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APRESENTAÇÃO
Desde que assumimos a gestão da cidade de Fortaleza, tornamos o investimento
contínuo e crescente na política pública de juventude em uma prioridade.
Atualmente, somos a capital brasileira com o maior orçamento per capita em
programas de juventude. No ano de 2017, foram investidos R$ 27.031.789,76 em ações
e projetos, sendo 75% com recurso próprio.
Esses recursos viabilizam projetos como a Rede Cuca, equipamentos situados
em bairros de vulnerabilidade social da cidade, que oferta oportunidades de formação
e prática esportiva, produção em comunicação, geração de renda e inserção cultural
aos jovens, dentre outros. No total, esses investimentos, realizados por meio da
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, beneficiaram, em 2016,
um total de 147.308 mil jovens, entre 15 e 29 anos.
Quero destacar entre os projetos que fazem parte dessa política pública voltada
para a nossa juventude o Academia ENEM, o curso que está preparando estudantes
de escolas públicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O projeto, que já
beneficiou mais de 50 mil jovens nos últimos quatro anos, é uma iniciativa vitoriosa,
com resultados expressivos conquistados. Junto a ele, temos também o Juventude
Sem Fronteiras, que possibilitou, no ano passado, uma experiência de intercâmbio
internacional para a Espanha e para o Canadá a 98 jovens com todas as despesas
da viagem e ajuda de custo para os participantes do Academia Enem que obtiveram
as melhores notas no ENEM.
Vocês terão oportunidade de assistir às aulas ministradas no ginásio Paulo
Sarasate, preparadas especialmente para que cada um possa aprofundar e aprimorar
os conhecimentos, ministradas por uma equipe de professores experientes e
especializados na metodologia utilizada no Enem.
Com isso, quem tiver uma participação efetiva no Academia Enem, se
comprometendo com as aulas e estudando também em casa e na escola, certamente
fará o exame com mais chances de conseguir uma boa colocação e alcançar o tão
sonhado ingresso à Universidade.
Esta apostila é mais uma das ferramentas para ajudá-los a conseguir êxito nesse
caminho do Enem ao ensino superior. Portanto, aproveitem o projeto, estudem e se
dediquem para que possam colher os frutos que somente a educação pode oferecer.
Muito sucesso e boa sorte a todos!
Roberto Cláudio
Prefeito de Fortaleza

À JUVENTUDE QUE ACREDITA NO PODER TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO
Desde que o Prefeito Roberto Cláudio iniciou sua gestão, em 2013, a educação
de Fortaleza vem passando por uma transformação histórica. Se naquele tempo a
capital estava entre as cidades com o pior ensino do Ceará, atualmente a realidade é
completamente diferente. Hoje, podemos nos orgulhar de todos os resultados e das
inúmeras conquistas. E você faz parte delas.
O Academia Enem é um programa vencedor da Prefeitura de Fortaleza, que já
proporcionou inúmeras oportunidades na vida de mais de 47 mil jovens da escola
pública. Portanto, você que está participando do AE 2018, aproveite o conteúdo que
foi preparado com muito empenho e que não deixa nada a desejar para os cursinhos
da iniciativa privada.
E mais!
Além de preparar você para concorrer com igualdade no Exame Nacional do
Ensino Médio, essa é a ponte que pode levar você para vivenciar outras culturas
em um intercâmbio internacional com o Juventude Sem Fronteiras ou mesmo se
aprofundar ainda mais nos estudos com o Turmas Avançadas.
Mas esse não deve ser o seu foco, ele é apenas uma consequência do seu
comprometimento com tudo o que você vai aprender nos encontros e nos dois
simulados que serão realizados, um no primeiro e outro no segundo semestre.
Desejo muito boa sorte para você que está com esta apostila em mãos. Da
mesma forma, espero que você acredite no potencial que existe em você. O primeiro
passo para transformar a sua vida através do ensino já foi dado. Agora é se dedicar
e, principalmente, acreditar.
Vai dar certo!
Júlio Brizzi
Secretário de Juventude

MATERIAL PEDAGÓGICO:

PORTUgUêS: Volney RibeiRo / WalmiR neto / Dionísio
MATEMáTICA: alexanDRe mouRa / DaViD machaDo / Ângelo VictoR
HISTóRIA: thiago caValcanti / maRiano JúnioR
gEOgRAFIA: yuRi saboia
BIOLOgIA: maRcelo henRique
FíSICA: augusto melo
QUíMICA: hugo Peixoto

Índice
Linguagens e Códigos
Linguagens e Códigos.......................................................................................................... 012 a 20
Síntaxe.................................................................................................................................. 021 a 30
Redação ............................................................................................................................. 31 à 35

Matemática
Equações do 1º e 2º grau................................................................................................... 037 a048
Escalas e Grandezas............................................................................................................. 049 a 58
Estatistica............................................................................................................................ 059 a 66

Ciências Humanas
Geografia ........................................................................................................................... 068 a 75
História Geral..................................................................................................................... 076 a083
História do Brasil.................................................................................................................. 084 a996

Ciências da Natureza
Biologia .............................................................................................................................. 098 a 111
Física .................................................................................................................................. 112 a 120
Química ............................................................................................................................. 121 a 128

Gráfica Mr Digital - (85) 3023.2395

LINGUAGENS E CÓDIGOS

LINGUAGENS E CÓDIGOS
Nesta Aula Abordaremos

linguagem, a subjetividade e os desvios da norma padrão.

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.

A seguir, estudaremos alguns dos mais importantes
efeitos de sentido, entre os quais podemos destacar a ambiguidade, o humor e a ironia.

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos
expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.

A) AMBIGUIDADE
Ambiguidade ou anfibologia ocorre quando a mensagem apresenta mais de um sentido.

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos
sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais.

Nas imagens a seguir, encontramos ambiguidades. Identifique-as:
Imagem 1

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de
comunicação e informação, considerando a função social
desses sistemas.
Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e nãoverbais utilizados com a finalidade de
criar e mudar comportamentos e hábitos.
H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas,
assuntos e recursos linguísticos.

Imagem 2

EFEITOS DE SENTIDO NO TEXTO

Imagem 3

O texto é um evento sócio-comunicativo que ganha
existência dentro de um processo interacional; é uma mensagem, um fato do discurso falado ou escrito que forma um
todo significativo, independentemente de sua extensão. O
sentido do texto é resultado do discurso: uma mensagem
construída, portanto, estritamente ligada a uma situação de
comunicação.
Em uma situação comunicativa, dependendo do
contexto discursivo ou situacional, a mensagem pode ser
mais objetiva ou mais criativa. As palavras de um discurso
podem ter um sentido denotativo ou conotativo.

No poema do modernista Jorge de Lima, a ambiguidade.
Também se faz presente. Vejamos:

*Denotação: É a significação objetiva da linguagem. É a palavra em estado de dicionário.

Poema do nadador

*Conotação: É a significação subjetiva de uma palavra.
Ocorre quando a palavra evoca outras realidades por diversas associações que ela provoca.

A água é falsa, a água é boa.
Nada, nadador!
A água é mansa, a água é doida,
aqui é fria, ali é morna,
a água é fêmea.

Nos variados gêneros textuais existentes na sociedade, literários ou não, orais ou escritos, a linguagem se
desvia do seu sentido lógico, para ficar mais criativa, valorizando a mensagem, tornando-as mais expressiva.

Nada, nadador!
A água sobe, a água desce,
a água é mansa, a água é doida.
Nada, nadador!

O uso conotativo faz com que as palavras, quando
aparecem em contextos imprevisíveis, ganhem novos significados e produzam efeitos de sentido, os quais são produzidos por diversos recursos linguísticos, como as figuras de
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A água te lambe, a água te abraça
a água te leva, a água te mata.
Nada, nadador!
Senão, que restara de ti, nadador?
Nada, nadador.

Imagem 2

(Jorge de Lima)
Análise Textual
A ambiguidade gira em torno das palavras água e nada. O
eu lírico se refere ao nadador e a sua difícil atividade de
nadar. É estabelecida uma oposição entre o nadador e a
água, mantida até o final do texto. Percebemos que a palavra água é trabalhada em sentido metafórico rico, podendo
significar a substância líquida, a mulher, a vida. Textualmente, a palavra água está em situação ambígua, marcada por
qualidades positivas e negativas: falsa x boa, doida x mansa,
fria x morna, desce x sobe, lambe x abraça, mata x leva.
A palavra água apresenta várias significações, porém o termo nadador indica apenas a possibilidade de a
pessoa nadar em direção ao nada. Essa ideia é enfatizada
pela homonímia “nada” (verbo / pronome indefinido), indicando o sujeito que se lança ao destino e/ou à nulidade do
destino. Para o poeta, a água é instável como a mulher, que
apresenta atitudes grandiosas (sobe) e mesquinhas (desce), seduz e domina (lambe), afaga e protege (abraça), guia
(leva) e destrói (mata). A mulher tanto pode ser boa quanto má (falsa), tranquila (mansa), agitada (doida), estática
(fria), dinâmica (morna). Entretanto, a ambiguidade proposta no início do texto, é anulada, porque, para o poeta, a
vida e a mulher são semelhantes, ou seja, instáveis, cheias
de imperfeições e imperfeições, de bons e maus momentos. Apesar disso, cabe ao homem (nadador) lutar contra
essa instabilidade (Nada, nadador!), mesmo sabendo que
tudo isso será inútil. Afinal, nadar representa a nulidade de
tudo, o destino de todos nós.O pintor maneirista italiano
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) é conhecido por seus
quadros calcados de conotação. A seguir, alguns exemplos:

Imagem 3

A ambiguidade é construída quando ele utiliza
imagens da natureza morta, como frutas, verduras, flores e
outros objetos para formar figuras humanas, representando por semelhança da forma.
Outro exemplo de ambiguidade foi a publicidade
veiculada em revistas, da empresa Telefônica S/A, quando
decidiu doar parte do valor arrecadado nos interurbanos
para o GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer).

Imagem 1

(Anjos, ajudem crianças com câncer. Em dezembro, parte
dos DDDs feitos com o 15 vai para o Hospital do Grupo de
Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer – GRAAC.
Telefônica)
Nesse anúncio, a metáfora é construída por meio
de dois tipos de metáfora: linguística e visual. Linguistica-
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mente, o anúncio compara o cliente – usuário do serviço
de comunicação - a um anjo, quando ele opta por utilizar
a companhia Telefônica, ajudando as crianças com câncer.
A ideia do cliente como anjo é reforçada pela imagem da
mulher que tem atrás de si dois orelhões, postos propositadamente para remeterem às asas dos clientes.

trou-lhe o chinelo e perguntou se ele queria experimentar,
respondeu: “Não, não serve!”
As
crianças
também são muito lógicas. Uma amiga minha levou o filho
pequeno ao pediatra, para consulta de rotina. O médico,
notando que o menino estava com cara de poucos amigos,
para quebrar o gelo, perguntou: – E aí, Paulinho, você está
na escola? E o garoto, fechando mais a cara: – Claro que
não! Não está vendo eu aqui? No supermercado, enquanto
a mãe separava mercadorias, a filhinha rodava um carrinho
vazio para lá e para cá. Aproximou-se um senhor, com as
mãos carregadas de pacotes e dirigiu-se à mãe: – Esse carrinho é seu? A garotinha, mais que depressa, respondeu: –
Não é não! É do supeimeicado! À medida que crescem, vão
percebendo a ironia, quando fazem algo mal feito e ouvem
“Bonito, não!”Mas, a ambiguidade, palavras ou expressões
de duplo sentido, podem também confundir adultos. Em
nossa família, é lendária a história da vó Bráulia levando
uma caixa vazia para o lixeiro que lhe pediu uma “caixinha”
… Também, quando comentaram que determinada igreja
do interior estava muito fria, sabendo que estava em reforma, perguntou: “Por quê? Ainda não colocaram o forro?”
Creio que só não haverá mal entendido quando se usar a
linguagem afetiva, vinda diretamente do coração. Impossível resistir a um “Te amo” dito com inconfundível sinceridade.

Com muita frequência, a ambiguidade é recurso
muito utilizado em tirinhas. Observe os exemplos a seguir:
Texto 1

(Fonte: https://cronicasdaalma.wordpress.com/
tag/ambiguidade/)
B) HUMOR
O discurso humorístico ocorre quando, devido a
variados recursos linguísticos, o discurso denotativo é subvertido, ocasionando uma situação inesperada. O humor,
normalmente, costuma ser configurado por meio de algumas figuras de linguagem como a metáfora e a hipérbole,
gerando quebra de normalidade ou de expectativa.

Texto 2

Veja os exemplos que seguem:
Texto 1
Empresa séria
O gerente chama o empregado recém-admitido à
sua sala e inicia o diálogo:

de Santana

Crônica – Mal entendido - por Zeneide Ribeiro

- Qual é o seu nome?
- João - responde o empregado.

A criança pequena ainda não entende linguagem
figurada. Para ela, tudo é muito literal. Lembro-me da minha filha, mais ou menos aos três anos, jantando. Já havia
comido o suficiente, mas queria mais, talvez pelo prazer de
servir-se sozinha. Disse a ela: – Está bem! Ponha mais um
pouco, mas, se não comer tudo, nós vamos conversar, viu?
Continuei a lavar a louça e logo ouvi:
– Mãe, não comi tudo. Vamos conversar
agora?Comecei a rir e expliquei -lhe que a conversa, na verdade, era um sermãozinho sobre desperdício…
Já contei sobre meu filho arteiro que, quando o pai mos-

- Olhe - explica o gerente - eu não sei em que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos
as pessoas pelo seu primeiro nome. É muito familiar e pode
levar à perda de autoridade. Eu só chamo meus empregados pelo sobrenome: Ribeiro, Matos, Souza... Só. E quero
que o senhor me chame de Sr. Mendonça. Bem, agora quero saber: Qual é o seu nome? O empregado responde:
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culas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.

- Meu nome é João Amorzinho.
- Tá certo, João. Pode ir agora...

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida...

Texto 2

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os ouço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez
foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos,

Texto 3

Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
No poema, o eu lírico critica as pessoas ditas perfeitas, que na aparência nãotêm nenhum problema. O eu
lírico esbraveja que está cansado de semideuses, referindo-se a seus conhecidos, que sãopessoas comuns que têm
a pretensão de se considerarem superiores.

C) IRONIA
É o efeito resultante do uso de palavras ou frases,
querendo dizer exatamente o contrário.

FRASE SOBRE IRÔNIA

Leia o texto a seguir de Álvaro de Campos, um
dos heterônios de Fernando Pessoa, no qual se nota um
exemplo claro de ironia:

Florbela Espanca – “A ironia é a expressão mais perfeita
do pensamento.” Fernando Pessoa – “A ironia é o primeiro
indício de que a consciência se tornou consciente.” Oscar
Wild – “O homem é menos sincero quando fala por conta própria. Dê-lhe uma máscara, e ele te dirá a verdade.”
Millôr Fernandes - “Como são admiráveis as pessoas que
não conhecemos bem.” Berilo Neves – “A ironia é uma
forma elegante de ser mau.” Selena Gomez – A ironia da
dor é você querer ser consolado por quem o machucou.”

Poeminha em linha reta
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes
vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar
banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das
etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo
ainda;
Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridí-

EXERCÍCIOS BASE
01. Leia os textos a seguir:
Texto I
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra
(...) ANDRADE, C. D. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio,
1971 (fragmento)
Texto II
As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio:
cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha,
de filha a neta, como vão passando as águas no tempo (...)
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A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa
uma canção, percebe-se que nova pedra a acompanha em
surdina...

Que beleza, Montes Claros.
Como cresceu Montes Claros.
Quanta indústria em Montes Claros.
Montes Claros cresceu tanto,
ficou urbe tão notória,
prima-rica do Rio de Janeiro,
que já tem cinco favelas
por enquanto, e mais promete.

(...) ANDRADE, C. D. Contos sem propósito. Rio de Janeiro:
Jornal do Brasil, Caderno B. 17/7/1979 (fragmento)
Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma
relação entre forma e conteúdo da palavra “pedra”, por
meio da qual se observa

(Carlos Drummond de Andrade)

a) o emprego, em ambos os textos, do sentido conotativo
da palavra “pedra”.

03. Entre os recursos expressivos empregados no texto,
destaca-se a
a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem
referir-se à própria linguagem.
b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora
outros textos.
c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se
pensa, com intenção crítica.
d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu
sentido próprio e objetivo.
e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida.

b) a identidade de significação, já que nos dois textos,
“pedra” significa empecilho.
c) a personificação de “pedra” que, em ambos os textos,
adquire características animadas.
d) o predomínio, no primeiro texto, do sentido denotativo
de “pedra” como matéria mineral sólida e dura.
e) a utilização, no segundo texto, do significado de “pedra”
como dificuldade materializada por um objeto.

02. “Licença poética” é um recurso expressivo de que
os poetas se utilizam para conseguir maior liberdade na
confecção de seus versos, utilizando inversões sintáticas,
subvertendo a norma padrão, empregando linguagem coloquial, etc. Contudo, na tirinha a expressão adquire um
sentido:

04. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por meio de uma atitude

a) ambíguo, pois significa também forma como o poeta
deve abordar seu público.

b) resignada, expressa pelas enumerações.

a) crítica, expressa pelas ironias.

c) indignada, expressa pelos discursos diretos.

b) crítico, pois há uma crítica a poetas que se utilizam desse
recurso.

d) agressiva, expressa pela contra-argumentação.
e) alienada, expressa pela negação da realidade.

c) irônico, pois não há interesse pela utilização desse recurso.
d) redundante, pois em ambos os casos demonstra a delicadeza do poeta.

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo
princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o
meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar
seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não
sou propriamente um autor defunto, mas um defunto au-

e) conotativo, pois, como atesta o texto não verbal, refere-se a uma “intromissão”.
Cidade grande
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tor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que
também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no
cabo: a diferença radical entre este livro e o Pentateuco.”

gens e links para outros blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem
comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs.

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas).

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso
em 03 de maio de 2015.)

05. O tom predominante no texto é de:

TEXTO II

a) luto e tristeza
b) humor e ironia
c) pessimismo e resignação
d) mágoa e hesitação
e) surpresa e nostalgia

O texto I apresenta um breve conceito para blog (diário
da Web), demonstrando a forma como os usuários podem
compartilhar informações no espaço virtual. Em comparação com o texto I, a charge (texto II):
a) apresenta a caricatura de um comentarista de blog, propondo, com isso, um incentivo ao uso dessa ferramenta
virtual.

06. No cartum anterior, concorrem, para a produção do
sentido pretendido, a conjugação entre recursos verbais
e não verbais. Dessa forma, a significação do texto não
verbal se dá, principalmente, pela:

b) expõe uma visão crítica acerca do comportamento de
usuário de blog, demonstrando a necessidade de uma postura radical.

a) interlocução que se realiza com o leitor

c) propõe um perfil positivo dos comentaristas e usuários
de blogs, expondo a importância de interação em diálogos
virtuais.

b) intertextualidade com a literatura clássica.
c) representação do questionamento de Mafalda

e) informatividade presente no texto verbal

d) ironiza a postura de comentaristas de blogs, ridicularizando o excesso de radicalismo nos posts (artigos) desses
indivíduos.

07. Leia os textos e, em seguida, responda ao que se pede:

e) enaltece o comportamento de comentaristas de blogs,
evidenciando o rigor crítico e o equilíbrio em suas postagens (comentários).

d) intencionalidade de Mafalda ao se desintegrar.

TEXTO I
Um blog (contração do termo inglês web log, “diário da rede”) é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou
posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog,
podendo ser escritos por um número variável de pessoas,
de acordo com a política do blog.
Muitos blogs fornecem comentários ou notícias
sobre um assunto em particular; outros funcionam mais
como diários online. Um blog típico combina texto, ima-
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08. O efeito de humor nessa tirinha resulta, principalmente, da:

Então, passados alguns dias, começou a esfriar. Era
o inverno que estava começando. A formiguinha, exausta,
entrou em sua singela e aconchegante toca repleta de comida. Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora
da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou
surpresa com o que viu: sua amiga cigarra, dentro de uma
Ferrari, com um aconchegante casaco de visom. E a cigarra
falou para a formiguinha:

a) concepção de Mafalda acerca do conceito de igualdade.
b) contestação de Manolito da autoridade paterna.
c) contestação reflexiva e engajada de Manolito.
d) contradição da opinião de Manolito, evidenciada no último quadrinho.

– Olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será
que você poderia cuidar da minha toca?

e) postura reflexiva e engajada de Mafalda.

– Claro, sem problema! Mas o que lhe aconteceu?
Como você conseguiu grana pra ir a Paris e comprar essa
Ferrari?
– Imagine você que eu estava cantando em um
bar, na semana passada, e um produtor gostou da minha
voz. Fechei um contrato de seis meses para fazer shows em
Paris... A propósito, a amiga deseja algo de lá?
– Desejo, sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, manda ele pro DIABO QUE O CARREGUE!
MORAL DA HISTÓRIA: “Aproveite sua vida, saiba
dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz benefício em fábulas do La Fontaine”.

09. A relação da linguagem verbal e não verbal da charge, associada à data em que ela foi publicada, permite
entendê-la como uma sátira a um determinado contexto
sociopolítico. Nesse caso, o humor presente na charge foi
construído por meio da:

(La Fontaine, reelaborada)
10. Em relação ao texto original da fábula, percebe-se ironia no fato de

a) crítica à implantação desordenada do euro nos países
que compõem a União Europeia.

a) a cigarra deixar de trabalhar para aproveitar o Sol.
b) a formiga trabalhar e possuir uma toca.

b) representação da crise financeira que assolou alguns países europeus.

c) a cigarra, sem trabalhar, surgir de Ferrari e casaco de visom.

c) descaracterização do euro, por meio da brincadeira de
rasurar os traços da moeda, com a representação de uma
cara triste.

d) a cigarra não trabalhar e cantar durante todo o outono.
e) a formiga possuir o nome “trabalho” e o sobrenome
“sempre”.

d) crítica à valorização excessiva do euro nas trocas comercias europeias.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

e) comprovação da ineficiência do euro como moeda única
para países da União Europeia.

01. Uma campanha governamental do primeiro semestre
de 2011 utilizou a seguinte frase:

Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito
amigas. Durante todo o outono, a formiguinha trabalhou
sem parar, armazenando comida para o período de inverno. Não aproveitou nada do Sol, da brisa suave do fim da
tarde nem do bate-papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma cervejinha. Seu nome
era “trabalho” e seu sobrenome, “sempre”.

Brasil + Brasileiro
Nesse enunciado, pode-se interpretar o sinal “+” de duas
maneiras, pois é plausível a ele duas possíveis circunstâncias de
a) intensidade e modo
b) tempo e modo

Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar
nas rodas de amigos e nos bares da cidade; não desperdiçou um minuto sequer, cantou durante todo o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu para valer, sem se preocupar
com o inverno que estava por vir.

c) causa e condição
d) conformidade e finalidade
e) adição e intensidade
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e) desenvolveu competências e habilidades em profissionais das áreas de administração, das artes e do comércio
exterior.

02. A tirinha anterior exemplifica que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual
a) em que prevalece a ausência de interação nos propósitos
comunicativos, como se vê no terceiro quadrinho.
b) cuja sucessão cronológica é dispensável para percepção
do processo narrativo, como se vê em toda a tira.
c) em que geralmente há equilíbrio entre os elementos verbais e os não verbais utilizados, como se pode perceber em
toda a tira.
d) no qual se utilizam elementos gráficos, como o negrito
no último quadrinho, para destacar as intenções do autor.

04. Releia o trecho a seguir: “mas preferimos adiantar o
anúncio”. Ele sugere que uma:

e) em que a imagem pouco contribui para facilitar a compreensão da mensagem textual, como se vê no primeiro
quadrinho.

a) oposição se estabeleceu entre o adiantamento do anúncio e necessidade de preservação da água.
b) decisão arbitrária dos criadores da campanha publicitária ocorreu para criar o anúncio.
c) atitude simples, como a da CESAN, pode ser muito significativa, quando se trata de água.
d) campanha de conscientização sobre a preservação da
água é importante.
e) questão como a preservação da água é urgente e, por
isso, não se pode perder tempo.

Da timidez
Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem
horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou
notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal,
que retumbante timidez é essa, que atrai tanta atenção?
Se ficou notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se
enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas
um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele
sabe. É como no paradoxo psicanalítico: só alguém que se
acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir
inferior é doença. Todo mundo é tímido, os que parecem
mais tímidos são apenas os mais salientes. Defendo a tese
de que ninguém é mais tímido do que o extrovertido. O
extrovertido faz questão de chamar atenção para sua extroversão, assim ninguém descobre sua timidez. Já no notoriamente tímido a timidez que usa para disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico.

03. A internet, nos últimos anos, tem sido uma das principais responsáveis pelas alterações comportamentais de
profissionais das diversas áreas do conhecimento. Com
base na análise do texto acima, podemos perceber que
a aliança estabelecida entre a internet e as novas tecnologias
a) proporcionou o surgimento de cursos desprovidos de
funcionalidade no mercado de trabalho.
b) reduziu contatos entre as pessoas, diminuindo de forma
significativa a valoração das relações humanitárias.
c) auxiliou o desenvolvimento de profissionais de diversas
áreas do conhecimento por meio de cursos presenciais.0
d) incentivou a democratização e a branda propagação da
informação na sociedade contemporânea.
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06. Em relação ao título, o fragmento de texto anterior

Segundo minha tese, dentro de cada Elke Maravilha* existe um tímido tentando se esconder, e dentro de cada tímido existe um exibido gritando: “Não me olhem! Não
me olhem!”, só para chamar a atenção. O tímido nunca tem a menor dúvida de que, quando entra numa
sala, todas as atenções se voltam para ele e para sua timidez espetacular. Se cochicham, é sobre ele. Se riem,
é dele. Mentalmente, o tímido nunca entra num lugar.
Explode no lugar, mesmo que chegue com a maciez estudada de uma noviça. Para o tímido, não apenas todo
mundo mas o próprio destino não pensa em outra coisa a não ser nele e no que pode fazer para embaraçá-lo.
* Atriz de TV muito extrovertida, identificada pela maquiagem e roupas extravagantes.

a) refuta o que é dito, pois expõe as deficiências presentes
na produção de energia nuclear.
b) retifica o que é dito, pois revela que os avanços ainda são
insuficientes para a demanda.
c) explica o que é dito, pois exemplifica como funciona a
produção de energia nuclear.
d) amplia o que é dito, pois demonstra quais os avanços na
área de energia nuclear.
e) ignora o que é dito, pois aborda a história da energia
nuclear brasileira.

(Luís Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola)
05. Pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados, percebe-se, na abordagem da timidez, que o autor
se vale de contradições e de paradoxos para demonstrar
que:
a) o comportamento dos extrovertidos revela seu desejo de
serem notados.

07. Tirinhas, charges e cartuns utilizam, muitas vezes, elementos do universo político, objetivando a crítica e/ou o
humor. A tirinha de Cleuber Cristiano, que tem como tema
o nepotismo- prática política ilegal no Brasil -, extrai humor a partir da

b) as atitudes de um tímido derivam de seu complexo de
superioridade.
c) a timidez e a extroversão não podem ser claramente distinguidas.

a) fragilidade da definição de nepotismo, que propiciou
uma compreensão equivocada do termo por parte do
interlocutor de boné.

d) o tímido opõe-se ao extrovertido porque assim ninguém
o reconhece.

b) possibilidade de inferências, por parte do leitor, relativas a práticas ilegais que não ocorrem apenas na contemporaneidade.

e) os extrovertidos são habitualmente reconhecidos como
tímidos notórios.
Brasil completa 30 anos de uso da energia nuclear com
avanços tecnológicos e críticas

c) ignorância do cidadão no que se refere às práticas políticas ilegais, como o nepotismo.

Alana Gandra

d) utilização de universos conciliáveis, como a política e a
mendicância.

Repórter da Agência Brasil
Brasília – O Brasil chega aos 30 anos de uso da energia nuclear com recorde de produção de 15,644 milhões de megawatts-hora (MWh), registrado no ano passado, e a possibilidade de, com a conclusão de Angra 3, em 2016, ter 60%
do consumo de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro
abastecidos pela fonte nuclear. Hoje, as duas usinas nucleares em funcionamento no país, Angra 1 e Angra 2, geram o
equivalente a 30% do que é consumido no estado.

e) compreensão equivocada da definição de nepotismo por
parte do interlocutor de boné, o que leva a crer que a mendicância pode ser um exercício de nepotismo.
Canguru
Todo mundo sabe (será?) que canguru vem de
uma língua nativa australiana e quer dizer “Eu Não Sei”.
Segundo a lenda, o Capitão Cook, explorador da Austrália,
ao ver aquele estranho animal dando saltos de mais de dois
metros de altura, perguntou a um nativo como se chamava
o dito. O nativo respondeu guugu yimidhirr, em língua local, Gan-guruu, “Eu não sei”. Desconfiado que sou dessas
divertidas origens, pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Em nenhum dicionário se fala nisso. Só no Aurélio,
nossa pequena Bíblia – numa outra versão.Definição precisa encontrei, como quase sempre, em Partridge: Kangarroo; wallaby. As palavras kanga e walla, significando saltar

Na avaliação do presidente da Eletronuclear, Othon Luiz
Pinheiro, o uso da fonte nuclear para geração de energia
trouxe ao país maturidade tecnológica na área, abrindo o
campo de trabalho e colaborando para a formação de engenheiros nucleares de padrão internacional. “A principal
vantagem que tivemos foi o aprendizado”, avaliou.
(GANDRA, Alana. Agência Brasil, 1º de abril de 2012.)
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ção aos EUA, pois a população obesa ainda não é maioria.

e pular, são acompanhadas pelos sufixos rôo e by, dois sons
aborígines da Austrália, significando quadrúpedes.Portanto
quadrúpedes puladores e quadrúpedes saltadores. Quando comuniquei a descoberta a Paulo Rónai, notável lingüista e grande amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Paulo
gostou de saber da origem “real” do nome canguru. Mas
acrescentou: “Que pena. A outra versão é muito mais bonitinha”. Também acho.

d) elevação da porcentagem de população obesa no Brasil,
consequência do crescimento econômico por que passa o
país.
e) negligência do poder público sobre a questão da obesidade no Brasil e reforça o preconceito contra o obeso.

