 
destilação fracionada do petróleo bruto.

Fração

Número de 
átomos de 
carbono na 
molécula

Faixa da 
Temperatura de 

ebulição °C

gasolina 5 a 10 40 a 175
querosene 11 a 12 175 a 235

óleo 
combustível 13 a 17 235 a 305

óleo 
lubrificante Acima de 17 Acima de 305

Para a análise da qualidade da destilação, um técnico 
deve coletar uma amostra de querosene na torre de 
destilação. Essa amostra deve ser coletada:

a) na Seção 3.             b) na Seção 2.   
c) na Seção 1.             d) na Seção 4.   
e) entre as seções 3 e 4.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E A C B D D C E B C

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C E A A A B C B A



93

relativamente próximas. A figura abaixo representa o 
esquema de uma torre de destilação fracionada para o 
refinamento do petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 
4 indicam as seções nas quais as frações do destilado 
são obtidas. Na tabela ao lado da figura, são apresenta-
das características de algumas das frações obtidas na 
destilação fracionada do petróleo bruto.

Fração

Número de 
átomos de 
carbono na 
molécula

Faixa da 
Temperatura de 

ebulição °C

gasolina 5 a 10 40 a 175
querosene 11 a 12 175 a 235

óleo 
combustível 13 a 17 235 a 305

óleo 
lubrificante Acima de 17 Acima de 305

Para a análise da qualidade da destilação, um técnico 
deve coletar uma amostra de querosene na torre de 
destilação. Essa amostra deve ser coletada:

a) na Seção 3.             b) na Seção 2.   
c) na Seção 1.             d) na Seção 4.   
e) entre as seções 3 e 4.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E A C B D D C E B C

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C E A A A B C B A

94



95



95







mais de
90 mil formados

maior parque
desportivo da

América Latina

patrimônio
turístico de

Fortaleza

mais de
300 mil

procedimentos
em saúde

por ano

mais de
300 atendimentos
dentários por dia

mais de 30 mil
atendimentos

jurídicos por ano

mais de 50 exposições de arte
com público de

1 milhão e 760 mil pessoas

UNIFOR
A UNIVERSIDADE
DE TODOS