(Millôr Fernandes, 26/02/1999, In http://www.gravata.
com/millor.)
08. Pode-se inferir que está entre os propósitos do texto
afirmar que
a) as descobertas científicas têm de ser comunicadas aos
linguistas.
b) os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras.
c) os cangurus são quadrúpedes de dois tipos: puladores e
saltadores.
d) o dicionário Aurélio apresenta tendência religiosa.
e) os nativos desconheciam o significado de canguru.
Pesquisa do IBGE confirma que obesidade é epidemia no
Brasil.

Q10. Pela crítica presente nessa charge, pode-se inferir
que o principal objetivo de seu produtor é fazer referência
à (ao):

Mantido o ritmo de crescimento do número de pessoas
acima do peso, em dez anos o país terá se igualado aos
Estados Unidos.

a) postura antissocial dos usuários das redes sociais.
b) inutilidade das amizades virtuais.
c) formalismo engessado das redes virtuais.
d) quantidade excessiva de amigos virtuais.
e) ilusão criada acerca das amizades virtuais.
GABARITO
EXERCICIOS BASE

01
A

Assento para obesos em estação de metrô de SP.

02
A

03
C

04
A

05
B

06
C

07
B

08
D

09
C

10
C

09
A

10
E

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01
E

09. A imagem contida no fragmento de reportagem anterior evidencia uma possível consequência das afirmações
apresentadas no texto verbal, pois explícita a
a) mudança pela qual o espaço público brasileiro deverá
passar caso a obesidade não seja controlada.
b) necessidade de um transporte público eficiente para a
parte da população obesa.
c) posição privilegiada em que está o Brasil, em compara-
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02
C

03
B

04
E

05
B

06
D

07
E

08
B

SINTAXE
SINTAXE DE REGÊNCIA, DE CONCORDÂNCIA E DE
COLOCAÇÃO PRONOMINAL E OS DIFERENTES NÍVEIS DE
LINGUAGEM (H25, H26, H27)

Exemplos de Variação Coloquial
Onde é que tu vai, menino?
Não te disse que é melhor tu esperá aqui?

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as
marcas linguísticas que singularizam as variedades
linguísticas sociais, regionais e de registro.

Ela vai voltá, se aguenta aí....
Essa juventude de hoje é tudo apressado, quer tudo na
hora.
Você sabe que eu te amo. Já disse que lhe amo muitas
vezes.
Ele tá mais pra lá do que pra cá.
Outras ocorrências

https://www.google.com.br – acesso em 07/08/2016

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações
específicas de uso social.
• Mais importante que usar sempre o português
dito “correto” é saber escolher a variedade linguística adequada para cada situação.
Língua Escrita e Língua Falada

•

Uso de “r” pelo “l” em final de sílaba e nos grupos consonantais: pranta/planta; broco/bloco.

•

Alternância de lh e i: muié/mulher; véio/velho.

•

Tendência a tornar paroxítonas as palavras proparoxítonas: arve/árvore;

•

Redução dos ditongos: caxa/caixa; pexe/peixe.

•

Simplificação da concordância: as menina/as meninas.

•

Ausência de concordância verbal quando o sujeito vem depois do verbo: Chegou duas moças.

•

Uso do pronome pessoal tônico em função de
objeto (e não só de sujeito): Nós pegamos ele na
hora.

•

Assimilação do ndo em no( falano/falando) ou do
mb em m (tamém/também). Desnasalização das
vogais postônicas: home/homem. Redução do e
ou o átonos: ovu/ovo; bebi/bebe.

•

Redução do r do infinitivo ou de substantivos em
or: amá/amar; amô/amor. Simplificação da conjugação verbal: eu amo, você ama, nós ama, eles
ama.

Variações da Fala (Coloquial)

•
•
•
•
•
•

Não há tanta preocupação com a norma padrão.

•

Uso de gestos, expressão corporal e facial.

Variações da Fala (Formal)

Frases curtas, de estrutura sintática simples.

•

Frases mais extensas, de estruturação sintática
mais complexa em comparação com o coloquial.

Simplicidade vocabular – repertório pequeno.

•

Ausência de gírias e de expressões populares.

Redução e simplificação fonológica de vocábulos.

•

Presença rara de marcadores textuais subordinativos.

Seleção vocabular mais apurada – o repertório
utilizado é mais vasto que no discurso coloquial.

•

Não são frequentes a redução e a simplificação
fonológica de vocábulos.

Uso de gírias e expressões populares.
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Variações da escrita informal

1 – Chegar / ir – a e não em.
Vou ao dentista.
Cheguei a Fortaleza.
Chegar de Fortaleza. (procedência)

Preocupação maior com a mensagem e menor com a
gramática normativa.

•

Construções sintáticas simples.

•

seleção vocabular simplificada.

•

pouco uso de nexos coesivos.

•

Permissão de uso de expressões coloquiais.

•

Pontuação aleatória, uso principalmente do ponto.

2 – Morar/ residir/ situar-se – em.
Ele mora em Caucaia.
Maria reside em Sobral.
Porto das Dunas situa-se no litoral.
3 – Namorar – sem preposição.
Raphael namora minha prima.
4 – Obedecer/ desobedecer – a.
As crianças obedecem aos pais.
O aluno desobedeceu ao mestre.

Exemplo de escrita informal
Mamãe,

5 –Simpatizar/ antipatizar – com.
Simpatizo com todos.
Antipatizo com desonestidades.
Obs.: estes verbos não são pronominais

Não venho dormir hoje em casa. Deixei comida pronta
na geladeira. O papai ligou, deve chegar mais tarde hoje.
Beijos.

6 – Preferir - dois complementos, um sem e outro com a
preposição a.
Prefiro estudar a não ter cultura.
Obs.: rejeita - antes, mais, muito mais, mil vezes mais, que.

Ceará bota pra quebrar e detona Fortaleza na semifinal.
Variações da escrita formal

•

Preocupação tanto com a mensagem quanto com
a gramática normativa.

•

Construções sintáticas mais rebuscadas que no
informal.

•

Ampla seleção vocabular.

•

Preocupação com elementos coesivos.

•

Pouco uso de expressões coloquiais.

•

Pontuação a favor da compreensão do texto –
uso do ponto, da vírgula, dos travessões etc.

Verbos que apresentam mais de uma regência
1 – Aspirar
a) cheirar, sorver: sem preposição.
Aspirou o ar puro da montanha.
b) almejar, pretender: preposição a.
Esta era a situação a que aspirava.
2 – Assistir
a) prestar assistência, ajudar, socorrer: sem preposição.
O médico assistia os acidentados.
b) ver, presenciar: preposição a.
Não assistimos ao espetáculo.
Obs.: Nesse sentido o verbo ASSISTIR não admite o uso
dos pronomes LHE, LHES.
Não lhe assistimos. (errado)
c) caber, pertencer: preposição a.
Assiste ao homem tal direito.
d) morar, residir: é intransitivo e exige a preposição em.
Assistiu em Recife por dois anos.

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua
portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
SINTAXE DE REGÊNCIA
Regência - parte da Gramática Normativa que estuda
a relação entre dois termos, verificando se um termo
serve de complemento a outro. A palavra ou oração
que governa ou rege outras se chama regente ou
subordinante; os termos ou oração que dela dependem
são os regidos ou subordinados.

3 – Esquecer/ lembrar
a) não pronominais: sem preposição.
Esqueci o nome do filme.
b) pronominais: com preposição de.
Lembrei-me do nome de todos.
Obs.: Transitivos indiretos quando aparecerem nos
sentidos de cair no esquecimento e vir à lembrança.
Esqueceram -me de alguns fatos marcantes (Eu esqueci de
alguns fatos marcantes – frase equivalente)
Lembrou-me teu aniversário.
Esqueceu-me teu aniversário.

REGÊNCIA NOMINAL
Alguns nomes (substantivos, adjetivos e advérbios)
precisam de um complemento. A esse complemento dá-se
o nome de COMPLEMENTO NOMINAL.
REGÊNCIA VERBAL (principais casos)
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SINTAXE DE CONCORDÂNCIA

Obs.: “lembrar” pode ser VTDI:
Lembrei os alunos do dia da festa.
Lembrei aos alunos o dia da festa.

A sintaxe de concordância faz com que as palavras
dependentes concordem, nas suas flexões, com as
palavras de que dependem na frase. Os adjetivos,
pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e
número com os substantivos determinados.

4 – Visar
a) mirar: sem preposição.
Disparou o tiro visando o alvo.
b) dar visto: sem preposição.
Visaram os documentos.
c) ter em vista, objetivar: pede a.
Viso a um emprego melhor.

1. Concordância do adjetivo adjunto com o substantivo:
a) O adjetivo biforme, na função de adjunto adnominal,
concorda com o substantivo em gênero e número.
As árvores tristonhas deixavam cair suas lágrimas
solidificadas.
b) Referindo-se a mais de um substantivo de gênero e
número diferentes, o adjetivo concordará no masculino
plural ou com o substantivo mais próximo.
* A referida regra aplica-se aos adjetivos escritos após os
substantivos.
Um cravo e uma rosa perfumados.
Um cravo e uma
rosa perfumada.

5 – Querer
a) desejar: usa-se sem preposição.
Quero dançar hoje.
b) estimar, ter afeto: preposição a.
Quero muito aos meus amigos.
6 – Proceder
a) ter fundamento: sem preposição.
Sua consideração não procede.
b) originar-se, vir de algum lugar: preposição de.
Muitos males da humanidade procedem da falta de
respeito ao próximo.
c) continuar, dar início, executar: preposição a.
Os juízes procederam à leitura da ata.

* Escrito antes dos substantivos, o adjetivo concorda
geralmente com o mais próximo.
Recebestes péssima nota e conceito. Bem tratados
pomares e hortas.
c) Se dois ou mais adjetivos se referem ao mesmo
substantivo determinado pelo artigo, qualquer uma das
construções abaixo será válida.
Conheço os idiomas chinês e japonês ou Conheço o
idioma chinês e o japonês.
d) Após a preposição de, os adjetivos que se referem aos
pronomes nada, muito, algo, tanto, que ficam geralmente
no masculino singular.
A cidade nada tem de belo.
Nota: pode o adjetivo concordar, por atração, com o
substantivo sujeito.
A menina tem algo de má.

7 – Pagar/ perdoar
a) complemento coisa: sem preposição.
Ela pagou a mensalidade.
b) complemento pessoa: a.
Perdoou aos pecadores.
Obs.: O padre perdoou os pecados aos pecadores. (VTDI)
8 – Informar = comunicar, avisar, dar informação:
a) objeto direto de pessoa e indireto de coisa (regido pelas
preposições de ou sobre).
Informou todos do ocorrido.
b) objeto indireto de pessoa (regido pela preposição a) e
direto de coisa.
Informou a todos o ocorrido.

2. Concordância do adjetivo predicativo com o sujeito:
a) O adjetivo predicativo concorda com o sujeito em
gênero e número.
A praia estava deserta.
b) Se o sujeito for composto e for do mesmo gênero, o
predicativo concordará no plural e no gênero dos sujeitos.
A praia e a ilha estavam desertas.
c) Se o sujeito for composto e for de gêneros diferentes, o
predicativo concordará no masculino plural.
O professor e a aluna são altos.
d) Sendo o sujeito um pronome de tratamento, a
concordância dependerá do sexo da pessoa a que nos
referimos.
Vossa Excelência é mui bondoso(a).
e) Nas construções do tipo é bom, é preciso, é necessário,
é proibido, o adjetivo predicativo ficará no masculino
singular não havendo artigo antes do sujeito.
Água é bom no calor.
É preciso paciência.
É necessário cautela.
É proibido entrada a adolescentes.

9 – Implicar
a) causar, acarretar: sem preposição.
A decisão implicará oportunidades.
b) envolver, comprometer: dois complementos, um direto
e um indireto com a preposição em.
Implicou o amigo em sérios desconfortos.
c) mexer, provocar, antipatizar: preposição com.
Implica com ela a cada minuto.
10- Custar
a) ser custoso, ser difícil: a.
Custou ao aluno compreender o desafio.
b) acarretar, exigir, obter por meio de: sem preposição.
O presente custou-me todas as economias.
c) ter valor de, ter o preço de: sem preposição.
Imóveis custam caro
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Nota: havendo artigo antes do sujeito, a concordância será
normal.
É proibida a entrada a menores de dezoito anos.

d) Palavra Meio - deverá variar quando substantivo ou
associada a um substantivo (como adjetivo, numeral
adjetivo ou pronome adjetivo), mas quando funcionar
como um advérbio (com o sentido de um pouco ou mais
ou menos) não variará.
Eu bebi meia garrafa de vinho. (numeral)
Pedro é um homem de meias palavras. (adjetivo)
Lúcia é meio maluca.(advérbio)
Estou meio indecisa.(advérbio)
Os fins não justificam os meios. (substantivo)
e) Palavra Possível - quando acompanhar expressões
superlativas, como o mais, o menos, o melhor, o pior,
deverá variar conforme o artigo que integra a expressão.
Recebi a melhor nota possível.
Atribuiu as melhores recomendações possíveis.

3. Concordância do predicativo com o objeto:
a) O adjetivo predicativo concorda em gênero e número
com o objeto simples.
Encontrei-o calado.
b) Se o objeto for composto e do mesmo gênero, o
adjetivo predicativo concordará no plural com o gênero
dos objetos.
Considerei culpados o chefe e seus subordinados.
c) Se o objeto for composto, mas de gêneros diferentes, o
adjetivo predicativo concordará no masculino plural.
Encontrei sítios e fazendas sujos.

FIQUE ATENTO:

4. Concordância do pronome com o nome:
a) O pronome variável concorda em gênero e número com
o substantivo a que se refere.
O velho comprou as terras e as doou a uma instituição de
caridade.
b) Referindo-se a mais de um substantivo de gênero e
número diferentes, flexiona-se o pronome no masculino
plural.
A casa, o sítio, a fábrica, herdaste-os tu de teu avô.
c) Os pronomes um…outro, ficam no masculino singular,
quando se referem a pessoas de sexos diferentes,
indicando reciprocidade.
Marido e mulher agrediam-se um ao outro.

CERTO
Adjetivo: O resultado está certo.
Pronome indefinido: Certo dia, eu estive nesta cidade.
Advérbio de modo: O juiz agiu certo naquele caso.
Substantivo: Não sei se fizemos o certo.
MAL
Advérbio de modo: Nós estamos mal.
Substantivo: Nunca lhe desejei o mal.
BEM
Substantivo: Vivo entre o bem e o mal.
Advérbio de modo: Alice se comportou bem hoje.
Advérbio de intensidade: O sol raia bem cedo.

5. Casos especiais que podem suscitar dúvidas.
a) Mesmo, incluso, anexo, próprio, apenso - devem
concordar com o nome que qualificam.
Elas mesmas fizeram o trabalho.
Eles próprios fizeram o trabalho
Os documentos anexos são úteis.
O brinde vem incluso.
Apensas seguem as fotografias.
Obs.: Quando a palavra anexo vier precedida de em,
torna-se invariável.
A documentação segue em anexo.
Obs.: Mesmo = até ou quando advérbio (invariável)
Mesmo Maria ficou apavorada.
Elas realizaram mesmo as tarefas.
b) Palavras Menos, Alerta, Pseudo - invariáveis.
Havia menos pessoas na faculdade do que ontem.
Não passam de pseudo-intelectuais.
Todos os homens estavam alerta no batalhão. (em estado
de alerta)
c) Palavra Bastante - deverá concordar com o substantivo
se for um pronome indefinido ou um adjetivo. Se aparecer
como um advérbio, não poderá ser flexionada. A flexão
da palavra bastante pode ser confirmada pela sua
substituição pela palavra “muito”, de forma que quando
Muito variar, bastante também variará.
Levarei bastantes roupas para a viagem. (pronome
indefinido)
As moças são bastante simpáticas. (advérbio)
Temos razões bastantes para ficar. (adjetivo=suficientes)

TODO
Substantivo: Não julgue a parte sem analisar o todo!
Pronome indefinido: Toda mulher quer ser amada.
Advérbio de modo: Ele chegou todo molhado. Ela chegou
toda molhada. (único advérbio que deve ser flexionado)
Adjetivo: Vou estudar o ano todo.
MAIS
Pronome indefinido: Cheguei com mais novidades.
Advérbio de intensidade: Vou sair mais cedo hoje.
CONCORDÂNCIA VERBAL (regra geral) – o VERBO concorda
com o SUJEITO em número e pessoa.
Ex.: As crianças (sujeito no plural), após terem cantado,
abraçaram (verbo no plural) seus pais.
Casos especiais:
1) O sujeito é um nome que só se usa no plural
O verbo deverá vir no singular, a menos que haja um
artigo precedendo o sujeito, caso em que o verbo
concordará com este artigo.
Férias faz bem ao coração.
As férias fazem bem ao coração.
Obs.:
* Sujeito representado por nome próprio com forma de
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Mais de uma pessoa encontraram-se no aeroporto.
Cerca de dois alunos fizeram o trabalho.
Menos de dois alunos chegaram atrasados.

plural = verbo no plural, se o nome próprio admitir artigo
no plural.
Os Estados Unidos enfrentam uma grande crise.
* Verbo no singular, se o nome próprio admitir artigo no
singular.
O Amazonas é um grande rio.
Verbo no singular se o nome próprio não admitir
anteposição de artigo.
Campinas fica perto de Jundiaí.

6) O sujeito é uma expressão partitiva (a maioria, a
minoria, a maior parte...)
O verbo deve preferencialmente aparecer no singular. No
entanto, poderá concordar com o adjunto.
A maior parte dos competidores desistiu (desistiram) do
campeonato.
A maioria votou nulo.
A maior parte dos presentes aplaudiram a jogada. (a
forma singular do verbo aplaudir também estaria correta.)

2) Os sujeitos são ligados por OU
O verbo virá no plural se não houver ideia de exclusão de
um dos sujeitos.
Rio de Janeiro ou São Paulo são locais perfeitos para
espairecer.
Pedro ou Mário será o presidente da solenidade. (ideia de
exclusão).
Obs.:
* O verbo concordará com o sujeito mais próximo se
houver ideia de retificação. Neste caso, comumente os
núcleos vêm isolados por uma vírgula e são de números
diferentes.
O menino, ou os meninos mataram as galinhas. Os
meninos, ou o menino matou as galinhas.
* O verbo concordará no plural se houver participação de
todos os sujeitos no processo verbal
Saia daí que uma faísca ou um estilhaço poderão atingi-lo.
* O verbo concordará no singular se houver ideia de
exclusão de um dos sujeitos do processo verbal.
O Brasil ou a Holanda ganhará o próximo campeonato
mundial de futebol.

7) O sujeito é o pronome relativo Que.
O verbo deverá concordar com a palavra que antecede o
pronome.
Foste tu que falaste da festa para Mariana.
Fui eu que falei da festa para Tiago.
8) O sujeito é o pronome Quem
O verbo ficará na terceira pessoa do singular, concordando
com o QUEM, ou concordará com o seu antecedente.
Certamente não fomos nós quem matou (matamos) a
vítima.
Foste tu quem matou (mataste) a vítima.
9) O sujeito é a expressão Um dos que.
O verbo preferencialmente deverá aparecer no plural.
Myrson foi um dos que contribuíram (contribuiu) para o
meu sucesso.

3) Verbos Dar/ Bater e Soar indicando horas
O verbo concordará com os algarismos que indicam
as horas, a menos que haja um sujeito, caso em que a
concordância seguirá a regra geral.
Deram duas horas no meu relógio.
Soaram três badaladas no sino da igreja.
O relógio deu cinco horas da tarde.

10) Sujeito composto
A regra geral é que o verbo venha no plural, mas poderá
concordar com o núcleo do sujeito mais próximo se o
sujeito for posposto ao verbo.
O atleta e o técnico chegaram.
Chegou o atleta e o técnico. (o verbo também poderia vir
no plural)

4) Verbos Haver e Fazer impessoais
Quando o verbo “haver” for usado com o sentido de
existir, será empregado no singular. Da mesma forma,
o verbo “fazer” virá no singular quando indicar tempo
passado. (Se vierem precedidos de auxiliar, este também
não variará).
Havia (existiam) muitas pessoas na festa.
Pode haver obstáculos à vitória.
Faz três semanas que não a vejo.
Deve fazer uns cinco dias que João nos deixou.

11) Concordância do verbo parecer
Na sequência em que há o verbo parecer + infinitivo de
outro verbo, apenas um deles ficará no plural.
Os astros parecem caminhar no firmamento.
Os astros parece caminharem no firmamento.
12) Concordância do verbo ser
O verbo “ser” pode deixar de concordar com o sujeito
para concordar com o predicativo nos seguintes casos:
* Sendo o sujeito um dos pronomes tudo, isto, isso, aquilo,
e o predicativo uma palavra no plural.
Tudo eram recordações.
Isto são alegrias.
*Sendo o sujeito um substantivo inanimado no singular e
o predicativo uma palavra no plural.
O mundo são ilusões.
A roupa eram uns trapos.
Obs.: a concordância priorizará substantivos atribuídos a
pessoas e pronomes pessoais.
O filho(ele) era as alegrias do casal.

5) O sujeito é a expressão Mais de, Menos de ou Cerca de
+ numeral.
O verbo concordará com o numeral. A expressão “mais de
um” levará o verbo para o plural quando vier repetida e
quando indicar reciprocidade.
Mais de um professor, mais de um aluno e mais de um
funcionário já reclamaram deste ventilador.
Mais de um aluno fez o trabalho.
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O herdeiro sois vós.
*Sendo o sujeito uma expressão partitiva (maioria,
minoria, grande parte), aceitam-se construções no
singular ou no plural
A maioria era(m) crianças órfãs.

Em se tratando de mulheres, prefiro as inteligentes.
8. infinitivo flexionado regido de preposição.
E, por se amarem muito, uniram seus destinos.
Nota: é facultativa quando o infinitivo não flexionado
estiver precedido de preposição ou palavra negativa:
Estou aqui para servir-te.(ou: para te servir)
Meu desejo era não o incomodar” (ou: não incomodálo). Mas, se o infinitivo vier antecedido da preposição a,
recomenda-se a ênclise:
Estou inclinado a obedecer-lhe.
Comecei a compreendê-lo.
9. Nas orações optativas (aquelas que expressam desejo)
de sujeito anteposto ao verbo e nas orações exclamativas.
Macacos me mordam!
Quanto sangue se derramou!
Deus te abençoe!
10. Nas orações interrogativas.
Por que me abandonas?

Na indicação de horas, datas e distâncias, o verbo ser
concordará com a expressão numérica.
São duas horas.
São oito de maio. (Hoje é dia oito de maio) – silepse de
número
É um quilômetro.
13) Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes
1ª pessoa prevalece sobre 2ª e 3ª; 2ª pessoa prevalece
sobre 3ª.
Eu, tu e ela dissemos a lição.
Tu e ela fizestes a lição.
Tu e ela fizeram a lição.
14) Sujeitos resumidos por “tudo”, “nada”, “ninguém”
O verbo concordará no singular.
Pobres, ricos, sábios, ignorantes, ninguém está satisfeito.

Mesóclise – colocação do pronome oblíquo no interior do
verbo.
Com o futuro do presente
e com o futuro do pretérito, desde que não ocorra
condição para a próclise.
”Dir-me-á o leitor que a beleza vive de si mesma!” (M.A.)
“Dar-me-iam água para lavar as mãos?” (G. Ramos)

15) Sujeito coletivo
O verbo concordará no singular com o sujeito coletivo
escrito no singular também.
O rebanho comeu toda a ração.

Ênclise – pronome oblíquo posposto ao verbo.

16) Sujeito representado por pronome de tratamento
O verbo ficará na 3ª pessoa.
Vossa Senhoria tem a informação?

Obs.: A ênclise e a mesóclise só ocorrem se não houver
uma palavra que justifique a próclise. A Próclise é
soberana.
1. Nas orações iniciadas por verbo.
Falava-me suavemente.
Disseram-me que você me ama.
2. Com verbo no gerúndio, sem partícula atrativa
O velho criticava a juventude, dirigindo-se aos presentes.
Entendeu o segredo do tempo, olhando-se no espelho.
3. Com verbo no imperativo afirmativo.
Dê-me um copo d’água.
Faça-me um favor.
4. Com verbo no infinitivo, regido da preposição a.
Chegamos a abraçá-lo.
“Sabe-se ele se tornará a vê-los algum dia!” (José de
Alencar)
5. Junto a infinitivo precedido de artigo.
O vender-se; o queixar-se.
6. Nas orações interrogativas, estando o verbo no
infinitivo, embora antecedido de palavra ou locução que
obrigue a próclise.
Como alistar-me, se o governo não tem inimigos?
Por que arrepender-me?
Como apanhá-lo?

SINTAXE DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL
COLOCAÇÃO PRONOMINAL - conjunto de regras referentes
à colocação dos pronomes pessoais, oblíquos e átonos
que funcionam como complementos (me, te, se, o, lhe, a,
nos, vos, se, os, as, lhes).
Próclise – pronome anteposto ao verbo.
1. pronome indefinido.
Tudo me parece impossível .
Ninguém me ama, ninguém me quer...
2. pronome demonstrativo.
Isso me irrita!
3. pronome relativo.
Tudo quanto me disseste é falso.
4. pronome interrogativo.
Quem me chamou?
5. advérbios.
Bem se vê que lá se vive melhor.
Nota: se depois do advérbio vier vírgula, ocorre ênclise:
Aqui se fala muito.
Aqui, fala-se muito.
6. conjunções subordinadas.
Quando meu bem-querer me vir, estou certo...
Se você o encontrar, avise-o de que...
7. Gerúndio regido de preposição em.

Colocação pronominal nas locuções verbais
1) Auxiliar + infinitivo - há quatro possibilidades:
a) ênclise ao auxiliar.
O amigo precisou lhe (precisou-lhe) confiar o segredo.
b) ênclise ao infinitivo.
O amigo precisou confiar-lhe o segredo.
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02. (H27) – A exemplo do fragmento extraído de livro de
Saint-Exupéry, o nível formal da linguagem se mantém
em
a) Vocês se esqueceram que é preferível estudar que
permanecer no ócio.
b). Vocês se esqueceram de que é preferível estudar a
permanecer no ócio
c) Vocês esqueceram de que é preferível estudar do que
permanecer no ócio.
d) Vocês se esqueceram que é preferível estudar à
permanecer no ócio.
e) Vocês esqueceram de que é preferível estudar de que
permanecer no ócio.

c) próclise ao auxiliar.
O amigo lhe precisou confiar o segredo.
d) próclise ou ênclise ao infinitivo precedido de
preposição.
O amigo não deixou de lhe confiar o segredo.
O amigo não deixou de confiar-lhe o segredo.
2. Auxiliar + Gerúndio - há três possibilidades:
a) próclise ao auxiliar.
O amigo lhe estava confiando o segredo.
b) ênclise ao auxiliar.
O amigo estava-lhe confiando o segredo.
c) ênclise ao gerúndio.
O amigo estava confiando-lhe o segredo.
3) Auxiliar + particípio - há duas possibilidades:
a) próclise ao auxiliar.
Os amigos se tinham despedido.
b) ênclise ao auxiliar.
Os Amigos tinham se (tinham-se)despedido.

“Mas o que me leva a crer no desaparecimento do
bem-te-vi são as mudanças que começo a observar na
sua voz. O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus
simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi caprichoso,
muito moderno, que se recusava a articular as três sílabas
tradicionais do seu nome. Limitava-se a gritar: ‘ ... te vi! ...
te vi! ... ’ com a maior irreverência gramatical.”
Cecília Meireles

Notas:
1. Com palavra ou locução atrativas, o pronome não pode
ficar no meio da locução.
Não lhe quero falar ou Não quero falar-lhe.
2. “A interposição do pronome átono nas locuções verbais,
sem se ligar por hífen ao auxiliar, é sintaxe brasileira que
se consagrou na língua literária, a partir (ao que parece)
do Romantismo.
“O morcego vem te chupar o sangue.” (Alencar)
“...estava se distanciando da outra.” (Taunay)
“Como teria se comportado aquela alma de passarinho
diante do mistério da morte?” (Raquel de Queirós)

03. (H25) - Em “Limitava-se a gritar: ‘ ... te vi! ... te vi! ... ’
com a maior irreverência gramatical.”, a autora refere-se:
a) ao uso da linguagem coloquial;
b) ao uso indevido da pontuação;
c) ao uso do pronome oblíquo no início da frase;
d) à colocação do pronome em ênclise;
e) à perda de valor da linguagem formal na atualidade.

EXERCÍCIOS BASE

04. (H-27) - Leia a notícia a seguir, do dia 29 de julho,
retirada da Agência de Notícias São Joaquim online:

01. (H27) - Em rigor, ninguém comete erro em uma língua,
exceto nos casos de ortografia. O que normalmente
se comete são transgressões da norma culta. De fato,
aquele que, num momento íntimo do discurso, diz:
“Ninguém deixou ele falar”, não comete propriamente
erro; na verdade, transgride a norma culta. A seguir foram
apresentadas frases em que ocorrem transgressões e as
respectivas possibilidades de adaptações à norma culta.
Numa das adaptações a transgressão persiste; assinale-a.
a) Eu não vi ela hoje. Adaptação: Eu não a vi hoje.
b) Ninguém deixou ele falar. Adaptação: Ninguém deixoulhe falar.
c) Eu te amo, sim, mas não abuse! Adaptação: Eu te amo,
sim, mas não abuses!
d) Não assisti o filme nem vou assisti-lo. Adaptação: Não
assisti ao filme nem vou assistir a ele.
e) Sou teu pai, por isso vou perdoá-lo. Adaptação: Sou seu
pai, por isso vou perdoar-lhe.

“Segundo os fatos o ônibus se dirigia pela Rua
Paulo Bathke em frente as construções do Edifício
Criciúma quando de repente caiu em uma vala
aberta pela própria construtora sobre o asfalto. As
rodas traseiras do ônibus patinaram e o ônibus não
conseguiu sair.
-”O motorista foi pedir auxilio e o cara das obras
do Criciúma e em tom grosseiro disse que ninguém
mandou eles passarem por ali e que não tinha nada
haver com a história. ” comentou os estudantes.”
No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem
convive com marcas de coloquialismo no vocabulário e
desvios estruturais da língua. Pertence à variedade do
padrão formal da linguagem o seguinte trecho:
a) “em frente as construções do Edifício Criciúma”(l.1-2).
b) “caiu em uma vala aberta pela própria
construtora”(l.3-4).
c) “ninguém mandou eles passarem por ali”(l.5).
d) “não tinha nada haver com a história”(l.5).
e) “comentou os estudantes”(l.5-6)

“− Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa.
Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente
responsável por aquilo que cativas.”
(O Pequeno Príncipe)
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05. No que se refere à sintaxe de regência e de
concordância, um conhecedor da norma culta defenderia
a ideia de que:
a) Está correta a frase: “Precisam-se de motoristas com
prática”.
b) A frase “É preciso amar as pessoas como se não
houvesse amanhã” – pode ser reescrita como: “É preciso
amar-lhes como se não houvesse amanhã”.
c) Há diferença de sentido entre as frases seguintes: “Ele
era um menino de rua” e “Ele era um menino na rua”.
d) Nas orações a seguir, a segunda parte corresponde à
primeira, quanto à regência e ao uso de pronome oblíquo:
Agradeci o presente / Agradeci-o; Perdoei a ofensa /
Perdoei-lhe; Paguei aos meus credores / Paguei-os.
e) “Passei à noite na casa da namorada” mantém o mesmo
sentido caso seja retirado o acento grave.

mesmo em nossos dias pragmáticos, a liberdade inclusa
nos sonhos.
c) Entre as duas hipóteses que ...... (examinar), considera
o autor que o elemento comum é redução da capacidade
de sonhar.
d) Não se ...... (delegar) às escolas a missão exclusiva de
preparar os jovens para sua inserção no mercado de trabalho.
e) É pena que ...... (faltar) aos jovens a referência dos sonhos que seus pais já tenham alimentado em sua época
de adolescentes.

09.(H27) - As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na construção da seguinte frase:

06. Assinale a alternativa que segue os padrões de
formalidade da língua com relação à regência verbal e à
concordância nominal.
a) Somente alguns alunos desobedeceram as regras e aos
horários predeterminados.
b) Agradeci-o o presente e as flores enviadas.
c) As regras e os padrões convencionados, todos devem
respeitá-los.
d) Ele pagou aos pecados e às faltas cometidas.
e) Ela custou a aprender português.

a) Atribuem-se a picos de tensão ou raios ocasionais a causa de muita perda de informações, que se julgavam preservadas numa memória eletrônica.
b) Diferentemente do que ocorre com livros muito antigos,
que se vêm revelando muito resistentes, os de hoje ressentem-se do uso constante.
c) Caso deixassem de haver as grandes bibliotecas de hoje,
é possível que os homens do futuro não pudessem interpretar plenamente a nossa cultura.

07. (H27) - As normas de concordância verbal estão plenamente de acordo com a formalidade que a gramática
impõe ao discurso em:

d) Confia-se a um suporte eletrônico incontáveis informações, mas não se podem avaliar com segurança quanto
tempo permanecerão disponíveis.

a) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva
responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspirarem a tão
pouco.

e) Ainda que só venha a restar da nossa época algumas
boas bibliotecas, elas serão suficientes para dar notícia do
que pensamos e criamos.

b) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções,
não nos devem fazer crer que sejamos capazes de sonhar
mais do que as gerações passadas.

10. (H27) - Um aluno de ensino médio, conhecedor da
norma culta, ao se referir à irresponsabilidade de um
amigo, deveria atestar que:
a) Preferia brincar do que trabalhar.
b) Preferia mais brincar a trabalhar.
c) Preferia brincar a trabalhar.
d) Preferia brincar à trabalhar.
e) Preferia mais brincar que trabalhar.

c) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das
ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam.
d) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de ontem.
e) Ao pretender que se mobilize os estudantes para as
exigências do mercado de trabalho, o professor de nossas
escolas impede-os de sonhar.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
01. (H27) – Concernente à formalidade como se
apresentam alguns textos na língua portuguesa, a
exemplo de convites para casamentos e formaturas,
a colocação mesoclítica do pronome oblíquo átono é
prática recorrente na sociedade brasileira. Exemplificase essa colocação pronominal, de acordo com a norma
padrão, em
a) Os formandos da UFC convidam você e sua família a se
fazerem presentes...
b) Os formandos da UFC vos convidam a fazerem-vos

08. (H27) – O verbo indicado entre parênteses deverá
flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:
a) Para que não ...... (restringir) o sonho de um jovem, as
imposições do mercado de trabalho devem ter sua importância relativizada.
b) Seria essencial que nunca ...... (faltar) aos adolescentes,
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presente...
c) O baile de formatura realizar-se-á às dezoito horas do
dia...
d) Os concludentes convidam-vos para a cerimonia que
realizar-se-á às dezoito horas...
e) Os graduados se confraternizarão no salão nobre da
universidade...

03. (H25) - Comparando-se os dois textos, verifica-se que,
na segunda versão, houve mudanças relativas:
a) às escolhas vocabulares.
b) às construções sintáticas.
c) ao uso que se faz da pontuação.
d) ao efeito de sentido resultante de recursos fonéticos.
e) aos padrões estabelecidos pela regência verbal.

02. (H27) - Considerando o índice de mortos pela gripe
H1N1 – gripe suína – no Brasil, em 2009, o Ministro da
Saúde faria um pronunciamento público na TV e no rádio
para esclarecer a população e as autoridades locais sobre
a necessidade do adiamento do retorno às aulas, em
agosto, para que se evitassem a aglomeração de pessoas
e a propagação do vírus.
Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta
pela correção gramatical, seria correto o Ministro ler, em
seu pronunciamento, o seguinte trecho:
a) Diante da gravidade da situação e do risco de que nos
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
b) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos
expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de
pessoas, para que se possam conter o avanço da epidemia.
c) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos
expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações
de pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
d) Diante da gravidade da situação e do risco os quais nos
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
e) Diante da gravidade da situação e do risco com que nos
expomos, tem a necessidade de se evitarem aglomerações
de pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.

04. (H27) – A norma culta se faz representar por:
a) Não apreciei o filme que tantos dizem ter gostado.
b) A exposição a que resolvi prestigiar era um desastre.
c) A peça cuja execução ele mais se esmerou foi a de
Mozart.
d) Ainda que comigo venham a discordar, editarei o livro.
e) Não é um romance por cujo estilo me sinta atraído.
05. (H27) - Assinale a opção que contém os pronomes
relativos, regidos ou não de preposição, que completam
corretamente as duas frases:
Os navios negreiros, ....... donos eram traficantes, foram
revistados.
Ninguém conhecia o traficante ....... o fazendeiro
negociava.
a) nos quais / que
b) cujos / com quem
c) que / cujo
d) de cujos / com quem
e) cujos / de quem
06.(H25) Vejamos uma possibilidade de abordagem
enunciativa a partir de um anúncio de roupa infantil.
Anúncio
“Se eu pudesse escolher, eu só usava Lulica Baby.”
“Fui no shopping com a Dindinha. Ela me levou em tudo
que é loja.
Todo mundo falava: — que gracinha... que bonitinha...
Só que não tinha nada gostoso, tudo me apertava, me
enforcava...”
Revista Cláudia 1998

A invasão da revolução da Internet e da era digital atraiu
o setor da informação com a perspectiva de lucro fácil.
Industriais dos setores mais variados (eletricidade,
informática, armamento, construção, telefonia e água)
edificaram gigantescos impérios, monopolizando os
meios de comunicação em poucas mãos, e integraram de
maneira vertical e horizontal os setores da informação,
a cultura e o entretenimento, anteriormente separados,
com o desenvolvimento de conglomerados onde o
conhecimento e os conteúdos se transformam em uma
nova mercadoria.

Se os estudos de linguagem a partir de textos representam
um avanço significativo em relação à gramática
normativa, a abordagem enunciativa representa um
passo a mais, uma vez que, além de examinar as escolhas
linguísticas responsáveis pela construção de sentido,
examina também os elementos externos ao texto, ou
seja, os elementos da situação de produção que, como
vimos no caso do anúncio, interagem com os elementos
internos e participam da construção do sentido global do
texto. Também pode ser considerado correto o que está
declarado em:

O texto acima está escrito numa linguagem técnica.
Observe-o em uma outra versão:
A difusão súbita da revolução da Internet e da era digital
atraiu o setor da informação com a crença de lucro
fácil. Industriais dos setores mais variados (eletricidade,
informática, armamento, construção, telefonia e água)
criaram gigantescos impérios, monopolizando os meios
de comunicação em poucas mãos, e integraram de
maneira vertical e horizontal os setores da informação,
a cultura e o entretenimento, anteriormente separados,
com o desenvolvimento de conglomerados onde o
conhecimento e os conteúdos se transformam em uma
nova mercadoria.

a) A revista precisa ser escrita de acordo com a norma
gramatical para que, desde cedo, as crianças possam se
comunicar escrita e oralmente em modalidade formal.
b) Para a linguística moderna, que opera com noções de
certo e errado, o anúncio seria um bom objeto de trabalho,
pois forneceria situações interessantes para demonstrar
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erros gramaticais e promover sua correção.
c) O anúncio se apresenta de forma descritiva e conta
a visita de um bebê ao shopping, acompanhado pela
“Dindinha”, forma de tratamento informal e carinhoso de
madrinha.
d) As variações em relação à modalidade escrita e formal
não constituem erro; pelo contrário, elas são adequadas
à situação, isto é, cumprem plenamente os objetivos do
enunciador de sensibilizar seu interlocutor para a compra
de um produto de consumo.
e) Adequado seria organizar o discurso infantil de
acordo com a norma padrão, pois o texto ganharia
em verossimilhança e, consequentemente, em força
argumentativa.

que me denunciara, e a quem eu perdoara tudo, o mal que
dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e de
outro.
d) Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram
a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não
alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da
pena e contasse alguns.
10. (H27) – Condiz com a norma padrão:
a) Custa-me muito entender as tuas evasivas.
b) Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos.
c) Que horas você telefonou?
d) Informei-lhe do acontecido durante a Assembleia.
e) Essa será a conclusão que o presidente chegará.

07. (H27) - Assinale a alternativa em que a análise do
trecho está de acordo com os princípios da gramática
normativa.
a) “Se eu pudesse escolher, eu só usava Lulica Baby” - Não se
verifica a correlação de tempos verbais mais indicada pela
norma padrão, segundo a qual o imperfeito do subjuntivo
(pudesse) obrigaria o emprego do pretérito imperfeito do
indicativo: usaria, em lugar de usava.
b) “Fui no shopping com a Dindinha.” O verbo ir rege a
preposição em.
c)” Ela me levou em tudo que é loja.” – O emprego da
preposição em é uma das possibilidades defendidas pela
norma culta.
d) “Só que não tinha nada gostoso...” – Seria incorreta a
substituição do verbo ter pelo verbo haver.
e) “Gostoso” – tem sentido denotativo e significa
“saboroso”.

GABARITO
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01
C

08. (H27) - Assinale o período em que o termo (com
letras maiúsculas) não se refere ao antecedente.
a) “Imaginemos um eletricista QUE seja incapaz de se
informar sobre sua especialidade”.
b) “...a escola não está vencendo o desafio de alfabetizar
funcionalmente a parcela da população QUE consegue
chegar a ela”.
c) “No entanto, é singular o grau de desinteresse QUE os
alunos mostram pelo livro didático”.
d) “ ... as experiências dos alunos com os livros didáticos
tendem a levá-los a conclusões QUE se generalizam para a
leitura em geral”.
e) “Ele não chega a descobrir, em suma, QUE o livro pode
ser uma fonte de informações úteis”.
09. (H27) Das frases abaixo, uma foi propositalmente
alterada, para representar a informalidade da língua,
ao desrespeitar as normas de colocação pronominal.
Assinale-a.
a) Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por
exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-me escrever
um livro.
b) Sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César,
que me incitas a fazer meus comentários, agradeço-vos o
conselho, e vou deitar ao papel as reminiscências que me
vierem vindo.
c) Tudo era-me agora apresentado pela boca de José Dias,
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2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio
para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?
2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras
desse jogo
2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos
nos meios de comunicação
2005: O trabalho infantil na sociedade brasileira
2006: O poder de transformação da leitura
2007: O desafio de se conviver com as diferenças
2008: Como preservar a floresta Amazônica: suspender
imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros
a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a
fiscalização e aplicar multas a quem desmatar
2009: O indivíduo frente à ética nacional
2010: O trabalho na construção da dignidade humana
2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o
privado
2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21
2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil
2014: Publicidade infantil em questão no Brasil
2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade
brasileira
2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

Como foi dito anteriormente, a prova de redação
do Enem é corrigida com base em 5 critérios, os quais
são denominados de competências. O segundo critério
a ser avaliado é a compreensão da proposta de redação.
Ela exige que o participante escreva um texto dissertativoargumentativo, que é o tipo de texto que demonstra a
verdade de uma ideia ou tese. Nessa redação, o participante
deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo.
É preciso apresentar um texto que expõe um aspecto
relacionado ao tema, defendendo uma posição, uma tese.
Em outras palavras, a competência 2 quer do candidato:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Partindo dessa ideia do que a prova quer, o
que cobra, é importante estudar o que já foi cobrado,
assim podemos traçar estratégias do que ainda falta ser
trabalhado como tema, sendo assim uma boa dica para
estudar redação é verificar o que já caiu, (frase-tema). O
que é frase-tema?????
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Observações: ____________________________________
_____________________
_______________________________________________
Todavia, não basta apenas o candidato saber
dissertar, entender o tema e defender um ponto de vista,
apenas isso não garante a nota máxima na competência 2.
Observe os quadros a seguir, eles apresentam os seis níveis
de desempenho que serão utilizados para avaliar essa
competência 2:

Observe a retrospectiva do que já foi cobrado:
1998: Viver e aprender
1999: Cidadania e participação social
2000: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse
desafio nacional
2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar
os interesses em conflito?
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Observações: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Uma importante dica a respeito da competência 2:
As provas do Enem debatem atualidades, questões sociais pertinentes, sendo assim é preciso que o candidato tenha
um nível de leitura bem amplo, não se restringindo meramente a debates da realidade brasileira. Vejamos um exemplo: e
constate você mesmo:

Com base na leitura dos quadrinhos e dos textos, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:
Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua
formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista, elaborando propostas
para a solução do problema discutido em seu texto. Suas propostas devem demonstrar respeito aos direitos humanos.
Comentários:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Partindo desse mesmo princípio, observe outras questões semelhantes que poderiam ser tratadas:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ANOTAÇÕES:
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E se você acha que essa prova debateu essa questão por se tratar de uma prova antiga, que tal esta debatida ano passado?
ENEM 2017: 2ª APLICAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre
o tema: “Consequências da busca por padrões de beleza
idealizados”, apresentando proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa de seu ponto de vista.
Comentários:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

MAIS DICAS PARA A COMPETÊNCIA 2:

Conhecer o ASSUNTO:
Ter conhecimento sobre o assunto que se vai
escrever é NECESSÁRIO
Poder Crítico SOBRE O ASSUNTO:
Argumentar. É preciso saber discordar ou
concordar sobre o TEMA E PROVAR:
É preciso saber defender um ponto de vista
Dominar a LINGUAGEM, saber usar a norma culta:
Se você não sabe se expressar não será compreendido
Se você não sabe usar os elementos da língua não será
respeitado em seus pensamentos.
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Dicas de estudo:

limpo.

1– Use o conhecimento escolar

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

É fundamental que os candidatos utilizem conhecimentos da escola, como os aprendidos em História,
Geografia, Filosofia, as leituras de jornal e de revista e os
exemplos literários.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

TEXTO I:

Temas para treinar:
Tema 1:
Textos motivadores

A palavra bullying tem origem na língua inglesa e
faz referência a bully, que entendemos como “valentão”,
aquele que maltrata ou violenta de forma constante outras
pessoas por motivos supérfluos. É justamente esse ato
de maltratar ou violentar o outro de forma sistemática
e repetitiva que é denominado bullying. Falamos
de cyberbullying, então, quando a agressão se passa pelos
meios de comunicação virtual, como nas redes sociais,
telefones e nas demais mídias virtuais. O abuso sofrido
pela vítima do bullying virtual é, em sua maioria, de cunho
psicológico, no entanto ela pode chegar a se tornar física
em casos extremos. Ameaças de morte, agressão física e
publicação de informações pessoais de vítimas são alguns
dos meios mais violentos de cyberbullying, já que coloca a
vítima em situação de risco e constante apreensão diante
da possibilidade de um atentado contra sua vida.

2 – Respeite a estrutura da prova dissertativa-argumentativa
A prova de redação do Enem tem uma estrutura muito bem
definida: o primeiro parágrafo é usado para se posicionar
diante do assunto solicitado; no segundo e no terceiro,
comprova-se com argumentos o que foi dito. Já no quarto
parágrafo, finaliza-se o texto com uma proposta de intervenção detalhada conforme o que foi debatido nos parágrafos anteriores.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3 – Usar a coletânea de textos motivadores
Em todas as edições, o Enem fornece uma coletânea de textos base para que o aluno consiga perceber a
geração de ideias e construir um bom texto. Os candidatos
podem aproveitar esse recurso da melhor forma possível, o
que a banca corretora não recomenda é a mera colagem de
informações desses textos.

TEXTO II:

http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/
cyberbullying.htm

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4 – Manifeste seu pensamento
É fundamental que o aluno busque ao máximo colocar no papel tudo que está pensando de maneira clara,
objetiva. Não adianta mostrar muita leitura, muito conhecimento de mundo se não é capaz de materializar um ponto
de vista claro a ser definido. A banca é esperta, não vai cair
“no papo” de um aluno que simplesmente decorou umas
frases de filósofos para transcrever na redação. Eles já estão atentos a isso.

TEXTO III:
Uma pesquisa global da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com
mais de 100 mil professores e diretores de escola do
segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio
(alunos de 11 a 16 anos) põe Brasil no topo de um ranking de
violência em escolas. O levantamento é o mais importante
do tipo e considera dados de 2013. Uma nova rodada
está em elaboração e os resultados devem ser divulgados
apenas em 2019. Na enquete da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12,5%
dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de
agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5 – Controle o tempo
É muito importante que os alunos tomem cuidado
com o tempo para conseguirem responder todas as provas.
Faça seus simulados durante o ano sempre tendo o cuidado
de trabalhar bem o tempo, e não se esqueça: siga etapas
na elaboração de seu texto: é preciso revisá-lo e passar a
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uma vez por semana. Trata-se do índice mais alto entre
os 34 países pesquisados – a média entre eles é de 3,4%.
Depois do Brasil, vem a Estônia, com 11%, e a Austrália com
9,7%. Na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice
é zero.

relacionado ao desempenho e satisfação no trabalho. A
escolha da profissão supera em importância qualquer
outra decisão que a pessoa faz durante a vida, porque
essa escolha impacta o ambiente de vida, as possibilidades
internas e externas de desenvolvimento e crescimento,
posição social, nível cultural, futuros ganhos materiais e
até mesmo a duração de sua saúde. É uma decisão que vai
afetar a vida de uma pessoa em todos os aspectos. Escolher
a profissão faz parte de um projeto de vida, que de certo
modo vai determinar o estilo de vida, a educação e até
mesmo as pessoas que ele terá que conviver no trabalho e
na sociedade. Ou seja, escolher uma profissão se trata de
uma árdua tarefa da juventude, onde o jovem além de lidar
com as angústias pessoais vivenciadas durante essa fase,
se depara com uma sociedade globalizada que impõe um
mercado de trabalho em mudança constante, aumentando
ainda mais a dificuldade da definição profissional. Durante
esse processo, o jovem está muito inseguro não só por
temer o futuro tão incerto, lidar com tantas pressões, mas
com medo de fracassar.
https://inspirandojovens.com.br/
aescolhadaprofissaoeosseusdesafios/
TEXTO III

https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-noranking-da-violencia-contra-professores-entenda-osdados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o
tema “A persistência do bullying e da violência no ambiente
educacional”, apresentando proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa de seu ponto de vista.
Tema 2:
Textos motivadores
TEXTO I
A escolha de um curso superior acaba se tornando um desafio porque essa decisão costuma coincidir com
a fase em que o jovem ainda tem pouco conhecimento
sobre si. No meio desse turbilhão de emoções, em que
você busca saber quem é, o que quer e para onde quer
ir, as datas dos vestibulares – e a família – o pressionam
a escolher o curso que dará origem à sua vida profissional
e adulta. Exatamente por isso, essa é uma fase cheia de
dilemas.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A diversidade dos cursos é a primeira dificuldade que o jovem enfrenta na hora de decidir qual carreira seguir. À medida que o número de profissões aumenta,
o mercado torna-se cada vez mais exigente e competitivo.
Por esse motivo, pesquisar sobre as diversas áreas do
conhecimento é muito importante para compreender os
caminhos para onde cada profissão pode levar. (............)

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes
e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre
o tema “Desafios do jovem para a escolha da profissão”,
apresentando proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de
seu ponto de vista.

Outra pedrinha no caminho da escolha profissional é a influência externa. Muitas vezes, o real desejo do
jovem fica em segundo plano e ele pode escolher o curso
baseado na opinião de amigos e familiares. Quando isso
acontece, aumentam as chances de ele desistir do curso
no meio do caminho e voltar à estaca zero, normalmente,
mais perdido do que antes e sem saber o rumo que deseja
seguir.
https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-e-tao-dificilescolher-uma-carreira/
TEXTO II
A profissão é um aspecto de grande importância
na vida de qualquer pessoa, visto o tempo e energia que
são investidos ao exercê-la, influenciar no desenvolvimento
social e pessoal, como também está diretamente
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EQUAÇÕES DO 1º e 2o GRAU
Nesta aula abordaremos:
Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou
técnico-científicas, usando representações algébricas.
H19 – Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.
H21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.
H23 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.
EQUAÇÕES E PROBLEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU
Toda sentença aberta expressa por uma igualdade é uma equação
Interessante : A palavra equação apresenta o prefixo equa que em latim quer dizer igual.
São Equações
 x + 12 = 21
 3x + 7 = 23 + x
 x2 + 2x – 4 = 0

Não são equações
x+4<7
5+4=9
5 ≠ 9

Membros e Termos de uma Equação
Uma equação, assim como uma igualdade, possui dois membros: o que está colocado à esquerda do sinal de igualdade
é o primeiro membro e o que está à direita do sinal de igualdade é o segundo membro da equação
Cada parcela de uma equação denomina-se termo dessa equação.

Numa equação as letras que representam os valores desconhecidos são as variáveis ou incógnitas
Interessante : A palavra incógnita significa desconhecida
 RAIZ DE UMA EQUAÇÃO
Consideremos a sentença fechada e verdadeira : 5 x 3 = 10 + 5
Se substituirmos o algarismo 3 pela letra x, teremos uma sentença aberta
5x = 10 + 5  5x = 15, que se tornará uma sentença fechada e verdadeira para o valor x = 3
Dizemos, nesse caso, que 3 é a raiz da equação 5x = 15

Raiz de uma equação é o valor da incógnita que a transforma numa sentença matemática fechada e
verdadeira. Resolver uma equação é encontra sua raiz
Podemos passar ( transpor ) um termo de um membro para o outro desde que troquemos seu sinal ou sua
operação.(operação inversa)
 Na equação : 8x = 30 – 2x, podemos transpor o termo – 2x para o primeiro membro trocando o seu sinal. Assim :
8x = 30 – 2x  8x + 2x = 30  10x = 30  x = 3
Na equação : 11x = 77, podemos transpor o fator 11, que multiplica o x para que ele divida o segundo membro 77:
11x = 77  x = 77/11  x = 7
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
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01) O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma
licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km construído (n), acrescidos de um
valor fixo de R$ 350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor
fixo de R$ 150 000,00. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas
uma delas poderá ser contratada.
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para
a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?
a) 100n + 350 = 120n + 150
b) 100n + 150 = 120n + 350
c) 100(n + 350) = 120(n + 150)
d) 100(n + 350 000) = 120(n + 150 000)
e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000)
Resolução
Alternativa correta: A
1ª empresa:
R$ 100 000,00 por km construído(n) + R$ 350 000,00
2ª empresa:
R$ 120 000,00 por km construído(n) + R$ 150 000,00
 100 000(n) + 350 000 = 120 000(n) + 150 000 (÷1 000)
 100n + 350 = 120n + 150
02) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice de massa corporal (IMC) pode ser calculado pela

IMC =

m
h 2 , em que p é a massa da pessoa em quilogramas e h é a medida de sua altura em metros. Se, para

expressão
um determinado adulto, que tem 1,80 m de altura e
M, em quilogramas, é igual a
a) 81,0.
b) 58,3.
c) 34,0.
d) 32,4.
e) 31,6.

IMC = 25, a massa muscular M é igual a 40% da sua massa, então

Resolução
Alternativa correta: D

A massa muscular corresponde a 40% do peso, logo

.

EQUAÇÕES E PROBLEMAS DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU
Denomina-se equação do segundo grau, toda a equação do tipo ax² + bx + c = 0, com coeficientes reais a, b e
c com a ≠ 0.
Uma equação do 2º grau pode ser completa ou incompleta.
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Exemplo:
Equações completas




Equações incompletas
2
 3x + 6 x = 0
2
 − 2x + 6 = 0
2
 3x = 0

x 2 − 5x + 6 = 0
− x 2 + 9 x − 18 = 0

Formas de resolução de uma equação completa:
1) Fórmula de Bháscara:
Para resolver equações do 2º grau completas, ou seja, do tipo ax² + bx + c = 0 com a, b e c diferentes de zero. - Uma
equação do 2º grau pode ter até 2 raízes reais, que podem ser determinadas pela fórmula de Bháskara.
•

•

Discriminante (∆):

Fórmula de Bhaskara:

Exemplo:
•

•

∆ = b 2 − 4a.c

x=

−b± ∆
2a

x 2 − 5x + 6 = 0

∆ = b 2 − 4a.c  ∆ = (− 5) − 4.1.6  ∆ = 25 − 24  ∆ = 1
2

x=

−b± ∆
− (− 5) ± 1
5 ±1
x=
x=
2
.
1
2  x1 = 2 e x 2 = 3
2a



Propriedades importantes:
•

Quando ∆ > 0  a equação possui duas raízes reais e diferentes.

•

Quando ∆ = 0  a equação possui duas raízes reais e iguais.

•

Quando ∆ < 0  a equação não possui raízes reais.

2) Soma e produto das raízes:
Pelas relações de Girard, a soma (S) e o produto (P) das raízes são dados por:

b

S = x1 + x2 = −

a

c
 P = x .x =
1 2

a
Exemplo:

Quando a = 1, temos:

S = x1 + x2 = −b

 P = x1 .x2 = c

x 2 − 5x + 6 = 0

“Dois números em que a soma seja igual a 5 (não esqueça que troca o sinal) e o produto resulta 6?”
Muito bem...

x1 = 2 e x 2 = 3

EXERCÍCIO RESOLVIDO
01) Uma grande empresa exploradora de minério de ferro possui uma função de oferta mensal do minério expressa
por p = x2 + 5x, em que p é o preço por tonelada e x a oferta, em milhões de toneladas. Se a função de demanda mensal
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for d = –5x + 200, então o preço de equilíbrio de mercado, quando dois valores coincidem, em dólares por tonelada, é
igual a
a) 122.
b) 133.
c) 144.
d) 150.
e) 161.
Resolução
Alternativa correta: D
Igualando as funções, tem-se que:

O preço de equilíbrio de mercado é P = 102 + 5 · 10 = 100 + 50 = 150
02)
Três terrenos retangulares de dimensões a por b, b por c e a por c, sendo a, b e c medidas em cm, possuem
áreas de 96m², 48m² e 72m², respectivamente.

Sabendo que a + b + c = 26, pode-se concluir que a², b², c² (soma das áreas de três quadrados de lados a, b e c) é
igual a
a) 148 m².
b) 172 m².
c) 226 m².
d) 232 m².
e) 244 m².
Resolução
Alternativa correta: E
A partir das informações mostradas no texto, tem-se:
a + b + c = 26 ⇒ (a + b + c)² = (26)² ⇒ a² + b² + c² = 676 – 2 · (96 + 48 + 72) = 244.

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1° GRAU e 2º GRAU A DUAS VARIÁVEIS

Introdução
Alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do 1º a duas
variáveis.
Nesse caso, diz-se que as equações formam um sistema de equações do 1º grau a duas variáveis, que
indicamos escrevendo as equações abrigadas por uma chave. Veja os exemplos:
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a)

5
x + y =

9
2 x − y =

b)

10
3 x − y =

18
x + y =

O par ordenado que verifica ao mesmo tempo as duas equações é chamado solução do sistema. Indicamos pela letra
S, de solução.
Por exemplo, o par (7,3) é solução do sistema

Pois verifica as duas equações. Ou melhor:

10
x + y =

−2
x − 3y =

10
7 + 3 =

−2
7 − 3.(3) =

RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1° GRAU ( 2 X 2)
Os processos ou métodos mais comuns são: o método da substituição, método da adição, método da
comparação, além do método gráfico.
MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO
Para aprender a trabalhar com esse método, você deve acompanhar os passos indicados nos exemplos a seguir:
1º exemplo:

Resolver o sistema

7
x + y =

1
x − y =

1º passo: Isola-se uma das variáveis em uma das equações. Vamos isolar x na 1ª equação:

x + y =7 ⇒ x =7 − y
2º passo: Substitui-se a expressão encontrada no passo 1 na outra equação. Obtemos então uma equação do 1º com
apenas uma incógnita

x− y =
1
(7 − y ) − y =
1
7− y− y =
1
7 − 2y =
1
3º passo: Resolvemos a equação obtida no 2º passo:

7 − 2y = 1
− 2y = 1 − 7
− 2y = −6

−6
−2
y =3

y=

obtendo, assim, o valor de y.
4º passo: (Para encontrarmos o valor de x) Substitui-se o valor encontrado no 3º passo em qualquer uma das equação
iniciais.

x+ y =
7
x + (3) =
7
x= 7 − 3
x=4

5º passo: Por último, escrevemos a solução do sistema: S = {(4,3)}.

41

EQUAÇÕES DO 1º e 2o GRAU
MÉTODO DA ADIÇÃO
Adicionando ou subtraindo membro a membro duas igualdades, obtemos uma nova igualdade.
O método consiste em somar as duas equações, mas isso deve ser feito sempre de modo a eliminar uma das variáveis
na nova equação obtida. Ou seja, é preciso chegar a uma só equação, com uma só incógnita. Para que isso ocorra, é
necessário existam termos opostos nas duas equações (em relação a uma mesma letra...).
Exemplo 1: Considere o sistema

15
5 x − 3 y =

6
2 x + 3 y =

Observe que a equação 1 tem o termo -3y, e a equação 2 tem o termo +3y (oposto de -3y).
Esse fato nos permite obter uma só equação sem a incógnita y, somando as duas equações membro a membro.

15
5 x − 3 y =
⊕

6
2 x + 3 y =

→

Como − 3 y + 3 y =
0, o y desaparece.
Aí , fica tudo mais fácil !

7x + 0 =
21
7 x = 21
x=3
Agora, é só substituir o valor de x em uma das equações do sistema:

5x − 3 y =
15
5.(3) − 3 y =
15
15 − 3 y =
15
−3 y = 15 − 15
−3 y =
0
y=0

A única solução do sistema é o par (3,0)
EXERCÍCIO RESOLVIDO:
01)
Paulo comprou um carro flex (que funciona a álcool e gasolina). De acordo com o manual do proprietário, dentro
de certas condições, esse carro percorre 10 km com um litro de álcool ou 15 km com um litro de gasolina. Na cidade
onde Paulo mora, um litro de álcool custa R$ 1,85, e um litro de gasolina, R$ 2,75.
Considere x a quantidade de litros de álcool e y a quantidade de litros de gasolina que serão colocados no tanque.
Paulo
deve
colocar
40
litros
usando
os
dois
combustíveis,
gastando
R$
92,00.
O sistema de equações que modela essa situação é:

a)

b)

c)

d)

e)
Resolução
Alternativa correta: A
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a) (V) Sendo x a quantidade de litros de álcool e y a quantidade de litros de gasolina que serão colocados no tanque,
tem-se que x + y = 40, e, como serão gastos R$ 92,00, obtém-se a seguinte expressão: 1,85x + 2,75y = 92.
(F) O aluno calcula x + y = 40 e 2,75x + 1,85y = 92.
(F) O aluno calcula x + y = 40 e 1,85x + 2,75y = 40.
(F) O aluno calcula x + y = 92 e 1,85x + 2,75y = 40.
(F) O aluno calcula x + y = 92 e 1,85x + 2,75y = 92.
EXERCÍCIOS BASE
1. (Enem 2017) Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um
1
2
dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com
de polpa de morango e
de polpa
3
3
de acerola.
Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de
morango custa R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa
de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30.
Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem
da polpa de morango.
A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de
a) R$ 1,20.
b) R$ 0,90.
c) R$ 0,60.
d) R$ 0,40.
e) R$ 0,30.
2. (Enem PPL 2017) Uma escola organizou uma corrida de revezamento 4 × 400 metros, que consiste em uma prova
esportiva na qual os atletas correm 400 metros cada um deles, segurando um bastão, repassando-o de um atleta para
outro da mesma equipe, realizando três trocas ao longo do percurso, até o quarto atleta, que cruzará a linha de
chegada com o bastão. A equipe ganhadora realizou a prova em um tempo total de 325 segundos.
O segundo corredor da equipe ganhadora correu seus 400 metros 15 segundos mais rápido do que o primeiro; já o
terceiro realizou seus 400 metros 5 segundos mais rápido que o segundo corredor, e o último realizou seu percurso
3
em
do tempo realizado pelo primeiro.
4
Qual foi o tempo, em segundo, em que o último atleta da equipe ganhadora realizou seu percurso de 400 metros?
a) 58
b) 61
c) 69
d) 72
e) 96
3. (Enem (Libras) 2017) Para incentivar a reciclagem e evitar lixo espalhado durante as festas de final de ano, a
prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteio de prêmios. Para participar do sorteio, era necessário
entregar cinco latinhas de alumínio ou três garrafas de vidro vazias para ter direito a um cupom. Um grupo de
estudantes de uma escola trocou suas latinhas e garrafas de vidro e com isso adquiriram dez cupons; outro grupo
trocou o triplo das garrafas e a mesma quantia de latinhas do primeiro grupo, conseguindo vinte cupons.
Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou?
a) 5 e 5
b) 15 e 5
c) 15 e 25
d) 45 e 25
e) 45 e 75
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4. (Enem 2014) Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto
que custa R$10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6,00 a mais do que a quantia
necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à
loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o
dinheiro levado era a quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade habitualmente
comprada.
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era
a) R$166,00.
b) R$156,00.

c) R$84,00.
d) R$46,00.
e) R$24,00.

5. (Enem PPL 2013) Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha para colocar entre as duas camas do
quarto de seus filhos. Ela sabe que o quarto é retangular, de dimensões 4 m × 5 m, e que as cabeceiras das camas
estão encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a escrivaninha, garantindo uma distância
de 0,4 m entre a escrivaninha e cada uma das camas, para circulação. Após fazer um esboço com algumas medidas,
decidirá se comprará ou não a escrivaninha.

Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que poderia comprar uma escrivaninha, de
largura máxima igual a
a) 0,8 m.
b) 1,0 m.
c) 1,4 m.
d) 1,6 m.
e) 1,8 m.
6. (Enem 2013) Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada
pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora
com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no
funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes.
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu
caminhão pode carregar, no máximo, 1500 telhas ou 1200 tijolos.
Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à
carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão?
a) 300 tijolos
b) 360 tijolos
c) 400 tijolos
d) 480 tijolos
e) 600 tijolos
07 (Enem 2017) Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um
2
1
de polpa de morango e
de polpa
dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com
3
3
de acerola.
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Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de
morango custa R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa
de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30.
Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem
da polpa de morango.
A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de
a) R$ 1,20.
b) R$ 0,90.
c) R$ 0,60.
d) R$ 0,40.
e) R$ 0,30.
08. (Enem PPL 2017) Uma escola organizou uma corrida de revezamento 4 × 400 metros, que consiste em uma
prova esportiva na qual os atletas correm 400 metros cada um deles, segurando um bastão, repassando-o de um
atleta para outro da mesma equipe, realizando três trocas ao longo do percurso, até o quarto atleta, que cruzará a
linha de chegada com o bastão. A equipe ganhadora realizou a prova em um tempo total de 325 segundos.
O segundo corredor da equipe ganhadora correu seus 400 metros 15 segundos mais rápido do que o primeiro; já o
terceiro realizou seus 400 metros 5 segundos mais rápido que o segundo corredor, e o último realizou seu percurso
3
em
do tempo realizado pelo primeiro.
4
Qual foi o tempo, em segundo, em que o último atleta da equipe ganhadora realizou seu percurso de 400 metros?
a) 58
b) 61
c) 69
d) 72
e) 96
09. (Enem (Libras) 2017) Para incentivar a reciclagem e evitar lixo espalhado durante as festas de final de ano, a
prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteio de prêmios. Para participar do sorteio, era necessário
entregar cinco latinhas de alumínio ou três garrafas de vidro vazias para ter direito a um cupom. Um grupo de
estudantes de uma escola trocou suas latinhas e garrafas de vidro e com isso adquiriram dez cupons; outro grupo
trocou o triplo das garrafas e a mesma quantia de latinhas do primeiro grupo, conseguindo vinte cupons.
Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou?
a) 5 e 5
b) 15 e 5
c) 15 e 25
d) 45 e 25
e) 45 e 75

10. (Enem 2014) Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um
produto que custa R$10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6,00 a mais do que a
quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao
chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu
que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade
habitualmente comprada.
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era
a) R$166,00.
b) R$156,00.

c) R$84,00.
d) R$46,00.
e) R$24,00.
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
01. (Enem PPL 2012) Alguns países têm regulamentos que obrigam a misturar 5%, 10% ou 20% de etanol com a
gasolina regular. Esta mistura recebe o nome de gasool. E20, por exemplo, é o gasool que contém a mistura de 20%
de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de
25% para 20%, isto é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível do
tipo E25.
Disponível em: http://g1.globo.com (adaptado)
Uma distribuidora possuía 40 mil litros de combustível do tipo E25, disponíveis em um dos tanques de seu estoque
antigo. Quantos litros de gasolina precisam ser adicionados de modo a obter uma mistura E20?
a) 32 000
b) 16 000
c) 10 000
d) 8 000
e) 2 000
02. (Enem PPL 2012) O governo de um país criou o Fundo da Soja e do Milho, que tem como expectativa inicial
arrecadar, por ano, R$36,14 milhões para investimento em pesquisas relacionadas aos principais produtos da
agricultura. Com isso, a cada operação de venda, seriam destinados ao Fundo R$0,28 por tonelada de soja e R$0,22
por tonelada de milho comercializadas. Para este ano, espera-se que as quantidades de toneladas produzidas, de
soja e de milho, juntas, seja 150,5 milhões.
Foi pedido a cinco funcionários do Fundo, André, Bruno, Caio, Douglas e Eduardo, que apresentassem um sistema
que modelasse os dados apresentados. Cada funcionário apresentou um sistema diferente, considerando x e y como
as quantidades de toneladas comercializadas, respectivamente, de soja e de milho. O resultado foi o seguinte:

150500000
x + y =
André 
+
0,28x
0,22y =
36140000

150,5
100000000x + 100000000y =
Bruno 
+
=
0,28x
0,22y
36140000

150,5
x + y =
Caio 
36140000
0,28x + 0,22 =
150,5
x + y =
Douglas 
36,14
0,28x + 0,22y =
150500000
x + y =
Eduardo 
+
0,28x
0,22y =
36,14

O funcionário que fez a modelagem correta foi
a) André.
b) Bruno.
c) Caio.
d) Douglas.
e) Eduardo.
03. (Enem 2010) Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de folhetos pelo
correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de
folheto, bastava um selo de R$ 0,65 enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários três selos, um de R$
0,65, um de R$ 0,60 e um de R$ 0,20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados
exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo
possível de folhetos do primeiro tipo.
Quantos selos de R$ 0,65 foram comprados?
a) 476
b) 675
c) 923
d) 965
e) 1 538
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04. (Enem 2010) O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma
passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia
primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão; na passada ele cairá com o outro pé, do qual o salto é realizado.
Disponível em: www.cbat.org.br (adaptado).
Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro
salto, o alcance diminuía em 1,2 m, e, do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir a
meta de 17,4 m nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar
entre
a) 4,0 m e 5,0 m.
b) 5,0 m e 6,0 m.
c) 6,0 m e 7,0 m.
d) 7,0 m e 8,0 m.
e) 8,0 m e 9,0 m.
05. (Enem 2009) Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre
elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510,00, e que 5 novas
pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas
55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial
deveria contribuir com mais R$ 7,00.
De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas?
a) R$ 14,00.
b) R$ 17,00.
c) R$ 22,00.
d) R$ 32,00.
e) R$ 57,00.
06. (Enem) Em quase todo o Brasil existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e
paga o valor correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era
R$ 12,80. Certa vez a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor R$ 18,20 e só percebeu o erro
algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria
corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos clientes fosse multiplicado por
a) 0,54.
b) 0,65.
c) 0,70.
d) 1,28.
e) 1,42.

A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z,
conforme mostra a figura.

07.

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei
f(x) = 3/2. x2 – 6x + C, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabese que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas
condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é
a) 1.
c) 4.
e) 6.
b) 2.
d) 5.
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08. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir
do instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão
��
�(�) = − � + ���, com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada
para abertura
quando
o
forno
atinge
a
temperatura
de
39
ºC.
Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser
aberta?
a) 19,0
b) 19,8
c) 20,0
d) 38,0
e) 39,0
09. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de folhetos
pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que,
para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de R$ 0,65 enquanto para folhetos do segundo tipo
seriam necessários três selos, um de R$ 0,65, um de R$ 0,60 e um de R$ 0,20. 0 diretor solicitou
que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo
e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do
primeiro tipo.

Quantos selos de R$ 0,65 foram comprados?
a) 476
b) 675
c) 923
d) 965
e) 1 538
10.
Na garagem do prédio, onde mora a família Coelho, estão estacionados automóveis e motos.
Cada automóvel tem 4 rodas, e cada moto tem 2 rodas. O número de automóveis é o triplo do
número das motos e, ao todo, há 70 rodas na garagem. O número de automóveis estacionados na
garagem é
a) 5.
b) 8.
c) 10.
d) 15.
e) 18.
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TEMA DA AULA: GRANDEZAS E MEDIDAS – ESCALAS
Na perspectiva do ENEM, o foco estará na Competência de área 3:
Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 – Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 – Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.
H12 – Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 – Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.
H14 – Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e
medidas.
1. O PROBLEMA DE MEDIR O MUNDO (as grandezas e as suas unidades básicas de medida)
No afã de tentar entender os fenômenos naturais e sociais que ocorrem no mundo, o ser humano registra as suas
sensações e as suas percepções construindo os conceitos das diversas GRANDEZAS.

Assim, uma grandeza é tudo aquilo que, no
curso de um fenômeno, pode ser medido e
quantificado, possibilitando que tenhamos
características baseadas em informações
numéricas e/ou geométricas.
EXEMPLOS: TEMPO, MASSA, DISTÂNCIA,
ÁREA, VOLUME, TEMPERATURA,
VOLTAGEM, FORÇA, ENERGIA ETC.

No início, até nos contentamos com a comparação simples entre as nossas percepções quanto às grandezas e aceitamos
quando alguém diz simplesmente que: um objeto tem comprimento maior ou menor do que o outro, um local é mais quente ou
mais frio do que o outro, uma pessoa é mais pesada ou mais leve do que a outra, um fenômeno é mais rápido ou mais lento que
o outro etc.
Na sequência dos estudos, porém, passa a ser fundamental definir o quão maior é a percepção de uma grandeza em
cada circunstância. Ou seja, precisamos ir além de dizer que algo é maior, precisamos definir se ele é o dobro, o triplo, um
múltiplo ou mesmo uma fração do outro fenômeno.
Nesse momento, o processo de MEDIÇÃO DE UMA GRANDEZA exige a criação de REFERÊNCIAIS para as comparações,
os quais acabam servindo como verdadeiras UNIDADES DE MEDIDA.
Conhecendo a unidade de medida, em vez de dizer que um objeto é quente ou de dizer que ele é mais quente que
outro, dizemos qual é a medida exata de sua temperatura nesta unidade de medida, o que permite uma comparação bem mais
abrangente e qualificada.
Na geometria, por exemplo, temos 3 grandezas básicas que se prestam a registrar nossa percepção sobre o tamanho
de um objeto, são elas: COMPRIMENTO, ÁREA E VOLUME.

COMPRIMENTO
metro
1m

ÁREA

metro quadrado
(1m) x (1m) = 1m2

VOLUME

metro cúbico
(1m) x (1m) x (1m) = 1m3

Como se vê, a medida de 1 metro não só foi tomada como parâmetro de referência para a medida de comprimentos
(dimensão linear), como também serviu de referência para a medida de áreas (dimensão superficial) e volumes (dimensão
especial).
Partindo do metro (m) como unidade de medida do comprimento, definem-se as unidades de medida de área e de
volume como metro quadrado (m2) e metro cúbico (m3), respectivamente.
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2

AS UNIDADES E OS SEUS PREFIXOS

grandeza.

No ambiente em que vivemos, nem tudo tem o mesmo tamanho e, muitas vezes, sequer tem a mesma ordem de

No mundo atômico e celular, por exemplo, há objetos de comprimento correspondente a frações muito pequenas de
1 metro, enquanto que, na perspectiva astronômica, algumas medidas são muito superiores a 1 milhões de metro.
Para se lidar com essa discrepância sem sair criando novas unidades de medida para a mesma grandeza, foram
concebidas as ideias de MÚLTIPLOS e SUBMÚLTIPLOS das unidades de referência. Tais novos referenciais surgem a partir da
utilização de PREFIXOS indicativos da escala DECIMAL de aumento ou de redução aplicada.
Assim, da mesma forma que, na aritmética, construímos um sistema de numeração decimal para indicar a mudança
da escala de grandeza dos números, ...

Unidade de
milhar
1000

Múltiplos
centena

dezena

100

10

REFERÊNCIA
Unidade
1

décimo

Submúltiplos
centésimo

milésimo

0,1

0,01

0,001

... na geometria, também tomamos o mesmo critério de variação decimal para criar as noções de múltiplos e de
submúltiplos da unidade de medida.
quilômetro
(km)
1000 m

Múltiplos
hectômetro
(hm)
100 m

decâmetro
(dam)
10 m

REFERÊNCIA
1 metro

decímetro
(dm)
0,1 m

Submúltiplos
centímetro
(cm)
0,01 m

milímetro
(mm)
0,001 m

A única diferença é que, enquanto no sistema de numeração a variação se dava com uso de novas palavras (milhar,
centena, dezena, décimo, centésimo, milésimo), no sistema de medição utilizado na geometria, mantemos a palavra indicativa
da unidade de referência (metro) e a ela apenas acrescentamos PREFIXOS indicativos da mudança da ordem de grandeza de
acordo com potências de 10.
Na verdade, os 6 prefixos utilizados ao lado da palavra “metro” podem ser utilizados ao lado de qualquer unidade de
medida, sendo assim entendidos como possuidores de vida própria na análise dimensional dos resultados medidos, mantendo
o mesmo significado em qualquer sistema de medição.
quilo
(k)
1000 = 103

Múltiplos
hecto
(h)
100 = 102

deca
(da)
10 = 101

REFERÊNCIA
Unidade de
medida padrão

deci
(d)
0,1 = 10-1

Submúltiplos
centi
(c)
0,01 = 10-2

Mili
(m)
0,001= 10-3

múltiplos

Por isso, ao mesmo tempo em que falamos em quilômetro (km), podemos falar em quilowatt (kW), quilograma (kg),
quilojoule (kJ) etc., com o prefixo “quilo” sempre valendo por 1000 vezes a unidade de medida.
Aliás, diante da variedade das ordens de grandeza possíveis, com valores que variam da dimensão atômica e da
dimensão celular (muitíssimo pequena) para a dimensão astronômica (muitíssimo grande), tem-se como certo que a quantidade
de prefixos necessários para representar as análises científicas acabou precisando se tornar muito maior do que aquela constante
na tabela acima.
Por isso, apesar de ter surgido em 1795 reconhecendo apenas os 6 prefixos citados acima, desde 1960, o Sistema
Internacional de Unidades (SI) vem reconhecendo o uso de outros 6 prefixos referentes aos múltiplos da ordem de milhão
(mega), bilhão (giga), trilhão (tera), bem como aos submúltiplos da ordem de milionésimo (micro), bilionésimo (nano) e
trilionésio (pico), perfazendo um conjunto de 12 prefixos possíveis. Em resumo, tem-se:
Nome
tera
giga
mega
quilo
hecto
deca

Prefixo
Símbolo
T
G
M
k
h
da

10n

NOMEMCLATURA

1012
109
106
103
102
101

Trilhão
Bilhão
Milhão
Mil
Cem
Dez

50
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1 000 000 000
1 000 000
1 000
100
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submúltiplos

unidade
100
Unidade
1
deci
d
10−1
Décimo
0,1
centi
c
10−2
Centésimo
0,01
mili
m
10−3
Milésimo
0,001
micro
µ
10−6
Milionésimo
0,000 001
nano
n
10−9
Bilionésimo
0,000 000 001
pico
p
10−12
Trilionésimo
0,000 000 000 001
Obs.: Ao longo dos anos que se seguiram a 1960, com o avanço dos estudos científicos, a lista de prefixos acabou sofrendo
novos acréscimos e, hoje, a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) já reconhece um total de 20 prefixos, com 8
prefixos novos que deixaremos de citar pela improvável possibilidade de serem exigidos como conhecimento prévio em
provas de ensino médio.

prefixos.

MUITO CUIDADO!!!!
Não poderíamos passar para o próximo tópico sem chamar a atenção para um erro bastante comum na análise de

Os prefixos sempre são aplicados nas unidades básicas de medida e NUNCA NAS SUAS POTÊNCIAS.
Ou seja, os prefixos sempre devem ser vistos como aplicados nas medições de COMPRIMENTO e nunca nas unidades
de área ou de volume. Assim:
- Quando falarmos em 1km2, NÃO estaremos falando simplesmente em 1000 m2, mas SIM em:
1km2 = (1km)2 = (1000m)2 = 106 m2 = 1.000.000 m2
- Quando falarmos em 1km3, NÃO estaremos falando simplesmente em 1000 m3, mas SIM em:
1km3 = (1km)3 = (1000m)3 = 109 m2 = 1.000.000.000 m3
Em suma, as potências 2 e 3 indicativas de área e volume, respectivamente, também devem ser aplicadas nos prefixos
elevando substancialmente a ordem de grandeza das medidas de área e volume, correspondentes.
As grandes fazendas e o hectare (ha)...
Uma unidade de área bastante comum na zona rural é o HECTARE (ha), que nada mais é do que uma denominação
mais usual para 1 hectômetro quadrado. Por isso:
1ha = 1hm2 = (1hm)2 = (100m)2 = 104 m2 = 10.000 m2
Para se ter a exata noção do que representa um hectare, basta se imaginar
a dimensão da área de um quadrado cujo lado mede 1hm (100m).
Na prática, um bom referencial disso é a associação de hectare à medida da área ocupada por um quarteirão urbano
quadrado de 100m de lado. Daí, para se ter uma percepção do que representa uma fazenda de 4000 ha, basta se imaginar a
extensão territorial de 4000 quarteirões quadrados com 100m de lado.
Achou muito????? Pois é... Muitos municípios não têm essa quantidade de quarteirões na sua área urbana, sendo
estas longas extensões de terra típicas de zonas rurais. Isso é o que chamam por aí de Latifúndio.
Paralelamente ao hectare (ha), define-se uma outra unidade de medida de área chamada de ARE (a), a qual pode ser
vista como unidade básica de referência para o hectare (considerando o significado do prefixo) ou como a área ocupada por um
quadrado de medida 1dam2. Vejamos:
100 a = 1 ha
ou
1 a = 1dam2 = (1dam)2 = (10m)2 = 102 m2 = 100 m2
Perceba que 1 ha = 1hm2 e que 1 a = 1dam2.
As medidas usuais de volume dadas em LITRO ...
A unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico (m3).
Entretanto, se observarmos as garrafas e as caixas nas quais são comercializados os diversos produtos que
consumimos em nossa casa, observaremos que suas dimensões possuem uma ordem de grandeza imediatamente inferior ao
metro, sendo em sua maioria da ordem de 1 dm (10 cm).
Em virtude disso, nada mais razoável do que criar uma nomenclatura mais usual para denominar a unidade de volume
correspondente a 1 dm3, surgindo assim o conceito de litro. Assim, define-se:
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1dm = 10 cm

1 litro (l) = 1 dm3 → 1 litro = (1 dm)3 = (10 cm)3 = 1000 cm3
E, como consequência:
1 ml = 1 cm3

1dm = 10cm
1 dm = 10cm

Para se ter uma noção do que representa um ml, basta imaginar um recipiente cubico com 1cm de aresta. Pequeno,
né? Mas é isso mesmo!!!
2

CONVERTENDO UNIDADES COM O USO DE FRAÇÕES UNITÁRIAS

Para se efetuar mudanças de unidades, vamos adotar uma técnica bastante simples, qual seja a de multiplicar os
valores medidos por uma fração equivalente a 1 (que é um elemento neutro na multiplicação).
Na hora de montar a fração unitária, basta colocar no numerador e no denominador valores que sejam iguais, sendo
o de cima na unidade que queremos e o de baixo na unidade em que estamos.
������� ��� ��������
������� �� ��� �������
Vamos a alguns exemplos:
a) Converta 4,5 km2 em metros quadrados.
Sol.: É fácil ver que: 1km2 = (1km)2 = (1000 m)2 = 106 m2.
Assim, a fração unitária a utilizar será:
2

Multiplicando, temos: 4,5 �� . �

1.000.000 �2

1 ��2
1.000.000 �2

� = �, � . ��� ��

1 ��2

b) Converta 0,12 m3 em litros
Sol.: É fácil ver que: 1m3 = (1m)3 = (10 dm)3 = 103 dm3 = 103 l
1.000 �
Assim, a fração unitária a utilizar será:
3
c)

3

Multiplicando, temos: 0,12 �3 . �

1.000 �
1 �3

1�

� = ��� �

Converta 250 m2 em hectare
Sol.: É fácil ver que: 1ha = (1hm)2 = (100m)2 = 10000 m2
1 ℎ�
Assim, a fração unitária a utilizar será:
2
Multiplicando, temos: 250 �2 . �

1000 �
1 ℎ�

10000 �2

� = �, ��� ��

COMPREENDENDO AS EXPANSÕES E REDUÇÕES DE FIGURAS
Agora que conhecemos os conceitos de PERÍMETRO, de ÁREA e de VOLUME, devemos ser capazes de quantificar o
que ocorre com os seus valores quando as dimensões da figura sofrem alterações e vice-versa.
A estratégia para enfrentar este tipo de problema será sempre a de DESENHAR O ANTES E O DEPOIS DA FIGURA,
indicando como se deu a transformação da situação inicial para a situação final e aplicando os conceitos de perímetro, área e
volume separadamente em cada um dos momentos.
Em situações de EXPANSÃO das medidas de um cubo, temos:

a

a+x

EXPANSÃO

a

a+x

(SITUAÇÃO INICIAL)

(SITUAÇÃO FINAL)

Perímetro = 4.a
Área = a2

Perímetro = 4.(a + x)
Área = (a + x)2

E, analogamente, ocorreria em situação de REDUÇÃO das medidas, com os novos lados valendo (a – x).
Perceba que, uma vez feita essa representação esquemática, pode-se comparar facilmente os perímetros e as áreas
da figura nos seus dois momentos distintos (antes e depois da transformação), sendo possível se fazer o mesmo em figuras
espaciais.
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DICA FUNDAMENTAL:
Nas questões que envolvem transformações nas figuras, é bastante comum o uso de PORCENTAGENS para expressar
quantitativamente as mudanças das dimensões, indicando-se, por exemplo, que uma dimensão foi reduzida de 10% ou que outra
foi aumentada de 20%.
Diante da grande incidência deste tipo de problema e da necessidade de solucioná-lo com a máxima brevidade,
sugerimos ao leitor que se acostume a SUBSTITUIR AS PORCENTAGENS SOMADAS OU SUBTRAÍDAS por PORCENTAGENS
MULTIPLICADAS, criando fatores de conversão da seguinte forma:
COMO APLICAR AUMENTOS E REDUÇÕES PERCENTUAIS?
Criando FATORES DE CONVERSÃO da forma (100 + x)%
Aumentar x%

Corresponde a “Passar a ter (100 + x)% do anterior”

Reduzir x%

Corresponde a “Passar a ter (100 - x)% do anterior”

Vejamos alguns exemplos de uso do fator de conversão de porcentagens:
Ex.1: Se a área A aumentar de 10%, a nova área será:
Nova área = (100% +10%).A = (110%).A
Ex.2: Se o volume V aumentar de 30%, o novo volume será
Novo volume = (100% + 30%).V = (130%).V.
Ex.3: Se a área A diminuir de 40%, a nova área será:
Nova área = (100% - 40%).A = (60%).A
Ex.4: Se o volume V diminuir de 10%, o novo volume será:
Novo volume = (100% - 10%).V = (90%).A
Ex.5: Se um salário S sofrer dois aumentos sucessivos de 20%, o novo salário será o resultado de duas multiplicações
sucessivas pelo fator (100 + 20)% no salário inicial S:
Novo salário = (100% + 20%).(100% + 20%).S = (120%)2.S = (144%).S
Ex.6: Se um dos lados de um retângulo aumentar 10% e o outro diminuir 10%, a nova área será o resultado de duas
multiplicações sucessivas pelos fatores (100 +10)% e (100 – 10)%, respectivamente, nos lados a e b, o que acaba
incidindo na área anterior.
Com isso:
Nova área = (110%.a).(90%.b) = (110%.90%).a.b = 99%.(área anterior)
Ou seja, a nova área será 1% inferior à área anterior.
Ex.7: Se cada uma das arestas “a” de um cubo aumentar 10%, a nova aresta passará a ser:
Nova aresta = (100% + 10%). a = 110%.a
Com isso, o novo volume passará a ser:
Novo volume = (110%.a).(110%.a).(110%.a) = (110%)3.a3 = 133,1%.(volume anterior)
Ou seja, o novo volume será 33,1% maior que o anterior
4. APRENDENDO E COMPREENDENDO O USO DE ESCALAS
Na perspectiva de analisar como se comportam o perímetro, a área e o volume quando as dimensões de um objeto
sofrem alterações, sem dúvidas o caso que merece mais destaque não é propriamente aquele em que o objeto muda, mas sim
aquele em que apenas a representação do objeto tem dimensões distintas das dimensões reais, quer seja por termos
construído cópias reduzidas (em miniatura), quer seja por terem sido confeccionadas cópias ampliadas.
Ou seja, o objeto real continua o mesmo, mas as suas representações não correspondem mais às dimensões reais,
ora indicando uma ampliação, ora reduzindo proporcionalmente todos comprimentos.
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Nesse sentido, o caso mais comum é aquele que envolve a representação de grandes áreas como na confecção de
mapas geográficos e de plantas arquitetônicas ou estruturais de imóveis.
Para se trabalhar com este e com muitos outros casos equivalentes, define-se ESCALA DE REDUÇÃO (OU DE
AMPLIAÇÃO) como sendo a relação de proporcionalidade estabelecida entre as dimensões lineares da representação do objeto
e as suas correspondentes dimensões reais.

D

(superfície real)

Mapa, miniatura ou ampliação
(desenho)
Representação
d

Escala (E) =

�

�

(desenho)

Como se vê, a estratégia para enfrentar este tipo de problema será sempre a de REPRESENTAR, LADO A LADO, A
SITUAÇÃO REAL E A SITUAÇÃO REDUZIDA (OU AMPLIADA), indicando como se COMPORTARAM OS COMPRIMENTOS COM USO
DA ESCALA, para, só depois, aplicar os conceitos de perímetro, área e volume separadamente em cada uma das situações.
DICA FUNDAMENTAL:
Nas questões que envolvem escalas, deve-se ter em conta que a relação deve ser estabelecida sempre entre
DIMENSÕES LINEARES correspondentes nas figuras.
Para se estender o conceito de escalas a área e volume, devem ser feitas algumas adaptações que reflitam o fato de
as escalas serem aplicadas em cada dimensão linear da figura.
Relações de escala
Dimensão linear

�������� ����������� (�����ℎ�)
=�
�������������� ����������� (����)

Consequência:

Dimensão superficial

Dimensão espacial

Consequência:

Consequência:
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ESCALAS E GRANDEZAS
EXERCÍCIOS BASE
1. (UFRGS) Numa competição de balonismo, os competidores devem sair de Torres (RS) e chegar a Osório (RS), perfazendo uma
distância de 102 km, em linha reta. A coordenação da competição distribuiu às equipes um mapa, em folha A4 (210mm x
297mm), com o trajeto e pontos de referência. Qual a escala mais apropriada para representar no mapa todo o trajeto percorrido
em linha reta e os pontos de referência entre as duas localidades?
a) 1: 10.200
b) 1: 20.000
c) 1: 102.000
d) 1: 350.000
e) 1: 10.000.000
2. Em um mapa no qual a escala é de 1: 100000, a distância em linha reta entre duas cidades A e B é de 8 cm e a distância entre
as cidades B e C é de 3cm.
Sabendo que A, B e C não estão alinhadas no mapa, qual pode ser a distância real entre as cidades A e C?
a) 3,8 hm
b) 5,0 km
c) 8,6 km
d) 11,0 km
e) 90,7 km
3. Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade cinco mapas temáticos, em projeção cilíndrica, para servirem como
material de apoio didático a um estudo populacional e socioambiental de 5 certas regiões brasileiras.
Mapa I – dimensões 2,5m x 3m e Escala 1:1.000.000
mapa II – dimensões 2,5m x 2m e Escala 1:800.000
mapa III – dimensões 2m x 3m e Escala 1:600.000
mapa IV – dimensões 2,5m x 2,5m e Escala 1:500.000
mapa V – dimensões 2m x 2m e Escala 1:250.000.
O mapa que forneceu uma maior riqueza de detalhes foi o de número:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
4. Sobre um mapa, com escala 1:75.000, um geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado,
apresentando 8cm de lado. A área da reserva florestal medirá, na realidade,
a) 3,6 ha.
b) 36 ha.
c) 360 ha.
d) 3.600 ha.
e) 36.000 ha.
5. (UEMG) A planta de uma residência, apresentada no desenho, abaixo, tem escala 1:80, ou seja, cada medida de 1cm
corresponde a uma medida de 80cm na dimensão real. Considerando informações e ilustração, abaixo, é CORRETO afirmar que
a área real da parte ocupada pela copa é igual a:
(a) 75,01m2
(b) 79,36m2
(c) 86,12m2
(d) 90,40m2
(e) 93,28m2
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06. (ENEM - 2012 1ª Aplicação/Prova Cinza) Um biólogo mediu a altura de cinco árvores distintas e representou-as em uma
mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir.

Que árvore representa a maior altura real?
(a) I
(b) II
(c) III
(d) IV
(e) V

07. As figuras abaixo representam duas embalagens de chocolate com a forma de prismas triangulares regulares semelhantes.
A embalagem maior é vendida por R$12,80. Por quanto deve ser vendida a embalagem menor, sabendo que seu
comprimento é a metade do maior?
(a) R$8,40
(b) R$7.60
(c) R$6,40
(d) R$3,20
(e) R$1,60
08. Se um cubo tem duas dimensões aumentadas em 20% e a terceira, reduzida de 20%, o seu volume:
a) aumenta de 72%
b) aumenta de 21,5%
c) aumenta de 15,2%
d) aumenta de 7,2%
e) reduziu de valor.
09. (ENEM 2013) A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias
propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando
submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de
cozimento, 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, quando 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%
10. Certo município, quando representado em um mapa na escala 1: 250.000 apresenta uma área de 1dm2.
Se a população desse município obedecer a uma perspectiva de crescimento de 10%, 20% e 30%, respectivamente, nos próximos
3 anos, chegando a um patamar de 42900 habitantes ao final desse período, qual é a sua densidade demográfica atual:
(a) 40 hab./km2
(b) 42 hab./km2
(c) 44 hab./km2
(d) 48 hab./km2
(e) 52 hab./km2
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
1. (ENEM 2014) A maior piscina do mundo, registrada no livro Guiness, está localizada no Chile, em San Alfonso Del Mar, cobrindo
um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor, em metros
quadrados, da área coberta pelo terreno da piscina?
(a) 8
(b) 80
(c) 800
(d) 8.000
(e) 80.000
2. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120km e que a sua distância gráfica, num mapa, é de 6cm, podemos
afirmar que esse mapa foi projetado na escala:
a) 1 : 1.200.000
b) 1 : 2.000.000
c) 1 : 12.000.000
d) 1 : 20.000.000
e) 1 : 48.000.000
3.(Fgv) De acordo com o mapa da ltália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de:
a) 72 km
b) 200 km
c) 720 km
d) 2 000 km
e) 7 200 km
4. (UECE-2000) Considere dois mapas que representam a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com as seguintes escalas:
Mapa 01 (1:50.000)
Mapa 02 (1:500.000)
Pode-se afirmar verdadeiramente que:
a) em ambos os mapas há uma representação cartográfica com grande riqueza de detalhes;
b) os dois mapas possuem o mesmo tamanho;
c) o mapa 02 apresenta riqueza de detalhes por ter escala grande
d) o mapa 01 tem maior tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a área da RMF
5. (ENEM 2013 1ª Aplicação) A Secretaria de Saúde de um município avalia
um programa que disponibiliza, para cada aluno de uma escola municipal,
uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua casa e a
escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais
distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura,
na escala 1:25 000, por um período de cinco dias. Quantos quilômetros esse
aluno percorreu na fase de implantação do programa?
(a) 4
(b) 8
(c) 16
(d) 20
(e) 40
6. (UFRGS) Um geógrafo precisa representar uma porção da superfície terrestre de 10 km de largura por 20 km de comprimento
numa folha de papel de 22 cm por 44 cm.
Qual escala permite representar de forma adequada e legível essa superfície numa folha dessas dimensões?
a) 1:10.000.
b) 1:25.000.
c) 1:50.000.
d) 1:250.000.
e) 1:500.000.

57

ESCALAS E GRANDEZAS
7. Milton encomendou a um arquiteto, um projeto para a reforma de sua casa de praia. Como não é especialista no assunto,
Milton pediu que o projeto fosse elaborado de forma a apresentar condições de fornecer uma maior riqueza de detalhes possível.
Para atender a solicitação de Milton, entre as escalas abaixo, qual delas deve ser escolhida pelo arquiteto?
(A) 1:50
(B) 1:60
(C) 1:70
(D) 1:80
(E) 1:90
8. As figuras a seguir mostram dois pacotes de café em pó que têm a forma de
paralelepípedos retângulos semelhantes. Se o volume do pacote maior é o dobro do
volume do menor, a razão entre a medida da área total do maior pacote e a do menor é
igual a:
(A) 3 3
(B)

3

4

(C) 6
(D) 8
(E)

3

6

09. Na busca por diferenciar seu produto no mercado, uma indústria de laticínios resolveu modificar o formato das suas caixas
de 1 litro de leite. Com as mudanças, uma das dimensões da base foi aumentada de 20%, enquanto a outra foi aumentada de
50%. Como consequência, a altura:
a) aumentará 70%
b) aumentará 35%
c) diminuirá 35%
d) diminuirá 44,5%
e) diminuirá 55,5%
10. (G1 - 2010) Após assistir ao programa Ecoprático, da TV Cultura, em que foi abordado o tema do aproveitamento da
iluminação e da ventilação naturais do ambiente, Dona Maria decidiu ampliar a janela de sua cozinha. A janela retangular teve
o seu comprimento dobrado e teve a sua altura aumentada em 50%, mantendo a forma retangular. Logo, a área da janela
aumentou em:
a) 100%.
b) 150%.
c) 200%.
d) 250%.
e) 300%.
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Nesta aula abordaremos as seguintes habilidades da matriz
de competências para a prova de Matemática e suas
Tecnologias:
H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou
tabelas para fazer inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em
tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou
tabelas como recurso para a construção de argumentos.

Gráficos e tabelas estão presentes nas quatro áreas da
prova objetiva do Enem, mas certamente aparecem com
mais frequência na prova de Matemática e suas
Tecnologias, contemplando a
6ª competência
avaliada nesta área:
“Interpretar informações de natureza científica e social
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão
de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.”

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TABELAS E GRÁFICOS.
Nos dias atuais, um dos requisitos para a formação dos
cidadãos está na organização e manipulação de dados
encontrados em gráficos veiculados nos meios de
comunicação. Esta organização e manipulação têm sido
mais exigidas do leitor, uma vez que no mundo moderno,
os meios de comunicação de massa, escrito e visual,
utilizam de forma frequente, gráficos e tabelas nos mais
variados assuntos.

Para praticar um pouco, observe alguns exemplos de
questões que tratam dessa competência.

Para
quem quer fazer uma boa prova do ENEM, a capacidade de
ler, compreender e interpretar gráficos é, fundamental.
É importante também saber que a prova do Enem exige do
estudante não somente a habilidade da leitura de tabelas
e gráficos, mas também é necessário saber extrair deles as
informações para a resolução do problema. É fácil perceber
que tais gráficos e tabelas estão associados a situações do
nosso cotidiano.

01. ( ENEM 2011 ) O termo agronegócio não se refere
apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades
ligadas a essa produção incluem fornecedores de
equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização
e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte
mostra a participação percentual do agronegócio no PIB
brasileiro:
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EXERCICIOS BASE
1. (Enem 2016) O cultivo de uma flor rara só é viável se
do mês do plantio para o mês subsequente o clima da
região possuir as seguintes peculiaridades:
- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses
meses, não for superior a 50 mm;
- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a
15 °C;
- ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a
5 °C na temperatura máxima.
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor
em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que
lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para
os 12 meses seguintes nessa região.

Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador
ressaltou uma queda da participação do agronegócio no
PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação,
em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de
queda ocorreu entre os anos de
(A) 1998 e 2001.
(B) 2001 e 2003.
(C) 2003 e 2006.
(D) 2003 e 2007.
(E) 2003 e 2008.
02. (ENEM 2009) Dados da Associação Nacional de
Empresas de Transportes Urbanos (ANTU) mostram que o
numero de passageiros transportados mensalmente nas
principais regiões metropolitanas do país vem caindo
sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em
1995, e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de
2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos
mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o
mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir
mostra um índice de produtividade utilizado pelas
empresas do setor, que e a razão entre o total de
passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de
veículos.

Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou
que poderia plantar essa flor rara.
O mês escolhido para o plantio foi
a) janeiro.
b) fevereiro.
c) agosto.
d) novembro.
e) dezembro.
2. (Enem 2015) Uma pesquisa de mercado foi realizada
entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D
que costumam participar de promoções tipo sorteio ou
concurso. Os dados comparativos, expressos no gráfico,
revelam a participação desses consumidores em cinco
categorias: via Correios (juntando embalagens ou
recortando códigos de barra), via internet (cadastrandose no site da empresa/marca promotora), via mídias
sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular) ou
via rádio/TV.

Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões
metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008
eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem
inferir que o total de passageiros transportados no mês
de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a
(A) 355 milhões.
(B) 400 milhões.
(C) 426 milhões.
(D) 441 milhões.
(E) 477 milhões.
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4. (Enem PPL 2014) Em 2010, cerca de 3,24 milhões de
passageiros foram transportados entre os Estados Unidos
e o Brasil, de acordo com dados divulgados pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC). O gráfico mostra a
distribuição relativa do número de passageiros
transportados entre o Brasil e os cinco destinos mais
procurados, dos quais apenas dois países são europeus:
França e Portugal.

Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas
uma categoria nas classes A e B (A B) e uma categoria
nas classes C e D (C D).
De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o
maior número de consumidores das classes A B e C D,
a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via
a) Correios e SMS.
b) internet e Correios.
c) internet e internet.
d) internet e mídias sociais.
e) rádio/TV e rádio/TV.
3. (Enem 2014) O gráfico apresenta as taxas de
desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre
de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de
desemprego total é a soma das taxas de desemprego
aberto e oculto.

De acordo com esses dados, o valor mais aproximado para
a quantidade total de passageiros transportados em 2010
entre o Brasil e os países europeus mostrados no gráfico é
a) 874.800.
b) 1.018.285.
c) 1.481.142.
d) 2.499.428.
e) 3.240.000.
5. (Enem 2ª aplicação 2016) A diretoria de uma empresa
de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma
proposta de novo produto. Nessa reunião, foram
apresentadas as notas médias dadas por um grupo de
consumidores que experimentaram o novo produto e
dois produtos similares concorrentes (A e B).

Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de
dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em
junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em
dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de
2011.
Disponível em: www.dieese.org.br. Acesso em: 1 ago. 2012
(fragmento).
Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de
2012 teria sido, em termos percentuais, de
a) 1,1.
b) 3,5.
c) 4,5.
d) 6,8.
e) 7,9.
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A característica que dá a maior vantagem relativa ao
produto proposto e que pode ser usada, pela diretoria,
para incentivar a sua produção é a
a) textura.
b) cor.
c) tamanho.
d) sabor.
e) odor.
6. (Enem 2ª aplicação 2016) Uma empresa registrou seu
desempenho em determinado ano por meio do gráfico,
com dados mensais do total de vendas e despesas.

Quantas operações o investidor fez naquele dia?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
08. ( ENEM 2015 ) Atualmente existem diversas
locadoras de veículos permitindo uma concorrência
saudável para o mercado fazendo com que os preços se
tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária
de seus carros depende da distancia percorrida, conforme
o gráfico.

O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de
vendas e despesas, nesta ordem.
Quais os três meses do ano em que foram registrados os
maiores lucros?
a) Julho, setembro e dezembro.
b) Julho, setembro e novembro.
c) Abril, setembro e novembro.
d) Janeiro, setembro e dezembro.
e) Janeiro, abril e junho.
07. ( ENEM 2015 ) Um investidor inicia um dia com x
ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua
apenas dois tipos de operações, comprar ou vender
ações. Para realizar essas operações, ele segue estes
critérios:
I. vende metade das ações que possui, assim que seu valor
fica acima do valor ideal (Vi);
II. compra a mesma quantidade de ações que possui,
assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo (Vm);
III. vende todas as ações que possui, quando seu valor fica
acima do valor ótimo (Vo).
O gráfico apresenta o período de operações e a variação
do valor de cada ação, em reais, no decorrer daquele dia
e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo.

O valor pago na locadora Q e menor ou igual aquele pago
na locadora P para distancias, em quilômetros, presentes
em qual(is) intervalo(s)?
(A) De 20 a 100.
(B) De 80 a 130.
(C) De 100 a 160.
(D) De 0 a 20 e de 100 a 160.
(E) De 40 a 80 e de 130 a 160.
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09. ( ENEM 2015 ) O polímero de PET (Politereftalato de
Etileno) e um dos plásticos mais reciclados em todo o
mundo devido a sua extensa gama de aplicações, entre
elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas.
Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil,
sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de
282kt (quilotoneladas).

EXERCICIOS COMPLEMENTARES
01. ( ENEM 2003 ) O tempo que um ônibus gasta para ir
do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, durante
o dia, conforme as condições do trânsito, demorando
mais nos horários de maior movimento. A empresa que
opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo
médio de duração da viagem conforme o horário de saída
do ponto inicial, no período da manhã.
De acordo com as informações do gráfico, um passageiro
que necessita chegar até as 10h30min ao ponto final
dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, no
máximo, até as:

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens
PET recicladas destinadas a produção de tecidos e malhas,
em kt, e mais aproximada de
(A) 16
(B) 22,9
(C) 32
(D) 84,6
(E) 106,6

(A) 9h20min
(B) 9h30min
(C) 9h00min
(D) 8h30min
(E) 8h50min

10. ( ENEM 2013 ) O índice de eficiência utilizado por um
produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo
produto do tempo de lactação (em dias) pela produção
média diária de leite (em kg), dividido pelo intervalo entre
partos (em meses). Para esse produtor, a vaca é
qualificada como eficiente quando esse índice é, no
mínimo, 281 quilogramas por mês, mantendo sempre as
mesmas condições de manejo (alimentação, vacinação e
outros). Na comparação de duas ou mais vacas, a mais
eficiente é a que tem maior índice. A tabela apresenta os
dados coletados de cinco vacas:

02. ( ENEM 2003 ) João e Antônio utilizam os ônibus da
linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar,
no período considerado no gráfico, nas seguintes
condições:
– trabalham vinte dias por mês;
– João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o
trajeto no menor tempo;
– Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o
trajeto no maior tempo;
– na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo
tempo de percurso.
Considerando-se a diferença de tempo de percurso,
Antônio gasta, por mês, em média,
(A) 05 horas a mais que João.
(B) 10 horas a mais que João.
(C) 20 horas a mais que João.
(D) 40 horas a mais que João.
(E) 60 horas a mais que João.

Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca
mais eficiente é a
(A) Malhada.
(B) Mamona.
(C) Maravilha.
(D) Mateira.
(E) Mimosa.

03. ( ENEM 2012 ) Os hidrômetros são marcadores de
consumo de água em residências e estabelecimentos
comerciais. Existem vários modelos de mostradores de
hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma
combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro.
O número formado pelos quatro primeiros algarismos do
mostrador fornece o consumo em m3, e os dois últimos
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algarismos representam, respectivamente, as centenas e
dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de
ponteiros indica a quantidade em litros, e o outro em
décimos de litros, conforme ilustrados na figura a seguir.

O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no
conceito de eficiência utilizado na empresa e nas
informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito
bom na
(A) segunda e na terça-feira.
(B) terça e na quarta-feira.
(C) terça e na quinta-feira.
(D) quinta-feira, no sábado e no domingo.
(E) segunda, na quinta e na sexta-feira.
05. ( ENEM 2012 ) O dono de uma farmácia resolveu
colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que
apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de
certo medicamento ao longo do ano de 2011.

Considerando as informações indicadas na figura, o
consumo total de água registrado nesse hidrômetro, em
litros, é igual a
(A) 3.534,85.
(B) 3.544,20.
(C) 3.534.850,00.
(D) 3.534.859,35.
(E) 3.534.850,39.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram,
respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em
2011 foram
(A) março e abril.
(B) março e agosto.
(C) agosto e setembro.
(D) junho e setembro.
(E) junho e agosto.

04. ( ENEM 2012 ) A figura a seguir apresenta dois
gráficos com informações sobre as reclamações diárias
recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento ao
Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O
gráfico de linha tracejada informa o número de
reclamações recebidas no dia, o de linha contínua é o
número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações
podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais
de um dia para serem resolvidas.

06. Desde 2007 a Receita Federal tem alterado as bases
de cálculo para a declaração do imposto de renda de
pessoas físicas. As tabelas 1 e 2 evidenciam estas
mudanças, mostrando as faixas do imposto de renda de
pessoa física, conforme o nível salarial do contribuinte,
para os exercícios de 2011 (ano-calendário de 2010) e de
2012 (ano-calendário de 2011), respectivamente.
Tabela 1: Tabela Progressiva para o cálculo mensal do
Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de
2011, ano calendário de 2010. (Em 2011, paga-se o
imposto relativo aos ganhos do ano de 2010 )
Base de cálculo mensal
em R$

O gerente de atendimento deseja identificar os dias da
semana em que o nível de eficiência pode ser considerado
muito bom, ou seja, os dias em que o número de
reclamações resolvidas excede o número de reclamações
recebidas.
Disponível em: http://blog.bibliotecaunix.org. Acesso em:
21 jan. 2012 (adaptado).
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Alíquota Parcela a deduzir
%
do imposto em R$

Até 1.499,15

-

-

De 1.499,16 até 2.246,75

7,5

112,43

De 2.246,76 até 2.995,70

15,0

280,94

De 2.995,71 até 3.743,19

22,5

505,62

Acima de 3.743,19

27,5

692,78

ESTATISTICA
Tabela 2: Tabela Progressiva para o cálculo mensal do
Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de
2012, ano calendário de 2011. (Em 2012, paga-se o
imposto relativo aos ganhos do ano de 2011)
Base de cálculo mensal
em R$

(A) I, III e II.
(B) II, I e III.
(C) II, III e I.
(D) III, I e II.
(E) III, II e I.

Alíquota Parcela a deduzir
%
do imposto em R$

Até 1.566,61

-

-

De 1.566,62 até 2.347,85

7,5

117,49

De 2.347,86 até 3.130,51

15,0

293,58

De 3.130,52 até 3.911,63

22,5

528,37

Acima de 3.911,64

27,5

723,95

08. O gráfico mostra a temperatura média e a
precipitação de chuva em uma determinada localidade
em cada um dos meses do ano de 2010. Observando o
gráfico, é correto afirmar que

Um contribuinte sabe que, para calcular o quanto de
imposto de renda irá pagar mensalmente,
deve
multiplicar o valor do seu salário mensal pela alíquota
correspondente e descontar desse total a respectiva
parcela a ser deduzida. Se o salário mensal deste
contribuinte foi de R$3.000,00 no ano de 2010 e no ano de
2011 seu salário foi reajustado para R$3.100,00, então,
para o exercício de 2012, este mesmo contribuinte pagou:

(A) o mês mais chuvoso foi também o mais quente
(B) o mês menos chuvoso foi também o mais frio
(C) de outubro para novembro aumentaram a precipitação
e a temperatura
(D) os dois meses mais quentes foram também os de maior
precipitação
(E) os dois meses mais frios foram também os de menor
precipitação

(A) 12,96 reais mensais a menos de imposto de renda do
que em 2011
(B) 12,96 reais mensais a mais de imposto de renda do que
em 2011.
(C) 1,82 reais mensais a menos de imposto de renda do que
em 2011.
(D) 1,82 reais mensais a menos de imposto de renda do que
em 2011.
(E) o mesmo valor mensal pago no imposto de renda do de
2011.

09. Assinale qual a alternativa apresenta a história que
melhor se adapta ao gráfico abaixo, que mostra a variação
da distância em relação ao tempo.

07.
Os gráficos I, II e III, a seguir, esboçados em uma
mesma escala, ilustram modelos teóricos que descrevem
a população de três espécies de pássaros ao longo do
tempo.

(A) Assim que saí de casa lembrei que deveria ter enviado
um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e
cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais
algumas mensagens e, quando me dei conta, já havia
passado mais de uma hora. Saí apressada e tomei um táxi
para o escritório.
(B) Saí de casa com muita pressa para chegar ao colégio.
Chegando a parada logo peguei um ônibus a caminho do
terminal, onde esperei um pouco para que viesse o meu
segundo ônibus, o qual o motorista era muito cauteloso.
Descendo desse ainda tive que caminhar a pé para a escola.

Sabe-se que a população da espécie A aumenta 20% ao
ano, que a população da espécie B aumenta 100 pássaros
ao ano e que a população da espécie C permanece estável
ao longo dos anos. Assim, a evolução das populações das
espécies A, B e C, ao longo do tempo, correspondem,
respectivamente, aos gráficos
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(C) Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto corri
para pegá-lo. Infelizmente o motorista não me viu e partiu.
Após esperar algum tempo no ponto, resolvi voltar para
casa e chamar um táxi. Passado algum tempo, o táxi me
pegou na porta de casa e me deixou no escritório.
(D) Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou.
Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para o
trabalho, mas antes parei em um posto para colocar
combustível.
(E) Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular
e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que eu
estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que
nesse momento estava passando um táxi. Acenei para ele
e ainda antes de chegar ao escritório passei em uma
papelaria para tirar algumas cópias.

(A) O zoólogo chegou ao ponto de apoio, para pegar os
equipamentos que ali havia esquecido, 8 minutos depois
de ter saído desse ponto pela primeira vez.
(B) O zoólogo chegou ao ponto de observação, pela
primeira vez, 15 minutos depois de ter saído do ponto de
apoio, após apanhar os equipamentos que ali havia
esquecido.
(C) O zoólogo esteve no ponto de observação durante 25
minutos.
(D) O zoólogo notou que havia esquecido o binóculo, 10
minutos após deixar o ponto de observação.
(E) O tempo transcorrido da chegada do zoólogo ao ponto
de observação, pela primeira vez, a sua chegada ao ponto
de apoio, para encerrar o trabalho, foi de 50 minutos.

10. Paulo é um zoólogo que realiza suas observações em
um ponto, o de observação, e guarda seus equipamentos
em outro ponto, o de apoio.
Em certo dia, para realizar seu trabalho, fez o seguinte
trajeto:
• Partiu do ponto de apoio com destino ao de observação
e, da metade do caminho, voltou ao ponto de apoio, para
pegar alguns equipamentos que havia esquecido. Ali
demorou apenas o suficiente para encontrar tudo de que
necessitava. Em seguida, partiu novamente em direção ao
ponto de observação, e lá chegou.
• Depois de fazer algumas observações e anotações, partiu
com destino ao ponto de apoio. Após alguns minutos de
caminhada, lembrou que havia esquecido o binóculo no
ponto de observação e, nesse instante, retornou para
pegá-lo. Ao chegar ao ponto de observação, demorou ali
um pouco mais, pois avistou uma espécie rara e resolveu
observá-la. Depois disso, retornou ao ponto de apoio, para
guardar seus equipamentos, encerrando o seu trabalho
nesse dia.

GABARITO
EXERCICIOS BASE

01
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01
E

O gráfico a seguir mostra a variação da distância do zoólogo
ao ponto de apoio, em função do tempo, medido em
minutos, a partir do instante em que ele deixou o ponto de
apoio pela primeira vez.
Com base nas informações apresentadas e no gráfico
acima, é correto afirmar que
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E
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Nesta aula abordaremos:
Competência de área 4 – Entender as transformações
técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos
de produção, no desenvolvimento do conhecimento e
na vida social.
H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e
tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social.
H18 – Analisar diferentes processos de produção ou
circulação de riquezas e suas implicações sócio-espaciais.
H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas
que determinam as várias formas de uso e apropriação dos
espaços rural e urbano.
H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às
modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social
e ao mundo do trabalho.

•

O carvão mineral diferente do carvão vegetal, é o
resultado de transformações químicas que se processaram a partir de grandes florestas soterradas em antigos
períodos da história geológica da Terra (Carbonífero). O
carvão mineral, assim como o petróleo, pode ser encontrado em bacias sedimentares e seus principais estágios
de formação são:
turfa  linhito  hulha  antracito
O carvão mineral é a principal fonte de geração de
eletricidade no mundo gerando aproximadamente 40%
de toda eletricidade produzida no planeta através das
usinas termoelétricas.

Fontes de Energia

1.

São pontos positivos de seu uso o fato do mesmo
ser abundante em um grande número de países, ter uso
variado (fabricação do aço, por exemplo) e uma grande
facilidade de armazenamento.

Definição

Pode-se definir energia como sendo a capacidade de
produzir trabalho.

Em contra partida é o maior poluidor dos combustíveis fósseis (cinzas e gases), gera doenças nos mineradores e sua exploração torna as áreas mineradas erodidas e acidificadas.

Já as Fontes de energia são os diversos tipos de materiais ou processos dos quais se podem obter energia e
podem ser divididas em dois grandes grupos:
•

Renováveis – quando a renovação ocorre em
um curto período de tempo;

•

Não renováveis – quando a renovação ocorre
em um longo período de tempo ou que ainda
não ocorre a renovação;

•

Dentre suas vantagens mais diretas observa-se
que o gás natural tem elevado poder calorífico e, em
sua queima, apresenta baixos índices de emissão de
poluentes, e em caso de vazamentos, tem rápida dispersão, sendo ainda utilizado em aquecimento de domicílios, como combustível de automóveis e como matéria-prima na indústria química.

Fontes de Energia Tradicionais
•

Gás Natural e Xisto Betuminoso

O Gás Natural é considerado por muitos como sendo
um dos melhores combustíveis fósseis. O gás natural é
uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, originados da
decomposição de matéria orgânica fossilizada ao longo
de milhões de anos e pode ser encontrado na natureza
associado ou não ao petróleo.

Podem ser ainda divididas em tradicionais e alternativas, sendo as tradicionais as mais utilizadas e que produzem uma maior quantidade de energia. Já as alternativas
foram criadas para viabilizar uma possível substituição das
tradicionais que são em geral não renováveis e comumente
poluidoras.

2.

Carvão Mineral

Petróleo

Como pontos negativos destaca-se a necessidade
de uma infraestrutura de armazenamento e transporte
especializada além do fato que os extensos gasodutos
podem vir a gerar problemas geopolíticos.

O petróleo é resultante de transformações sofridas
por matéria orgânica sobre certas condições específicas de calor e pressão, sendo encontrado em bacias
sedimentares tanto em áreas continentais assim como
no mar, nas regiões conhecidas como plataformas continentais.

O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em material orgânico. Em suas camadas, é
possível encontrar gás natural semelhante ao derivado
do petróleo, que pode ser destinado para o uso como
combustível de carros, geração de eletricidade, aquecimento de casas e para a atividade industrial. Por se
encontrar comprimido, o processo de extração do gás
é complexo e requer alta tecnologia para a perfuração
de zonas profundas, através de um processo conhecido
como fraturamento hidráulico, ou mesmo, “fracking”,
através do qual se extrai o chamado gás xisto, ou gás de
folhelho (shale gas).

O petróleo é um recurso natural — ainda que não
renovável — capaz de liberar uma grande quantidade
de energia calorifica e fornecer centenas de subprodutos, dentre os quais se destacam: gasolina; óleo diesel;
plásticos; lubrificantes; borracha sintética, etc., mantendo uma boa relação de custo-benefício.
Infelizmente ocorre uma grande concentração de reservas juntamente com o fato de o mesmo ser um dos
maiores poluidores do ar e ocasionar grandes riscos ambientais ao ser transportado.

A extração do gás de xisto pelo fraturamento hidráulico pode ocasionar elevados impactos ambientais tais
como a contaminação de águas nos aquíferos, poluição
do ar, poluição sonora e a migração dos gases e produtos químicos empregados para a superfície.
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•

Minerais Energético-Radioativos

É exaltada por apresentar índice zero de poluição e
sendo útil como fonte complementar às fontes de energia tradicionais. Além disso, como a velocidade do vento
costuma ser maior em períodos de estiagem, é possível
operar usinas eólicas em sistema complementar com
usinas hidrelétricas.

A obtenção de energia nuclear se baseia no princípio
demonstrado por Einstein, de que nas reações nucleares ocorre uma transformação de massa em energia.
A energia termonuclear pode ser obtida em usinas
através da fissão (ou quebra) e por fusão (ou colisão)
de átomos.

Entretanto as variações do vento tornam sua produção energética instável. Os equipamentos ainda são
caros e barulhentos, além de ocupar áreas litorâneas
extensas.

São utilizados como matérias-primas para a energia
nuclear os minerais radioativos, como o plutônio, o tório
e o urânio.

•

A obtenção de eletricidade através da energia termonuclear é consideravelmente menos consumidora de
recursos naturais visto que a fissão nuclear é controlada
em uma usina onde o uso de 1 quilo de urânio corresponde à queima de 3 mil toneladas de carvão ou ainda
de 12 mil barris de petróleo.

A energia solar é aquela energia obtida pela luz do
Sol que pode ser captada com painéis solares e que
chega ao planeta nas formas térmica e luminosa.
O aproveitamento dessa energia começou a ser
utilizada em 1959 nos EUA, como forma de geração de
energia elétrica para os satélites.

Ressaltam-se como pontos positivos as reservas
abundantes no mundo e o fato de durante sua produção
não ocorrer emissão de gases poluentes, juntamente
com o fato que o avanço tecnológico tornou as usinas
mais seguras.

Pode ocorrer em forma de energia fotovoltaica (eletricidade) e energia fototérmica (aquecimento).
A produção de eletricidade a partir da energia solar
vem crescendo nos últimos anos, sendo tradicionalmente usada para a obtenção de energia térmica.

Entretanto seu uso exige um grande investimento
inicial assim como sempre existem os riscos de acidente
nuclear e ressalta-se ainda a produção de lixo radioativo.
•

Juntamente com a eólica possui um índice zero de
poluição, sendo útil como fonte complementar de energia em áreas isoladas.

Hidráulica

Como a sua irradiação sobre a superfície da Terra
não ocorre de maneira uniforme no momento só é realmente viável em áreas ensolaradas. Possui um elevado
preço na instalação em larga escala para obtenção de
energia fotovoltaica.

Apesar de ser uma fonte de energia notoriamente
renovável, a energia hidroelétrica ou hidráulica possui
as características referentes a uma fonte de energia tradicional.
É uma das fontes com melhor custo benefício para a
produção de eletricidade, além de ser a priori, renovável.

•

Traz como pontos negativos a necessidade de um
grande investimento inicial, gerando em sua construção
um forte impacto ambiental e tem a sua produção dependente do regime de chuvas.

Assim, biomassa é todo recurso renovável oriundo
de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) que
pode ser utilizada na produção de energia.

Fontes de Energia Alternativas

A energia pode ser obtida através da combustão em
fornos e caldeiras de diversos produtos ou ainda através
da gaseificação e pirólise, além da destilação da matéria
orgânica.

Fontes alternativas de energia são aquelas que se apresentam como alternativa ao uso das fontes tradicionais de
energia (petróleo, gás natural, hídrica, carvão mineral). As
fontes alternativas de energias são renováveis, pouco ou
não poluentes, além de apresentar a vantagem de ter baixos índices de agressão ambiental.
•

Biomassa

Biomassa é a massa total de organismos vivos numa
área. Esta massa constitui uma importante reserva de
energia, pois é formada essencialmente por hidratos de
carbono, sendo, portanto usadas para produzir energia.

A energia gerada é, portanto, renovável, assim como
não poluente e comparativamente barata e em grande
quantidade.

3.

Solar

Como ponto positivo mais direto o uso da biomassa
aproveita restos, reduzindo o desperdício e no caso do
etanol e do biodiesel, os mesmos são equivalentes à gasolina, entretanto menos poluidores.

Eólica

Dentre as problemáticas de seu uso em larga escala
está o fato de que um elevado consumo esbarra na sazonalidade podendo ainda gerar uma elevação do preço
dos alimentos e dependendo de como se queima pode
ser muito poluente.

Energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Uma usina eólica é
composta de grandes hélices e vários geradores eólicos
instalados em locais onde a velocidade do vento é adequada e assim, produzindo energia elétrica.
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Marítima
A energia Marítima ou ainda Maremotriz, é um modo
de geração de eletricidade através da utilização da energia contida no movimento de massas d’água oceânicas.
Dois tipos de energia marítima podem ser obtidos:
energia cinética das correntes marítimas e energia potencial pela diferença de altura entre as marés alta e
baixa.
O potencial de geração de energia elétrica a partir do
mar inclui ainda o aproveitamento da força das ondas.
Atualmente vem sendo utilizada com fonte complementar de energia com destaque para as comunidades
insulares (ilhas). Por ser natural e renovável, diminui os
custos com matéria-prima.
Alguns tipos podem ocasionar desequilíbrio marinho
e só funciona bem em áreas com desníveis relativos de
marés ou onde ocorre a passagem de fortes correntes
marítimas.
•

Geotérmica

A energia geotérmica (ou geotermal) é aquela obtida
pelo calor que existe no interior da Terra. Os principais
recursos são os gêiseres que funcionam como fontes de
vapor que apresentam erupções periódicas.
As usinas elétricas aproveitam esta energia para
produzir água quente e vapor, que aciona as turbinas
e como outra utilização temos o uso do vapor que ao
percorrer tubulações pode até chegar às casas e estufas
para aquecimento.
Esse tipo de fonte de energia possui custos mais estáveis e se mostra relativamente constante em sua produção anual.
Entretanto, seu uso indiscriminado pode vir a criar
uma instabilidade geológica na área onde é instalada,
havendo riscos de erupções. Deve-se ainda ressaltar
que sua instalação só é viável em algumas regiões do
planeta.

O país cuja localização espacial proporciona condições
ideais para amplo aproveitamento da energia geotérmica é:

EXERCICIOS BASE
1ª) As usinas geotérmicas são uma forma alternativa de
geração de energia elétrica por utilizarem as elevadas
temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões.
Considere as informações do esquema e do mapa a
seguir:

a)

Brasil.

b)

Nigéria.

c)

Islândia.

d)

Uruguai.

e)

Austrália.

2ª) Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país que não é
membro da OPEP, tornaram se o maior produtor mundial
de petróleo, superando grandes produtores históricos
mundiais, de acordo com a publicação Statistical Review of
World Energy (BP) - 2015.
Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar:

a) A queda da oferta de petróleo, em2015, pelos países
não membros da OPEP é resultado do uso de fontes
de energia alternativas, como os biocombustíveis, e
também da expansão das termelétricas.
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b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca se

HINRICHS, R. A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas do embasamento cristalino do pré-sal.

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de
energia implica economizar recursos e combustíveis. Das
propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da
eficiência geral do processo?

c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que
levou esse país à condição de maior produtor mundial
em 2015, deu se pela exploração das jazidas de óleo
de xisto.

a) Aumentar a quantidade de combustível para queima

d) A elevação da produção de petróleo em países da

na usina de força.

OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China, é resultado da alta dos preços dessa commodity em 2015.

b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco
calor e muita luminosidade.

e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo

c) Manter o menor número possível de aparelhos elétri-

oceânico foram fatores para a industrialização de países, como México, Japão e EUA.

cos em funcionamento nas moradias.

d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de trans-

3ª) (Enem_adaptada) Qual das seguintes fontes de
produção de energia é a mais recomendável para a
diminuição dos gases causadores do aquecimento
global?

a)
b)
c)
d)

missão a fim de economizar o material condutor.

e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.

Carvão mineral.
Gás natural.
Óleo diesel.

6ª) (Puccamp)

Gasolina.

...do carvão e do petróleo se produz energia termelétrica
que faz movimentar grande parte do mundo. No entanto,
destas fontes pode-se afirmar que

e) Vento.

a) desde os anos de 1970, o carvão deixou de ser a

4ª) (Ufrs) Entende-se por “matriz energética” de um
país

segunda maior fonte geradora de energia, tendo sido
substituído pelo gás natural.

a) o total de estações geradoras de energia.

b) desde os anos de 1980, praticamente a metade da

b) o potencial energético produzido pelo seu sistema

energia primária utilizada no mundo provém do petróleo.

elétrico.

c) a rede de linhas e equipamentos de transmissão de

c) nos anos de 1990, o consumo de carvão diminuiu,

energia.

dentre outros fatores, devido às pressões dos ambientalistas que relacionam a queima do carvão à chuva
ácida.

d) a quantidade, medida em megawatts (MW), da energia
consumida.

d) na década de 1990, o petróleo deixou de ser a

e) o conjunto de fontes geradoras de energia.

fonte de energia mais utilizada no mundo sendo,
gradativamente, substituído pela biomassa.

e) devido à instabilidade política do Oriente Médio, os

5ª) (ENEM) A eficiência de um processo de conversão
de energia é definida como a razão entre a produção
de energia ou trabalho útil e o total de entrada de
energia no processo. A figura mostra um processo com
diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será
igual ao produto das eficiências das etapas individuais.
A entrada de energia que não se transforma em trabalho
útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos
de calor).

países europeus têm diminuído o consumo de petróleo
e aumentado a produção de novas fontes alternativas.

7ª) (ENEM) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída
no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A
usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente
brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts.
Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares,
arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam
estradas de uma região que será inundada pelas águas da
usina.
BACOCCINA, D.; QUEIROZ. G.; BORGES, R. Fim do leilão, começo da
confusão. Istoé Dinheiro. Ano 13, no 655,28 abr. 2010 (adaptado).

Os impasses, resistências e desafios associados à
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte estão
relacionados
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c) pelas erupções constantes dos vulcões.

a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste
quando comparados às bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

d) pela queima do carvão e combustíveis fósseis.

b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investi-

e) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravio-

c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as

10ª) (Ufrs) Assinale a alternativa correta com relação aos
recursos energéticos.

leta.

mento no crescimento do país com os esforços para a
conservação ambiental.
obras e à escassez dos recursos direcionados para o
pagamento pela desapropriação das terras.

a) A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação
de gás carbônico na atmosfera, o que ocasiona o resfriamento das temperaturas globais.

d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas ter-

ras e à ausência de reconhecimento desse direito por
parte das empreiteiras.

b) Os combustíveis fósseis, recursos finitos e não reno-

váveis, têm os custos econômicos de sua exploração
encarecidos, quando a sua localização ocorre em consideráveis profundidades.

e) ao aproveitamento da mão de obra especializada dis-

ponível na região Norte e o interesse das construtoras
na vinda de profissionais do Sudeste do país.

c) São chamadas de combustíveis fósseis as fontes

energéticas geradas pela fossilização de material orgânico. Os mais importantes combustíveis fósseis são
o carvão, o petróleo e os derivados do álcool.

8ª) (Mackenzie) O mapa representa o comércio
internacional de:

d) Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica

causada pela queima dos combustíveis fósseis são os
países periféricos, uma vez que as indústrias dos países tecnologicamente mais avançados já operam, em
sua maioria, com a chamada “tecnologia limpa”.

e) A Organização dos Países Exportadores de Petróleo

a)
b)
c)
d)

(OPEP) congrega exclusivamente países árabes,
constituindo-se numa organização essencialmente
política, baseada no poder econômico possibilitado
pelo domínio da exploração do mais importante dos
combustíveis fósseis.

manufaturados.
petróleo e derivados.

Exercícios Complementares

aço e produtos siderúrgicos.

1ª) (ENEM) Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move
turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os
geradores são acionados por hélices movidas pelo vento.
Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas
que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem
eletricidade, esses processos têm em comum o fato de:

matérias primas agrícolas.

e) minerais metálicos.
9ª) (ENEM)

a) não provocarem impacto ambiental.
b) independerem de condições climáticas.
c) a energia gerada poder ser armazenada.
d) utilizarem fontes de energia renováveis.
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.
2ª) (ENEM) A economia moderna depende da disponibilidade
de muita energia em diferentes formas, para funcionar e
crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias
cresceu mais de quatro vezes no período entre 1970 e
2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e
renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, ao
se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras
de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em
consideração, tais como os impactos causados ao ambiente
e às populações locais.

ZIEGLER, M. F. Energia Sustentável. Revista IstoÉ. 28
abr. 2010.
A fonte de energia representada na figura, considerada
uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída
do calor gerado

a) pelos detritos e cinzas vulcânicas.
b) pela circulação do magma no subsolo.
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RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil
Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental,
2007 (adaptado).

O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso
dos biocombustíveis na atualidade, os quais

Em uma situação hipotética, optou-se por construir
uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas
quedas d’água em rios cercados por mata, alegando-se que
causaria impacto ambiental muito menor que uma usina
termelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de
uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se

para o ambiente e podem propiciar a geração de novos
empregos, entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose nos
biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente.

a) são matrizes energéticas com menor carga de poluição

b) oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é

de alto custo, sua implantação não gera empregos, e
deve-se ter cuidado com o risco ambiental, pois eles
oferecem os mesmos riscos que o uso de combustíveis
fósseis.

a) a poluição da água por metais da usina.
b) a destruição do habitat de animais terrestres.
c) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a

c) sendo de segunda geração, são produzidos por uma

atmosfera.

tecnologia que acarreta problemas sociais, sobretudo
decorrente do fato de a matéria-prima ser abundante
e facilmente encontrada, o que impede a geração de
novos empregos.

d) o consumo não renovável de toda água que passa
pelas turbinas.

e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposi-

d) sendo de primeira e segunda geração, são produzidos

ção de resíduos no trecho de rio anterior à represa

por tecnologias que devem passar por uma avaliação
criteriosa quanto ao uso, pois uma enfrenta o problema
da falta de espaço para plantio da matéria-prima e a
outra impede a geração de novas fontes de emprego.

3ª) (ENEM) Deseja-se instalar uma estação de geração
de energia elétrica em um município localizado no interior
de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil
acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água
para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e
pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a
incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá
abastecer apenas o município apresentado.
Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas,
é a mais indicada para ser implantada nesse município de
modo a causar o menor impacto ambiental?

e) podem acarretar sérios problemas econômicos e sociais, pois a substituição do uso de petróleo afeta negativamente toda uma cadeia produtiva na medida em
que exclui diversas fontes de emprego nas refinarias,
postos de gasolina e no transporte de petróleo e gasolina.

5ª) (ENEM) Para compreender o processo de exploração e o
consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer
a gênese e o processo de formação do petróleo descritos
no texto abaixo.

a) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no
sistema de refrigeração.

b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a capta-

“O petróleo é um combustível fóssil, originado
provavelmente 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
depositado no fundo do mar transformaram esses restos
em massas viscosas de coloração negra denominadas
jazidas de petróleo.”

ção desse tipo de energia.

c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas
não afetaria a população.

d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar
que chega à superfície do local.

e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente

(Adaptado de TUNDISI. “Usos de energia.” São Paulo: Atual Editora,
1991.)

para abastecer a usina construída.

As informações do texto permitem afirmar que:

a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto

4ª) (ENEM) Os biocombustíveis de primeira geração são
derivados da soja, milho e cana-de-açúcar e sua produção
ocorre através da fermentação. Biocombustíveis derivados
de material celulósico ou bicombustíveis de segunda
geração — coloquialmente chamados de “gasolina de
capim” — são aqueles produzidos a partir de resíduos de
madeira (serragem, por exemplo), talos de milho, palha
de trigo ou capim de crescimento rápido e se apresentam
como uma alternativa para os problemas enfrentados pelos
de primeira geração, já que as matérias-primas são baratas
e abundantes.

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 atividades não poluentes dada sua origem natural.

d) o petróleo é um recurso energético distribuído homo-

geneamente, em todas as regiões, independentemente da sua origem.

e) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo,

DALE, B. E.; HUBER, G. W. Gasolina de capim e outros vegetais. Scientific American
Brasil. Ago. 2009, no 87 (adaptado).

explorado em áreas continentais de origem marinha ou
em áreas submarinas.
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d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respei-

6ª) (ENEM) Segundo dados do Balanço Energético Nacional
de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz
energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%),
termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas,
esse percentual é dividido conforme o combustível usado,
sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de
petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão mineral
(1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, podese considerar que ocorre uma compensação do carbono
liberado na queima do material vegetal pela absorção
desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto,
estudos indicam que as emissões de metano (CH4) das
hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2
das termelétricas.

to à conversão de energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.

e) transformam inicialmente a energia solar em energia
cinética e, depois, em energia térmica.

8ª) (Uel) De maior significado que o consumo global de
energia em um país é a relação entre o consumo e o número
de habitantes, isto é, o consumo de energia per capita.
Esse índice é significativo porque revela

a) a grande produção de carvão mineral, que é consumida sobretudo pela siderurgia.

b) a grande produção de petróleo que é consumida inter-

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos
socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, no 265, 2009
(adaptado).

namente em atividades industriais.

c) o consumo médio de petróleo pela população e a sua

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no
crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as
hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte.

distribuição pelas diferentes camadas sociais.

d) a existência de grandes problemas econômicos, mesmo quando esse indicador apresenta-se com elevação.

a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos
deste fenômeno.

e) o grau de industrialização: se o índice é elevado tra-

b) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e

ta-se de um país altamente industrializado, se ao contrário, o índice é baixo, o país possui o setor industrial
pouco expressivo.

os benefícios verificados.

c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis
dos gases do efeito estufa.

9ª) (ENEM) O potencial brasileiro para gerar energia a partir
da biomassa não se limita a uma ampliação do Pró-álcool.
O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande
variedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade
das florestas tropicais plantadas. Além da produção de
celulose, a utilização da biomassa permite a geração de
energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão
vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo
custo.
Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por
terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração
florestal. A utilização de metade dessa área, ou seja, de
120 milhões de hectares, para a formação de florestas
energéticas, permitiria produção sustentada do equivalente
a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais que
o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente. José
Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século
XXI.

d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de
efeito estufa em função de seu potencial de oferta.

e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras.

7ª) (ENEM) A energia geotérmica tem sua origem no
núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem
4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela
decomposição de materiais radiativos dentro do planeta.
Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um
reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao
redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir
temperaturas de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao ser
liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza
e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de
poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no
funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água
quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em
usinas de dessalinização.

Seminário da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, ago./2002 (com adaptações).

Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a
partir da biomassa incluem

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com
adaptações).

a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo ambiental e econômico.

Depreende-se das informações acima que as usinas
geotérmicas

b) substituição integral, por biodiesel, de todos os com-

a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usi-

bustíveis fósseis derivados do petróleo.

nas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos
decorrentes de ambas.

c) formação de florestas energéticas em terras impróprias
para a agricultura.

b) funcionam com base na conversão de energia potencial

d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a

gravitacional em energia térmica.

produtividade das florestas seja mais alta.

c) podem aproveitar a energia química transformada em

e) regeneração das florestas nativas em biomas modifica-

térmica no processo de dessalinização.

dos pelo homem, como o Cerrado e a Mata Atlântica.
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10ª) (ENEM) Considerando-se as informações do texto, é
correto afirmar que

a) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade.

b) o impacto ambiental da produção estadunidense de
etanol é o mesmo da produção brasileira.

c) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento
do efeito estufa.

d) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos EUA, vem sendo utilizada para
a conservação do meio ambiente.

e) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a preservação das características originais do solo.
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Nesta aula abordaremos:
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.
H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais,
políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.
Competência de área 4 – Entender as transformações
técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos
de produção, no desenvolvimento do conhecimento e
na vida social.
H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e
tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida
social.
H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das
novas tecnologias no processo de territorialização da
produção.
H18 – Analisar diferentes processos de produção ou
circulação de riquezas e suas implicações sócioespaciais.

ocorrem individualmente e separadamente, são frutos
da vida em sociedade, daí as permanências de muitos
modelos tidos como ultrapassados em períodos cujo
modelo de produção predominante era outro
considerado mais “avançado”.
Costuma-se dividir os modos de produção em 7
modelos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primitivo;
Asiático (Teocrático de Regadio);
Escravista;
Feudal;
Capitalista;
Socialista;
Comunista;

Tipos de Modos de Produção
1) Modo de Produção Primitivo
Modelo de produção mais longevo da história da
humanidade existente durante centenas de milhares
de anos, já que se refere aos períodos do paleolítico e
de parte do neolítico, quando a humanidade iniciava
sua sobrevivência e suas organizações econômicas.
Devido ao estilo de vida coletivo e nômade das
primeiras organizações humanas, as tarefas produtivas
eram desempenhadas em conjunto, no qual os frutos
do trabalho eram distribuídos entre todos. Não havia
propriedade privada dos meios de produção, nem
proprietários. As relações sociais produtivas eram
pautadas em um coletivismo primitivo e não havia a
estruturação de Leis e nem do Estado, já que se
organizavam cooperativamente.
Em geral as atividades econômicas buscavam a
subsistência do grupo através da coleta e
posteriormente através da caça e da pesca. A pecuária
surgiu para auxiliar na caça e o desenvolvimento da
agricultura marca uma transição importante – a
Revolução Neolítica, a partir da qual as comunidades
passam a se sedentarizar, abandonando o nomadismo,
surge a propriedade privada assim como as classes
embasadas em propriedade (classes sociais).

Modos e Modelos de Produção
Conceito
Em geral utiliza-se o conceito Modo de
Produção para designar as maneiras e formas como os
bens materiais são produzidos ao longo da história da
humanidade. Reúne não só as forças produtivas, mas
também os meios de produção da riqueza (terras,
ferramentas, manufaturas, máquinas) e ainda as
relações de produção (escravidão, servidão,
cooperação, proletarização). Os modos de produção
estão diretamente ligados às formas como são
produzidos, utilizados e distribuídos os bens de
consumo e os serviços. Presentes em todo o decorrer
da história da humanidade, já que a economia é
inerente ao ser humano, a vida em sociedade sempre
apresentará algum tipo de modo de produção.
Modo de Produção = forças produtivas +
relações sociais de produção

2) Modo de Produção Escravista
Com o processo de “sedentarização” surgiram,
nas organizações e sociedades humanas, o
proprietário, a Lei, o Estado e até mesmo a família
mononuclear, a qual gira em torno do proprietário de
terras. Dessa forma os meios de produção da riqueza e
dos bens materiais (terras e instrumentos de produção)
possuíam um dono, um proprietário.
Aqueles que não tinham a terra passaram a
trabalhar para aqueles que a possuíam. No sistema
escravista a pessoa passa a sê-la também propriedade.
É uma desumanização dos homens e mulheres que
passaram a ser vistos como ferramentas, como parte
do processo produtivo, são propriedades, e como tal,
pertencem a algo ou alguém. Em geral os escravizados
eram provenientes de dívidas não pagas ou de guerras,
cuja população derrotada era então escravizada.

A substituição de um Modo de Produção por
outro, ao longo das transformações históricas da
humanidade, pode ocorrer de maneira mais gradativa,
em processos lentos e demorados (como a
“ruralização” da economia europeia ocidental após a
queda do Império Romano do ocidente) ou de maneira
mais abrupta, através de revoluções (como o
estabelecimento de uma economia planificada na
URSS, com Revolução de 1917).
Muitas vezes um modo de produção coexiste
com outro em um mesmo período de tempo e em uma
mesma região (na Europa medieval o sistema de
produção feudal era o modelo vigente, mas ainda havia
escravidão, por exemplo). Modelos de produção nunca
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Os escravos eram caracterizados por ser
propriedade, não tinham liberdade, ou seja, eram
cativos, não tinham liberdade de ir e vir, e não
recebiam por seu trabalho, por isso não eram
remunerados, apesar de serem custeados por seus
proprietários. Vale ressaltar que os escravos são
dominados e sujeitos a exploração, não recebiam nada
do que produziam, que ficava sob o controle do
proprietário.

nas terras destinadas aos servos (manso servil) como
nas terras destinadas ao senhor (manso senhorial),
sendo obrigados a pagar os excessivos impostos (talha,
corveia, banalidades e dízimo eram os principais).
Vale ressaltar que no sistema feudal, ou seja, no
modo de produção feudal, o comercio era incipiente e
que o pouco comercio que existia era “amonetário”, ou
seja, sem o uso de moeda. Havia mão-de-obra escrava,
no entanto, essa era em pequena quantidade e
desempenhava comumente trabalhos domésticos.

3) Modo de Produção Asiático (Teocrático de
Regadio)
Modo de produção comum em várias
sociedades da Idade Antiga, o Modo de Produção
Asiático não esteve presente somente nas sociedades
da Ásia, como China, Índia e Mesopotâmia, mas esteve
presente ainda na África, como no Egito e, durante o
período anterior a chegada dos espanhóis e
portugueses na América, nas sociedades ameríndias,
como os Incas e os Astecas.
Por esse motivo, o Modo de Produção Asiático
é atualmente chamado na atualidade de Modo de
Produção Teocrático de Regadio, já que ele a política é
assentada em lideranças consideradas divinas ou
divinizadas (Teocracias) e a economia gira em torno da
agricultura irrigada (Regadio).
Neste modelo o chefe político era também o
chefe militar e religioso, como em geral era
considerado um deus ou de origem divina, o estado
configurava-se um Estado Teocrático. A hierarquia
nessas sociedades era rígida, marcada pela
propriedade das terras pelo líder politico-religioso,
assim como os escravos. No entanto, a base da mão-deobra nessas sociedades não era o escravo, mas sim o
servo. O servo é um homem-livre, que, no entanto está
preso à terra pela obrigatoriedade dos impostos, pago
em geral através de produtos e gêneros agropecuários
ou de trabalhos compulsórios em obras hidráulicas
(voltadas para a irrigação) ou obras religiosas. Os servos
eram remunerados recebendo parte da produção
agrícola.

5) Modo de Produção Capitalista
Modo de produção mais conhecido e ainda
vigente a nível global, o Modo de Produção Capitalista
inicia-se no período da Baixa Idade Média, a partir do
ressurgimento do comércio com o interesse pelas
especiarias e pelos excedentes agrícolas medievais, a
partir do ressurgimento urbano e a partir da ascensão
social e economia de uma classe que passa a viver do
comércio e das trocas: a burguesia.
Esse modo de produção tem como base a
acumulação, ou seja, a busca pelo lucro. As relações
sociais deixam pouco a pouco de ser pautadas pela
servidão e pela escravidão e passam a ser
desenvolvidas pelas relações de contrato assalariado,
ou seja, por uma remuneração monetária – o salário.
Podemos apontar várias etapas do desenvolvimento do
capitalismo, desde seus dias iniciais, ainda na Baixa
Idade Média, até os dias atuais, marcado pela
especulação financeira:
5.1 – Pré-capitalismo: fase onde o feudalismo
ainda domina, mas já se inicia um interesse econômico
pelo comércio com uso de moeda e pela busca de
acumulação a partir da troca (compra e venda) de bens
e mercadorias. Período em que o artesanato cresce
enquanto trabalho de produção de bens.
5.2 – Capitalismo Comercial ou Mercantil:
período em que o capitalismo, chamado de
mercantilismo nesse momento, substitui o feudalismo
como Modo de Produção vigente. A classe burguesa
ganha destaque social, aliando-se aos nobres, apesar
de ainda estar distante das decisões políticas, estas
ainda controladas pela classe aristocrática. Período
marcado pelas Grandes Navegações e mercados
exclusivos como as colônias, pela globalização inicial da
economia, pela busca por metais preciosos, pelos
superávits da balança comercial (o valor das
exportações ser maior que o valor das importações) e
pelas manufaturas, oficinas de artesãos que passaram
por uma revolução na forma de fabrico dos bens de
consumo;

4) Modo de Produção Feudal
O modo de produção feudal foi marcado pela
“ruralização” da economia e pela agricultura voltada
para a subsistência, para o autoconsumo. Origina-se no
período de declínio do Império Romano e de uma crise
da economia comercial e escravista. O feudo era a
grande propriedade da terra, um latifúndio,
pertencente a um senhor feudal que explorava então a
mão-de-obra camponesa em uma relação de colonato.
Os colonos, mais comumente chamados de
servos, eram os camponeses que trabalhavam na
grande propriedade do senhor feudal. Apesar de serem
homens e mulheres livres (não eram escravos) estavam
presos à terra pela obrigatoriedade dos impostos
estabelecidos pela relação senhor/servo (obrigações
servis). Recebiam, além de proteção militar do senhor,
casa e comida, em troca trabalhavam no campo, tanto
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5.3 – Capitalismo Industrial ou Fabril: período
em que o capital proveniente do mercantilismo passa
a ser investido em inovações técnicas e tecnológicas,
onde as fábricas manufatureiras se revolucionam em
indústrias. Momento de enorme crescimento dos
capitais e do lucro, em que o trabalho assalariado
suplanta definitivamente o trabalho escravo e em que
a burguesia surge como uma classe rica e ansiosa por
direitos
políticos.
Destacam-se
ainda
uma
racionalização e uma cientificidade da produtividade
capitalista, com o fordismo e o taylorismo,
principalmente. A concentração de riqueza torna-se
maior assim como a situação de exploração da mão-deobra assalariada, a qual trabalha sem a proteção de
direitos trabalhistas e em péssimas condições.
5.4 – Capitalismo Financeiro: período que se
fortalece a partir do final do século XIX com o
desenvolvimento da 2ª fase da revolução industrial e
com a necessidade de crescimento econômico e
capitais cada vez maiores das empresas. É quando as
indústrias, os bancos e outros investidores se
“fundem”, surgindo os mercados de ações e as bolsas
de valores. Bancos e instituições financeiras, assim
como investidores em geral, passam a controlar e a
participar das demais atividades econômicas através
dos financiamentos, buscando lucros e a divisão destes.
É marcado pela especulação financeira.

As distinções entre as
classes
sociais
são
Capital: dinheiro
diminuídas, porém não
utilizado para
significa dizer que não
gerar mais
ocorram ainda certas
desigualdades pessoais
dinheiro. O capital
como melhores/piores
é aquilo que se
salários em função dos
investe buscando
trabalhos
desempenhados.
Vale ressaltar que há várias experiências
socialistas que surgem ao longo do século XX, como a
URSS em 1917, e, posterior à Segunda Guerra Mundial,
a China, em 1949, e outros países como: Cuba, Vietnã,
Coreia do Norte, Camboja, Angola e Moçambique.
Estes exemplos é o que se chama de socialismo real, os
quais foram colocados em prática. .
7) Modo de Produção Comunista
Proposto por Marx e Engels como sendo o
objetivo final do socialismo. No comunismo não
haveria mais desigualdades sociais nem a exploração
de um homem pelo outro: a economia e o trabalho
seriam coletivos e cooperativos, tudo pertenceria a
todos e os frutos do trabalho seriam distribuídos
igualitariamente entre quem os produziu, sendo assim
o fim daquilo que seus proponentes chamavam de Luta
de Classes.
As lutas (entre as classes) devido às
desigualdades deixariam de existir, não sendo mais
necessários o Estado, a Lei nem a polícia. Todos seriam
então comuns, ou seja, viveriam no comunismo.
Fontes
http://www.economiabr.net/economia/index.html
https://www.estudopratico.com.br/modos-deproducao-capitalista-escravista-feudal-e-mais/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/mod
os-producao-precapitalistas.htm
http://www.politize.com.br/trilhas/economia-basica/

6) Modo de Produção Socialista
A base econômica do socialismo é a busca pela
diminuição das desigualdades sociais existentes no
capitalismo. Existem duas vertentes no pensamento
socialista, a dos socialistas “utópicos” e a dos socialistas
“científicos”.
Na primeira, a utópica, a ideia base é a
coexistência harmônica entre as classes sociais
distintas, onde os proprietários diminuiriam as
distâncias que separam os proprietários dos
trabalhadores, assim como melhorariam o sistema
produtivo através da concessão de leis trabalhistas,
salários dignos, diminuição da jornada de trabalho e
distribuição da renda. Destacam-se nessa vertente
autores e pensadores como Saint-Simon, Charles
Fourrier e Robert Owen. Na segunda vertente,
proposta por Marx e Engels, há a defesa de uma
revolução dos trabalhadores para a derrubada do
estado e da economia controlada pela burguesia, na
qual o socialismo seria uma ditadura dos trabalhadores
e uma etapa de transição para o comunismo.
Na economia socialista a propriedade deixa de
ser privada e passa a ser socializada (fim da
propriedade privada), os meios de produção da riqueza
tornar-se-iam coletivos e públicos, controlados pelo
Estado (e este estado, por sua vez, seria controlado
pelos trabalhadores em um sistema de partido único e
de ditadura), a economia seria assim planificada.
A finalidade não é o lucro, mas sim a satisfação
completa das necessidades materiais e culturais básicas
da população: emprego, habitação, educação e saúde.

EXERCÍCIOS BASE
01) Na passagem do modo de produção comunista
primitivo para o surgimento das primeiras grandes
civilizações,
a)ocorreu uma grande revolução ocasionada pelo
advento da agricultura e do pastoreio, atividades essas
que levaram ao aparecimento da propriedade da terra,
da família e das primitivas formas de Estado.
b)ocorreu uma grande revolução ocasionada pela
produção de excedentes agrícolas, o que levou à
formação de uma classe de ricos comerciantes que
passam a dividir o poder político com os sacerdotes.
c)foi abandonado o sistema de propriedade privada da
terra e dois rebanhos de gado, que foi substituído pelo
sistema de propriedade coletiva de todos os meios de
produção.
d)o homem viveu o estágio da selvageria, garantindo a
sua subsistência com caça, pesca e coleta.
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e)a parte mais considerável da população era
constituída por escravos de origem africana.

b) às guerras de conquista empreendidas por Roma, as
quais contribuíram decisivamente para predomínio
dessa relação de trabalho.
c) à inexistência de mão de obra livre e ao desinteresse
da população pelos trabalhos manuais.
d) aos conflitos entre patrícios e plebeus na luta pela
terra.
e) à necessidade de ampliação da oferta de mão de
obra para o desenvolvimento do artesanato.

02) (UFSM 2011) "Os romanos costumavam vender
uma parte das terras conquistadas, anexar outras e
arrendá-las aos cidadãos que nada possuíssem,
mediante um ligeiro censo (renda anual) ao tesouro
público. Os ricos, porém, tinham conseguido apoderarse dessas terras; eis por que foi feita uma lei que proibia
a todos os cidadãos ter mais de 125 hectares. Mas os
ricos conseguiram a obtenção de terras sob nomes de
empréstimos; por fim, tomaram-nas abertamente em
seu nome, então os pobres, espoliados da sua posse,
trataram de evitar o serviço militar e a criação de filhos.
Assim, a Itália seria em breve despovoada de habitantes
livres e cheia de escravos bárbaros que os ricos
empregavam na cultura das terras, para substituir os
cidadãos que haviam expulsado delas."

04) (Fuvest) As feiras na Idade Média constituíram-se:
a) instrumentos de comércio local das cidades para o
abastecimento cotidiano dos seus habitantes.
b) áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas
europeias.
c) locais de comércio de amplitude continental que
dinamizaram a economia da época.
d) locais fixos de comercialização da produção dos
feudos.
e) instituições carolíngias para renascimento do
comércio abalado com as invasões no Mediterrâneo.

PLUTARCO. Vida de Tibério e de Caio Graco. In:
ARRUDA & PILETTI. Toda a História - vol. 1. São Paulo:
Ática, 2008. p.76.

05) (UFPA) O movimento das cruzadas foi essencial
para o quadro das transformações por que a Europa
passaria nos processos finais da Idade Média. Definida
essa questão, é possível assegurar-se em relação ao
movimento cruzadista que

O texto aponta as modificações na estrutura fundiária
da Itália, no século II a.C. Sobre essas transformações,
é incorreto afirmar:
a) A substituição dos camponeses por escravos, nas
terras da península itálica, está relacionada com a
expansão militar romana e com o aumento da oferta de
escravos.
b) O Senado romano, dominado pelo patriciado, barrou
a formação de latifúndios com mão de obra escrava,
pois entendeu que essa mudança alterava a base social
da sociedade.
c) O Senado romano, controlado por grandes
proprietários de terra, viu de forma favorável a
formação
do
latifúndio
escravista
e
o
desmantelamento das unidades de produção
camponesa.
d) A vitória militar sobre Cartago e a expansão
territorial pelas terras banhadas pelo Mediterrâneo
favoreceram o aumento da oferta de mão de obra
escrava no mercado romano.
e) A expansão político-militar da República romana
pelo Mediterrâneo teve implicações no sistema
socioeconômico e transformou as relações da
sociedade com o meio ambiente da península itálica.

a) os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida
europeia foram de natureza política, já que
contribuíram para abalar sensivelmente o poder
absoluto dos monarcas europeus.
b) em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para
modificar o sistema da propriedade no feudalismo, já
que difundiram o começo da propriedade dominante
no Extremo Oriente.
c) os seus resultados abalaram seriamente o prestígio
do papado, provocando, inclusive, a separação entre a
Igreja de Roma e a de Constantinopla, fato de
implicações negativas para a autoridade clerical.
d) os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir
principalmente sobre as relações de trabalho, já que os
cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam a
substituição da servidão pelo trabalho livre.
e) as exigências das expedições contribuíram
decididamente para o recuo da dominação árabe no
Mediterrâneo, abrindo os espaços para que as suas
águas viessem a sustentar, mais tarde, parte das
grandes rotas do comércio europeu.

03) (UFRS 2011) Durante a República Romana, a
escravidão aumentou consideravelmente sua
importância na sociedade e na economia,
contribuindo para a crescente dependência da
República Romana em relação à mão de obra escrava.
A dependência da mão de obra escrava na República
Romana devia-se

06) (Vunesp) Sobre as associações de importantes
grupos sociais da Idade Média, um historiador
escreveu:
"Eram cartéis que tinham por objetivo a eliminação da
concorrência no interior da cidade e a manutenção do
monopólio de uma minoria de mestres no mercado
urbano".

a) à expansão das grandes propriedades e ao
aniquilamento da pequena propriedade rural.
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d) o revivescimento do comércio e a consequente
circulação monetária, que abalaram a autossuficiência
da economia senhorial.
e) a substituição gradativa do trabalho escravo pelo
trabalho assalariado dentro do feudo, o que criou
condições para a constituição de um sistema de
mercado dentro da própria unidade feudal.

(Jacques Le Goff, A civilização do Ocidente medieval.)
O texto caracteriza de maneira típica
a) as universidades medievais.
b) a atuação das ordens mendicantes.
c) as corporações de ofício.
d) o domínio dos senhores feudais.
e) as seitas heréticas.

09) Segundo o texto abaixo:
"(...) o fato maior do século XIX é a criação de uma
economia global única, que atinge progressivamente as
mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez
mais densa de transações econômicas, comunicações e
movimentos de bens, dinheiro e pessoas ligando os
países desenvolvidos entre si e ao mundo não
desenvolvido. [...] Sem isso não haveria um motivo
especial para que os Estados europeus tivessem um
interesse algo mais que fugaz nas questões, digamos,
da bacia do rio do Congo, ou tivessem se empenhado
em disputas diplomáticas em torno de algum atol do
Pacífico. Essa globalização da economia não era nova,
embora tivesse se acelerado consideravelmente nas
décadas centrais do século".

07) Inserido em um empreendimento mercantil,
financiado com o objetivo de exploração econômica
para o fortalecimento do absolutismo espanhol, o
navegante genovês [Cristóvão Colombo] encontra
uma realidade na América que não permite a
identificação das imaginadas riquezas orientais,
dando origem a uma dupla narrativa: a do esperado e
a do experimentado, em que o discurso é pressionado
pela necessidade de obter informações e um projeto
colonizador.
(Wilton Carlos Lima da Silva. As terras inventadas,
2003. Adaptado.)

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios. 1875-1914. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 95.

Segundo o texto, o relato de Colombo
a) revela a convicção do navegador de que as novas
terras oferecem riquezas imediatas e poder planetário
aos reis da Espanha.
b) expõe o esforço do navegador de conciliar o
reconhecimento da especificidade americana com as
expectativas europeias ante a viagem.
c) confirma o caráter casual da descoberta da América
e o desconsolo do navegador diante das pressões
comerciais da metrópole.
d) demonstra a superioridade religiosa e tecnológica
dos navegadores europeus em relação aos nativos
americanos.
e) mostra a decepção do navegador com o que
encontrou na América, pois não havia riquezas que
justificassem a longa viagem.

É possível afirmar que, para Hobsbawm, o que
caracteriza a expansão imperialista europeia no século
XIX?
a) A ausência do Estado protecionista na criação de
uma
economia
global
única.
b) A criação de uma economia global única no contexto
do crescimento comercial europeu.
c) A composição de forças das nações industrializadas
no domínio colonial.
d) O favorecimento social das regiões coloniais com a
ampliação dos investimentos europeus.
e) Os benefícios econômicos proporcionados às massas
descontentes dos impérios.

08) (Fatec-SP) Dentre as causas da desagregação da
ordem econômica feudal, é possível mencionar:

10) O texto a seguir faz referência a uma forma
específica de organização do trabalho, que
impulsionou o desenvolvimento do capitalismo
industrial no século XX.

a) a capitalização intensa realizada pelos artesãos
medievais e a criação de grandes unidades industriais,
que acabaram subvertendo a economia feudal.
b) o desinteresse da nobreza e do clero pela
manutenção do Feudalismo, pois esses setores se
beneficiariam com o advento da sociedade baseada no
lucro.
c) o surgimento das corporações de oficio e a
substituição do “justo preço”, que restringia as
possibilidades de lucro, pelo preço de mercado.

Texto VI
O trabalho era […] prender tampas de vidro em garrafas
pequenas. Trazia na cintura a meada de barbante.
Segurava as garrafas entre os joelhos, para poder
trabalhar com as duas mãos. Nesta posição, sentado e
curvado sobre os joelhos, os seus ombros estreitos
foram se encurvando; o peito ficava contraído durante
dez horas por dia […] O superintendente tinha grande
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orgulho dele e trazia visitantes para observarem-no […]
Isto significava que ele atingira a perfeição da máquina.
Todos os movimentos inúteis eram eliminados. Todos
os movimentos dos seus magros braços, cada
movimento de um músculo dos dedos magros, eram
rápidos e precisos. Trabalhava sob grande tensão, e o
resultado foi tornar-se nervoso.

(DURKHEIM, E. A Divisão Social do Trabalho. Apud
QUINTEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M.
Toque de Clássicos. vol1. Durkheim, Marx e Weber.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 91.)
De acordo com K. Marx, uma situação semelhante à
descrita no texto, em que os trabalhadores isolados em
suas tarefas no processo produtivo “não percebem
seus colaboradores na mesma obra, nem têm ideia
dessa obra comum”, é explicado pelo conceito de
a) Alienação.
b) Ideologia.
c) Estratificação.
d) Anomia Social.
e) Identidade Social.
02) A foto a seguir, da americana Margaret BourkeWhite (1904-71), apresenta desempregados na fila de
alimentos durante a Grande Depressão, que se iniciou
em 1929.

(LONDON, J. Contos. São Paulo: Expressão Popular,
2005. p. 98.)
Além da preocupação com a perfeita composição, a
artista nessa foto revela:

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema,
é correto afirmar que esta forma de organização do
trabalho

a) A capacidade de organização do operário.
b) A esperança de um futuro melhor para negros
c) A possibilidade de ascensão social universal.
d) As contradições da sociedade capitalista.
e) A desorganização da população na época.

a) implicou um enriquecimento das tarefas a serem
desenvolvidas, de tal modo que os trabalhadores
poderiam operar, por exemplo, com a habilidade das
duas mãos.
b) produziu um trabalhador mais intelectualizado, visto
que a complexidade do seu trabalho coincidia com a
complexidade da máquina utilizada.
c) apoiava-se no princípio do Just in time, isto é,
trabalho a tempo justo, na maior autonomia do
trabalhador frente a seus meios de trabalho.
d) generalizou a tarefa parcelar, monótona e
desinteressante, pela subordinação do homem à
máquina, distanciando o, assim, do trabalho criativo.
e) revelou-se inviável em outros setores de atividade,
como o caso dos escritórios e restaurantes de fast-food,
embora tenha sido amplamente utilizada no espaço
fabril ao longo do século XX.

03) ENEM PPL 2016

EXERCICIOS COMPLEMENTARES
01) Ao separar completamente o patrão e o
empregado, a grande indústria modificou as relações
de trabalho e apartou os membros das famílias, antes
que os interesses em conflito conseguissem
estabelecer um novo equilíbrio. Se a função da divisão
do trabalho falha, a anomia e o perigo da desintegração
ameaça todo o corpo social e quando o indivíduo,
absorvido por sua tarefa se isola em sua atividade
especial, já não percebe os colaboradores que
trabalham ao seu lado e na mesma obra, nem sequer
tem ideia dessa obra comum.

Analisar o processo atual de circulação e de
armazenamento de determinados bens culturais diante
da transformação decorrente do impacto de novas
tecnologias indica que hoje
a) as músicas e os textos têm privilegiado um formato
digital, tornando inadmissível sua acumulação.
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b) a rede mundial de computadores acaba com o
chamado direito autoral, que é inaplicável em relações
virtuais.
c) a segurança e a inclusão digital são problemas,
expondo a impossibilidade de realizar um comércio
feito on-line.
d) as mídias digitais e a internet permitiram maior
fluxo desses produtos, pois seu acúmlo independe de
grandes bases materiais.
e) a pirataria é o recurso ultilizado pelos
consumidores, visto que são impedidos de adquirir
legalmente algo desprovido de suporte físico.

d)garantia da cidadania e ascensão econômica.
e)ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais.
TEXTO I
Cidadão
Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
“Tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?”
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer.
BARBOSA, L. In: ZÉ RAMALHO. 20 Super Sucessos. Rio
de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento).

04) Baseando-se na imagem, a relação de produção
apresentada é conhecida como

TEXTO II

a) Capitalista.
b) Socialista.
c) Escravista.
d) Feudalista.
e) Primitivista.

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz
mais riqueza e sua produção cresce em força e
extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria
ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse
fato simplesmente subentende que o objeto
produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe
opõe como um ser estranho, como uma força
independente do produtor.

05) ENEM PPL 2017 Procuramos demonstrar que o
desenvolvimento pode ser visto como um processo de
expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas
contrasta
com
visões
mais
restritas
de
desenvolvimento, como as que identificam
desenvolvimento com crescimento do Produto
Nacional Bruto, ou industrialização. O crescimento do
PNB pode ser muito importante como um meio de
expandir as liberdades. Mas as liberdades dependem
também de outros determinantes, como os serviços
de educação e saúde e os direitos civis.

MARX, K. (Primeiro manuscrito). São Paulo: Boitempo
Editorial, 2004 (adaptado).
06) Com base nos textos, a relação entre trabalho e
modo de produção capitalista é
a)baseada na desvalorização do trabalho especializado
e no aumento da demanda social por novos postos de
emprego.
b)fundada no crescimento proporcional entre o
número de trabalhadores e o aumento da produção
de bens e serviços.
c)estruturada na distribuição equânime de renda e no
declínio do capitalismo industrial e tecnocrata.
d)instaurada a partir do fortalecimento da luta de
classes e da criação da economia solidária.
e)derivada do aumento da riqueza e da ampliação da
exploração do trabalhador.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo:
Cia. das Letras, 2010.
A concepção de desenvolvimento proposta no texto
fundamenta-se no vínculo entre
a)incremento da indústria e atuação no mercado
financeiro.
b)criação de programas assistencialistas e controle de
preços.
c)elevação da renda média e arrecadação de impostos.
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07) A história em quadrinhos apresenta uma
característica fundamental do modo de produção
capitalista na atualidade e uma política estatal em
curso em muitos países desenvolvidos. Essa
característica e essa política estão indicadas em:
09)A relação de produção existente no modo de
produção capitalista é bastante criticada por alguns
sociólogos, pois torna o trabalhador
a)crítico.
b)alienado.
c)produtivo.
d)socialista.
e)não transformador.
10) Ao longo de dois séculos de existência, as
características estruturais do sistema capitalista
permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve
importantes mudanças que redefiniram as formas de
produção e consumo de bens. Essa é a razão pela qual
os estudiosos reconhecem momentos distintos do
capitalismo, denominados como modelos produtivos.
As campanhas publicitárias guardam forte coerência
com esses modelos.
A imagem publicitária que expressa uma característica
do modelo produtivo fordista é:

(a) liberdade de comércio – ações afirmativas para
grupos sociais menos favorecidos
(b) sociedade de classe – sistemas de garantias
trabalhistas para a mão de obra sindicalizada
(c) economia de mercado – programas de apoio aos
setores econômicos pouco competitivos
(d) trabalho assalariado – campanhas de estímulo à
responsabilidade social do empresariado

a)
Enem 2013
Na produção social que os homens realizam, eles
entram em determinadas relações indispensáveis e
independentes de sua vontade; tais relações de
produção correspondem a um estágio definido de
desenvolvimento das suas forças materiais de
produção. A totalidade dessas relações constitui a
estrutura econômica da sociedade – fundamento real,
sobre o qual se erguem as superestruturas política e
jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas
de consciência social.
MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In.
MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições
Sociais, 1977 (adaptado).

b)

c)

d)

08) Para o autor, a relação entre economia e política
estabelecida no sistema capitalista faz com que
GABARITO

a) o proletariado seja contemplado pelo processo de
mais-valia.
b) o trabalho se constitua como o fundamento real
da produção material.
c) a consolidação das forças produtivas seja
compatível com o progresso humano.
d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional
ao desenvolvimento econômico.
e) a burguesia revolucione o processo social de
formação da consciência de classe.
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Nesta aula abordaremos:
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.
H24 – Relacionar cidadania e democracia na
organização das sociedades.

Seu funcionamento baseava-se na troca de favores
políticos (clientelismo) no qual o Presidente
concederia todo o apoio político e financeiro para
assegurar a continuidade das oligarquias estaduais no
poder em troca do apoio da bancada parlamentarista
desses estados (lembrando que na época os partidos
eram estaduais, inexistindo partidos de alcance
nacional) no Congresso aos projetos presidenciais.
Desse modo, foi sendo alimentada uma cultura do
conchavo e das trocas de favores, ocultando interesses
privados sob o disfarce de interesses públicos.
2.2. A comissão verificadora de poderes
Órgão encarregado de validar os resultados
eleitorais, promovendo a “diplomação” (confirmação
da eleição do candidato) ou sua “degola” (negação da
confirmação eleitoral e impedimento efetivo de sua
posse). Seu controle por parte de políticos ligados às
oligarquias era utilizado para manter a hegemonia política
das mesmas.
2.3. Política do “café com leite”
Além do arranjo político criado por Campos Sales
para reduzir as disputas entre a união e os Estados
(onde ocorria o predomínio das Oligarquias locais, em
nível nacional), convencionou-se afirmar a primazia
política dos estados de São Paulo e Minas Gerais na
esfera federal, ocorrendo uma tendência ao
revezamento de políticos desses estados na
presidência do País. Entretanto, tal análise sofre
algumas críticas atualmente, pois tal pacto político
dependia do apoio de outras oligarquias de
considerável importância: as de RS, BA, RJ e PE, e essas,
por sua vez, dependiam da anuência de outras
oligarquias menores de outros estados. A sobrevivência
do sistema dependia do controle dos “currais eleitorais”
e de longos acordos tácitos (não escritos) envolvendo as
várias oli-garquias estaduais que, por vezes, não
entravam em consenso e produziram rupturas, como em
1906, 1910 (eleição do militar Hermes da Fonseca
apoiado por MG e RS, realizando a derrubada de várias
oligarquias na conhecida “Política das Salvações”), 1922
e 1930.
O termo “café com leite” (de origem obscura) ignora
as divergências entre os cafeicultores sobre as políticas
de valorização do café, pois o café mineiro possuía
qualidade inferior e precisava de ações específicas e
sua elite era mais heterogênea que a paulista (mais
coesa).

PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930)
1.

ESTRUTURAS POLÍTICAS DA REPÚBLICA VELHA

O predomínio das oligarquias
A eleição de Prudente de Morais (1894-1898)
estabeleceu a transição do poder militar para os civis na
República brasileira, após a turbulência do período
militar devido às divergências entre o projeto
republicano militar (centralizador) e o das elites locais
(federalista). Tal transição visava a estabelecer um
sistema político baseado em alianças que trouxesse a
estabilidade e favorecesse o controle das estruturas
administrativas dos Estados por parte de grupos políticos
e familiares locais, as chamadas “oligarquias”. Tais
grupos tendiam a perpetuarem-se indefinidamente nos
governos estaduais através de vários expedientes:
fraudes eleitorais, intimidação e coação eleitoral (“voto
de cabresto”), perseguição a opositores, alianças
políticas e, sobretudo, do apoio federal.
2. MECANISMOS POLÍTICOS DA REPÚBLICA OLIGÁRQUICA
2.1. A política dos Governadores
Idealizada pelo segundo presidente republicano
Campo Sales (1898-1902), também era conhecida por
“política dos Estados” e visava a evitar os conflitos
entre as esferas estadual e federal; o presidente e o
Congresso; o poder legislativo e o executivo, tão
recorrentes durante os governos dos militares.
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KOSHIBA, Luiz. História Geral e do Brasil: trabalho,
cultura e poder. São Paulo: Atual, 2004.

Vale a pena ressaltar a importância da atuação
política do senador gaúcho Pinheiro Machado (19051914), chefe das comissões verificadoras do Congresso
e líder do Senado, sendo um experiente cau-dilho e
peça-chave nas articulações que levaram às eleições
de Rodrigues Alves (1902-1906) e Afonso Pena
(1906-1909). Tornou-se época uma encarnação dos
males políticos e econômicos do País, sendo
assassinado em 1914.
Características eleitorais e políticas
O predomínio político das oligarquias (SP, RS e MG)
e de seus respectivos partidos republicanos dava-se
pelo poderio econômico e pela ação de políticos
profissionais que estabeleciam as políticas de
investimentos, posse de terras e nomeação de setores
burocráticos. A força de São Paulo garantiu a
autonomia para que os estados pudessem usufruir suas
rendas econômicas (ainda que dependendo das
políticas cambiais), daí as pressões por planos de
valorização do café devido à superprodução e à
valorização da moeda nacional. Os mineiros, apesar
da força eleitoral e de sua bancada no Congresso,
padeciam por sua economia mais dependente e
fragmentada. Os gaúchos tinham a peculiaridade da
relação entre o PRR (partido republicano rio-grandense) e
os militares.

Eleitor sendo “conduzido” para votar, charge ironiza a
prática do voto de cabresto durante a República Velha.
2.4. O Coronelismo
Fenômeno típico de zonas rurais, pode ser
entendido como o fortalecimento dos latifundiários
como chefes políticos locais, cuja importância era
proporcional à quantidade de votos conseguidos por
cada um no intuito de eleger os candidatos das
oligarquias.
Além de não ser obrigatório, o voto era privilégio de
poucas pessoas, garantindo baixos níveis de
participação eleitoral (entre 1,4 e 5,7% da população
total do País) no período. As fraudes, a marginalização
da oposição e as coações eram constantes, e o
coronelismo (entendido dentro das peculiaridades de
cada região) relaciona-se com a falta de direitos de
proteção à cidadania que coloca os latifundiários (em
decadência econômica) entre as populações rurais e o
estado, articulando relações de apadrinhamento e
clientelismo que através da “ideologia do favor”
davam aos coronéis o controle dos chamados “currais
eleitorais”. Em troca, os fazendeiros também se
beneficiavam com favores políticos e econômicos
perante as esferas estadual e federal.

“Essa política era possível, porque a Constituição
de 1891 não instituiu mecanismos contra fraudes
eleitorais. O voto, por exemplo, não era secreto, não
existiam cédulas eleitorais, nem havia justiça
eleitoral independente. Os coronéis colocavam
capangas nos locais de votação para vigiar os
eleitores e garantir a vitória dos candidatos oficiais.
Assim, a oligarquia cafeeira e os coronéis
reforçavam-se mutuamente.
O voto de cabresto, entretanto, não era o único
meio utilizado para fraudar eleições. As mesas
apuradoras, que contavam os votos, podiam
apresentar uma ata (relatório de votação) totalmente
falsa. Eram as chamadas eleições a ‘bico de pena’.
(...) A maioria dos estados não possuía uma
forte economia exportadora, como as de São
Paulo e Minas. Como consequência, suas redás
eram insuficientes para cobrir as despesas,
tornando-se dependentes do poder central,
dominado por São Paulo e Minas Gerais.”

CORONELISMO E (ANTI) CIDADANIA NA REPÚBLICA
VELHA
O coronelismo não era apenas um obstáculo ao livre
exercício dos direitos políticos. Ou melhor, ele impedia
a participação política, porque antes negava os direitos
civis. Nas fazendas, imperava a lei do coronel, criada
por ele, executada por ele. Seus trabalhadores e
dependentes não eram cidadãos do Estado brasileiro,
eram súditos dele. Quando o Estado se aproximava, ele
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o fazia dentro do acordo coronelista, pelo qual o
coronel dava seu apoio político ao governador em troca
da indicação de autoridades, como o delegado de
polícia, o juiz, o coletor de impostos, o agente do
correio, a professora primária. Gracas ao controle
desses cargos, o coronel podia premiar aliados,
controlar sua mão de obra e fugir dos impostos. Fruto
dessa situação eram as figuras do “juiz nosso” e do
“delegado nosso”, expressões de uma justiça e de uma
polícia postas a serviço do poder privado.
O que significa isso para o exercício dos direitos
civis? Sua impossibilidade. A justiça privada ou
controlada por agentes privados é a negação da
justiça. O direito de ir e vir, o direito de propriedade,
a inviolabilidade do lar, a proteção da honra e da
integridade física, o direito de manifestação ficavam
todos dependentes do poder do coronel. Seus
amigos e aliados eram protegidos, seus inimigos
eram perseguidos ou ficavam simplesmente sujeitos
aos rigores da lei. Os dependentes dos coronéis não
tinham alternativa senão colocar-se sob sua
proteção. Várias expressões populares descrevem a
situação: “Para os amigos, pão; para os inimigos,
pau”. Ou então “Para os amigos, tudo; para os
inimigos, a lei”.

novo presidente) a partir de novos empréstimos
(que substituiriam o pagamento em dinheiro por
títulos de juros dos novos empréstimos) e novos
prazos para o pagamento de juros e do montante
das dívidas que teriam um prazo de 63 anos para
serem pagas e os credores obteriam como garantia
em caso de inadimplência as rendas da alfândega do
Rio de Janeiro. O chamado “empréstimo de
consolidação” era acompanhado de um programa
de deflação e aumento de impostos (o presidente
ganhou o apelido popular de “Campos Selos”)
visando a desestimular as importações, o que
acabou trazendo estagnação econômica ao País.
2. A CRISE DO CAFÉ
Após tornar-se o principal produto da pauta de
exportações do País durante o Segundo Reinado, o café
manteria sua posição no século XX, mas com crescentes
problemas que acabaram tornando o produto em um
“rei em decadência”. A expansão da produção acabou
sendo maior do que a demanda internacional
(tendência perceptível desde 1895) gerando a queda
dos preços mundiais: no ano de 1900, o País produziu
9,2 milhões de sacas de café; no ano seguinte, 14,8
milhões e em 1902 a produção excedeu 2 milhões de
sacas para as necessidades do mercado e em 1904 o
excedente alcançou 6 milhões de sacas.

CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo
caminho.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, pp. 56-57.

O Convênio de Taubaté (1906) e a Política de
valorização do café
Organizado pelos estados de SP, MG e RJ, o
encontro defendia a adoção de uma “política de
valorização do café” e a manutenção de um preço
mínimo em nome da “socialização das perdas”. Para
alcançar os objetivos, foram adotadas algumas
medidas, como: realização de empréstimos por parte
dos estados para compra dos excedentes (a fim de
manter os preços artificialmente altos) e desestímulo a
novos cafezais com impostos.
Apesar da oposição inicial do governo, as medidas
foram implantadas, retirando 8,5 milhões de sacas no
mercado, e novas valorizações foram necessárias em
1917-1918 e 1920. Entretanto, tais êxitos serviram
apenas
como
paliativos
à
crise,
pois
contraditoriamente os preços mantidos estimularam
ainda mais a produção do café. Contudo, a crise de
1929 desorganiza-ria profundamente a já combalida a
economia cafeeira, comprometendo ainda mais a
venda do produto no mercado externo, assim como a

ECONOMIA NA REPÚBLICA VELHA
1. O PREDOMÍNIO DA AGROEXPORTAÇÃO
Apesar de manter-se como um País tipicamente
agroexportador, dependente de importações e em
crescente endividamento externo, o Brasil passaria no
período por transformações ligadas ao crescimento do
mercado interno e da mão de obra assalariada,
aumentando cada vez mais o mercado consumidor
interno (até então basicamente composto por
latifundiários), e diversificava a sociedade com novos
atores políticos que não tardariam a questionar os
vícios políticos da República e o monopólio dos
fazendeiros.
O FUNDING LOAN (1898)
As exportações brasileiras eram insuficientes para
pagar as dívidas do Brasil, levando Campos Sales e
seu ministro da Fazenda Joaquim Murtinho a
buscarem a renegociação da dívida externa
(articulações iniciadas antes mesmo da posse do
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3.

obtenção de emprés-timos no exterior para a compra
de seus excedentes pelos Estados.
O Início da Era Vargas (1930-1945)
O Início da Era Vergas (1930-1945)
1.

Vargas assumiu o poder em um contexto histórico
problemático: crise do café, desemprego e problemas
financeiros enquanto ocorria o alinhamento das forças
políticas: oligarquias tradicionais, tenentes, fascistas e
militares legalistas, gerando tensões não resolvidas (e
às vezes até estimuladas) por Getúlio Vargas. Nesse
aspecto ocorria uma aproximação entre Estado e Igreja,
simbolizada na inauguração do Cristo Redentor em
1931.
Por outro lado, o governo sinalizava cuidados com a
economia cafeeira através da criação do Departamento
Nacional do Café. Em decreto de novembro de 1930,
ficava estabelecido que Getúlio Vargas exerceria
poderes executivos e legislativos até a elaboração de
uma constituição, ca-racterizando a centralização do
poder através da substituição dos governos
oligárquicos por interventores estaduais (geralmente
em concessão aos tenentes, com destaque para Juarez
Távora, que obteve o controle de estados sendo
apelidado de “vice-rei do norte”), proibição de
empréstimos externos sem autorização federal e
restrições militares. Os tenentes foram usados por
Vargas para oposição às oligarquias estaduais do
Nordeste e São Paulo.

O FIM DA REPÚBLICA VELHA: A REVOLUÇÃO DE
1930

A cisão oligárquica entre MG e SP foi motivada pelo
agravamento da crise do café e pela própria falta de
consenso em torno da figura de Washington Luís, que
sofria dentro de SP oposição do recém-criado PD
(1926). A Crise de 1929 comprometeu a exportação do
café e a manutenção da política de valorização do
produto, fazendo com que Luís indicasse outro paulista,
Júlio Prestes, para a Presidência da República.
Em reação, um novo arranjo oligárquico trouxe a
candidatura de Getúlio Vargas (Aliança Liberal) com
amplo apoio de setores urbanos e tenentes. Não
obstante a euforia, a candidatura foi derrotada nas
urnas, estimulando o movimento golpista que, através
de uma junta militar liderada pelo Gen. Tasso Fragoso
e o Alm. Mena Barreto, derrubou Washington Luís e
colocou Getúlio Vargas no poder. Doravante o período
da República anterior, a subida de Vargas passou a ser
chamado de “República Velha”.
2.

O GOVERNO PROVISÓRIO (1930-1934)

AS TRANSFORMAÇÕES INAUGURADAS PELA ERA
VARGAS

A Revolução Constitucionalista de SP (1932)

Pode-se afirmar que, desde então, foram lançadas
as bases políticas e econômicas do Brasil moderno,
marcado pela crescente centralização do poder e
fortalecimento do Estado, suplantando o regionalismo
político e o caráter acentuadamente federalista da
organização política.
Além disso, consolidava-se uma política de
planejamento e formação de um corpo burocrático e o
incentivo à industrialização (inclusive a indústria
pesada), visando à substituição de importações,
fomentando também o nacionalismo e, do ponto de
vista jurídico, foram estabelecidas legislações
trabalhista e eleitoral, enquanto o País adotava uma
política externa pautada pelo pragmatismo. O País
presenciava uma intensificação da urbanização e do
êxodo rural, além de um reajuste de forças sociais que
alijou do poder político a burguesia cafeicultora (que,
não obstante, manteve considerável força). O exército
por sua vez também fortaleceu seu poder.

Além da perda de sua hegemonia política, as
oligarquias paulistas foram marginalizadas pelo
governo central, principalmente através da nomeação
de interventores com pouco ou nenhum respaldo
perante os grupos políticos dominantes. A oligarquia
paulista passou a alardear a bandeira da
democratização do País (apesar de o governo ter criado
um código eleitoral em fevereiro de 1932) e a imagem
de São Paulo como a “locomotiva” que “puxava” o
Brasil, mobilizando habilmente vários setores da
sociedade paulista (como a classe média e industriais)
numa guerra civil, cujo estopim foi a morte de quatro
estudantes durante a repressão do governo a protestos
em julho de 1932. Iniciava-se, assim, um conflito civil
que durou três meses, apesar da confiança em seu
parque industrial e do possível apoio de outros estados,
os paulistas acabaram em isolamento político e em
grande inferioridade bélica (20 000 legalistas X 8500
paulistas). Entretanto, a revolta demonstrara que o
governo não poderia seguir marginalizando a elite
paulista e esta, por seu turno, deveria mostrar-se mais
propensa a algum tipo de acordo com o poder central.
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Por um lado, é a ameaça do prolongamento
indefinido da ditadura e, acima do predomínio no
código fundamental do País, de ideias não só
visceralmente incompatíveis com as tradições
democráticas, consciência e cultura da nação, senão
também atentatórias da segurança, direitos e
progresso econômico de São Paulo. Por outro lado,
são as dores desta soberba Unidade da Federação,
usurpada na faculdade inauferível de se governar,
talada na opulência de suas riquezas, destroçado na
organização de seus serviços públicos. São Paulo
martirizado nunca poderia perdoar aos seus filhos
manterem-se desunidos ante tantos perigos e
infortúnios.
“O Estado de S. Paulo”, fevereiro de 1932
(adaptado).
4.

segredo escondia o fato de que o voto, obrigatório
para o sexo masculino, não o era para o sexo
feminino, o que nos incita a considerar as maneiras
de pensar o cidadão, de perceber e praticar o voto.
CANEDO, Letícia Bicalho. A instituição do voto
secreto e feminino.
In: Bittencourti (ORG), Circe. Dicionário de datas do
Brasil. São Paulo.
Ed. Contexto, 2007, p. 55.
A legislação trabalhista
Foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio e ocorreu a regulamentação do trabalho
infantil e feminino, assim como da jornada de trabalho
(8 horas por dia). Foram estipulados os salários
mínimos regionais, descanso semanal remunerado,
indenização na demissão sem justa causa e férias
remuneradas. Outra medida significativa foi a
legalização (e maior controle) dos sindicatos pela
unicidade sindical e o seu reconhecimento pelo Estado
através do atrelamento dos mesmos ao Ministério do
Trabalho.
A nova constituição representou enormes avanços
do trabalhismo no Brasil, uma marca política que se
tornaria típica de Vargas. Nesse aspecto, as análises
históricas e sociológicas sempre enfatizaram o caráter
populista de tal postura que visava a cooptar as
lideranças sindicais para o Estado, realizar concessões
aos trabalhadores e, assim, viabilizar a continuação da
exploração dos mesmos e criar uma memória política
que atrelasse as conquistas operárias ao Estado e não
às próprias lutas dos trabalhadores.
Em que pese a veracidade de tais colocações,
atualmente o trabalhismo do Estado Varguista pode ser
compreendido sob outra ótica: a do reconhecimento
da importância dos trabalhadores pelo Estado, que
tradicionalmente mostrava-se indiferente às demandas
pelo reconhecimento material e simbólico dos
trabalhadores urbanos, cujas lutas eram consideradas
via de regra como “casos de polícia”. Nesse sentido, a
ação de Vargas inseria-se como resposta e
reconhecimento às lutas operárias, cujas pressões não
cessariam diante das novas leis, contrariando a postura
de mera passividade dos operários como sinal de
gratidão a Getúlio Vargas.
Contudo, convém salientar que a legislação não foi
estendida aos trabalhadores rurais, sujeitos à
tradicional exploração dos latifundiários através de
dívidas contraídas nas “vendinhas” das fazendas e na

O GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934--1937)

Significou a retomada da normalidade democrática
no País através da eleição indireta de Getúlio Vargas
como presidente e pela elaboração de uma nova
constituição para o Brasil.
4.1.
A Constituição de 1934
Inspirada na constituição de Weimar, a terceira
constituição da história do País estabelecia o
federalismo, presidencialismo (sem vice) e a divisão
dos três poderes. Preconizava também o nacionalismo
com a restrição à imigração, possibilidade de
estatização de empresas estrangeiras, o princípio da
propriedade nacional do subsolo e proibição de
estrangeiros na propriedade de órgãos de imprensa.
Consagrava as liberdades individuais, de imprensa, de
religião e pensamento, além de estabelecer o voto
secreto e feminino e a justiça eleitoral.
Em 24 de fevereiro foi publicada a primeira
legislação eleitoral brasileira que reconhecia o voto
feminino e incluía o voto secreto. A redação do
decreto considerou eleitor o “cidadão maior de 21
anos sem distinção de sexo”. O uso de sobrecartas
oficiais uniformes e opacas, o isolamento do eleitor
em cabine indevassável para a colocação das cédulas
nas sobrecartas, a estandardização das cédulas e da
urna deram ênfase ao segredo do voto.
A partir de então, as mulheres foram integradas
na categoria de indivíduo político capaz de expressar
opiniões políticas próprias por meio do ato do voto,
a ser praticado secretamente em local e urna
outorgados, comuns aos dois sexos, e a ênfase no
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GALINHA VERDE

suspensão de pagamentos aos camponeses, em caso
de algum tipo de problema nas colheitas.

“Galinha verde não me entra no poleiro,
Diz o meu galo que é o dono do terreiro
O papagaio já me pede por favor
Me leva ao tintureiro que eu quero mudar de cor
Me leva ao tintureiro que eu quero mudar de cor

4.2. O contexto mundial e a polarização ideológica no
Brasil
Os anos 1920 e 1930 do século XX foram marcados
pelo declínio dos valores ligados ao liberalismo político
e democrático que sofria ataques por parte de
ideologias de direita (fascismo) e esquerda (socialismo).
A primeira ideologia criticava o capitalismo (mas não
pensava em aboli-Io), defendendo um governo
ditatorial, monopartidário, ultranacionalista, belicoso e
anticomunista. A segunda defendia a superação da luta
de classes e do capitalismo através de uma revolução
operária. Tal polarização alcançava escala mundial e
mostrava reflexos no Brasil através da organização de
partidos de dimensão nacional.

De manhã cedo quando eu chego no quintal
Até tenho medo, é um barulho infernal
Meu papagaio comprei lá na Pavuna
Mas o galo cisma que ele é quinta coluna
O galo cisma que ele é quinta coluna”
Fonte: www.blogfranklinmartins.com.br

4.2.2. A ANL (Aliança Nacional Libertadora)
Sua fundação era reflexo da estratégia socialista
mundial de criação de frentes antifascistas pelo mundo.
No Brasil, agrupava setores heterogêneos da
esquerda, especialmente comunistas, chegando a
reunir cerca de 50 mil filiados. Defendia um conteúdo
nacionalista: fim do pagamento da dívida externa,
nacionalização de empresas estrangeiras e reforma
agrária (pouco se tocava nas questões operárias). Seu
principal líder era o ex-tenente Luís Carlos Prestes.
Acabou sendo fechada por ser considerada uma
ameaça ao governo de acordo com a Lei de Segurança
Nacional, de abril de 1935.

4.2.1. A AIB (Ação Integralista Brasileira)
Inspirada no fascismo europeu, defendia a
ditadura baseada no chefe único (o chamado “Estado
Integral”) com ênfase nos valores culturais
conservadores, como: “Deus, Família, Pátria”, além do
uso hábil de simbolismos e rituais, conseguindo alto
grau de mobilização nacional (100-200 mil pessoas).
Liderada principalmente por proprietários de terras,
comerciantes e empresários, seu principal chefe era
Plínio Salgado.
Deliciosa marchinha satirizando os “galinhas
verdes”, apelido dados aos militantes da Ação
Integralista Brasileira, chefiada por Plínio Salgado, a
versão brasileira do fascismo, por causa da cor verde de
seus uniformes. Quando a música foi composta e
cantada, em 1942 e 1943, a AIB não existia mais. Havia
sido dissolvida pelo governo, logo depois do putsch de
1938, quando os integralistas atacaram o Palácio
Guanabara e tentaram matar Vargas.
Na marcha, o termo “galinha verde” é usado
como sinônimo de simpatizante da Alemanha, com
quem o Brasil já se encontrava em guerra. A
expressão “quinta coluna” foi cunhada durante a
guerra civil espanhola para designar aqueles que, em
Madri, apoiavam as quatro colunas do Exército que
haviam se levantado contra a República. Durante a
Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para referir-se
a todos que, por debaixo do pano, colaboravam com
os nazi-fascistas.

4.3.
A Intentona Comunista (23-27/11/1935)
Organizada pelo PCB, de modo prematuro e
desorganizado, redundou em revoltas consideradas
“quarteladas”, facilmente reprimidas em Natal, Olinda,
Recife e Rio de Janeiro. Entretanto, a Intentona serviu
para reforçar a propaganda sobre a “ameaça
comunista” que pairava sobre o País.
4.4.
O caminho para a ditadura
A Constituição previa um mandato de quatro anos
para o presidente e em 1937 nos bastidores políticos a
corrida presidencial já estava sendo desenhada através
das candidaturas do escritor paraibano José Américo de
Almeida (que contava com o apoio oficial) e do paulista
Armando Salles Oliveira. Entretanto, os planos de
Vargas eram de continuar no poder e, para criar o clima
emocional propício, anunciou ao País a apreensão de
documentos que revelavam a existência de uma
suposta maquinação comunista para desestabilizar o
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Brasil: Plano Cohen (que posteriormente seria revelado
como uma fraude atribuída ao general Olimpio Mourão
Filho). Com apoio dos generais Góis Monteiro e Eurico
Gaspar Dutra e da AIB, Vargas decreta o Estado de Sítio,
abole os partidos políticos e o Congresso; após a breve
experiência democrática, o País entraria num período
de exceção política: o Estado Novo.

interesses através das práticas do “peleguismo” ou
“sindicalismo amarelo” em que os líderes dos
sindicatos aliciados por órgãos do governo ou patrões
tentava frear as agitações operárias e conduzir os
trabalhadores a uma postura menos combativa.
Entretanto, apesar das comparações com os
governos fascistas da Europa, a ditadura implantada
em 1937 não representou a vitória de um partido e nem
foi baseada na mobilização das massas, sendo mais
bem compreendida como um golpe de uma elite
política e militar contra elites políticas e econômicas.

O Brasil em Tempos de Ditadura: o Estado Novo
(1937-1945)
1.

BASES DO ESTADO NOVO (1939-1945)

1.1.
As transformações econômicas
O desenvolvimento do mercado interno ocorria
desde as primeiras décadas da República e
intensificava-se com a crise do modelo agrário
exportador, evidenciada pela política cafeeira da
queima do produto (78 milhões de sacas até 1944),
demonstrando cada vez mais a inadequação do modelo
agrário-exportador do Brasil e a necessidade urgente de
industrializar a economia. Nesse intuito, o governo
criava metas (plano quinquenal) ligadas à criação de
uma siderúrgica, fábrica de aviões, usinas hidrelétricas,
exploração petrolífera, mineração etc. Portanto, o
Estado se tornou o principal investidor da
(principalmente
a
“pesada”,
industrialização
dispendiosa e pouco atraente aos capitais privados),
estimulando a criação de um corpo burocrático
tecnocrata que sobreviveria ao próprio colapso de
Vargas no poder. Por outro lado, Getúlio ampliou as
medidas trabalhistas em 1943 através da CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas) que, inspirada no
modelo fascista italiano, instituiu a carteira profissional
de trabalho, férias remuneradas e o décimo terceiro
salário. Entretanto, mais uma vez Vargas mostrou-se
conservador no tocante à questão agrária, manteve
intocada a questão fundiária e não estendeu a
legislação trabalhista ao campo. Ao mesmo tempo em
que promovia o desenvolvimento econômico
capitalista, o governo favorecia o crescimento da
burguesia que, posteriormente, questionaria a
intervenção do Estado na economia.
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) aumentou a
disponibilidade de mercado interno, ampliando a atuação de
empresários paulistas e cariocas. Além disso, forneceu o
contexto ideal para a obtenção de empréstimos com os EUA
para o financiamento da primeira siderúrgica brasileira:
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN-1941), assim como
infraestrutura para o sistema de transportes e extração de

Como foi visto, a ameaça comunista serviu como
pretexto para Vargas tomar o poder em novembro de
1937, decretando Estado de Sítio, conseguindo
também, através da farsa do Plano Cohen, a
decretação de Estado de Guerra, cancelando as
eleições, fechando o Congresso e proibindo os
partidos, argumentando favorecer, assim, a
estabilidade política.
O Estado Novo buscava a supressão das
autonomias estaduais para viabilizar um projeto
nacional, pois o ditador emanava o povo e a nação,
principalmente através da Constituição de 1937 que
centralizou os poderes no Executivo que era
autorizado a legislar por decretos, embora a referida
carta constitucional devesse ser submetida a um
plebiscito, que obviamente nunca ocorreu.
Outras bases importantes foram, a criação do DASP
(Departamento de Administração do Serviço Público),
um aparato burocrático racional e centralizador e do
DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)
encarregado pelo controle e censura sobre os meios de
comunicação e construção de uma imagem favorável
de Vargas perante a população. Por outro lado, o
governo não prescindia o uso da violência, pois sob a
chefia de Filinto Muller atuava uma polícia secreta que
executava medidas violentas contra opositores e
“perturbadores da ordem pública”.
Completando o quadro, a visão corporativa do
Estado Novo defendia a representatividade de patrões
e empregados perante o governo que agiria como
mediador dos interesses nacionais, estimulando a
colaboração entre as classes. Desse modo, o governo
incorporou o domínio sindical, proibindo as greves e os
“Iock-outs” (greves patronais). A instituição do imposto
sindical obrigatório tornou os sindicatos reféns do
reconhecimento estatal ou submisso aos seus
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minérios. Com a criação da Companhia Vale do Rio Doce
(1942), criou também a Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (CHESF-1939). A orientação nacionalista continuou
presente na criação do Conselho Nacional de Petróleo (CNP1938).

desconforto entre membros do governo. Destarte,
Getúlio Vargas procurou tirar vantagens da cooperação
com os EUA para obter recursos financeiros e
tecnológicos para a construção da usina siderúrgica
em Volta Redonda.
As vitórias do eixo e o famoso discurso de Vargas a
bordo do encouraçado Minas Gerais, no qual criticava
a democracia e elogiava o futuro das ditaduras,
geraram consternação das autoridades americanas,
embora o próprio Vargas não visse incoerência entre
sua postura de neutralidade, seu pan-americanismo e
seu elogio ao totalitarismo. Em setembro de 1945, as
negociações selaram um acordo através do Eximbank
(Banco semioficial dos EUA), a fim de fornecer recursos
financeiros e tecnológicos para a construção do Projeto
de Volta Redonda, e da Companhia Siderúrgica
Nacional, realização que serviria aos EUA para afastar a
influência germânica e desencadear demanda por bens
norte-americanos.
As represálias alemãs materializaram-se em
ataques submarinos a 18 navios brasileiros, causando a
morte de 670 brasileiros, levando o Brasil, em janeiro
de 1942, a romper relações comerciais e diplomáticas
com o eixo (obtendo anteriormente dos EUA a
promessa de reequipamento das forças armadas) em
um momento difícil da guerra para os norteamericanos. Nessa altura dos acontecimentos as
pressões populares pela guerra já eram fortes nas
cidades e, assim, o Brasil declarou estado de
“beligerância” com o Eixo (21/08/1942).

1.2. A propaganda oficial
A criação do DIP servia basicamente a dois objetivos:
estimular o nacionalismo e o trabalhismo em vinculação
à imagem de Getúlio Vargas e ao mesmo tempo
controlar as informações mediante censura de revistas
e jornais, muitos dos quais publicavam textos favoráveis
ao governo mediante pagamento. Entretanto, em uma
sociedade marcada pelo iletramento, o meio de
comunicação mais requisitado pelos políticos era o
rádio, cuja popularidade em várias camadas sociais
permitia a personalização das relações entre o poder
instituído e a nação, celebrada diariamente em cadeia
nacional pelo programa “A hora do Brasil”. Reforçando
esse sentimento de comunhão, eram organizados
comícios políticos em estádios de futebol, a fim de
desenvolver o “espírito cívico” da população e reforçar o
“culto” personalista a Getúlio Vargas, especialmente no
dia do trabalho (1o de maio). A ênfase no trabalho levou
à censura de músicas (geralmente sambas) que
enalteciam a figura do “malandro”.
A QUEDA DE GETÚLIO VARGAS
1.

O BRASIL E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
(1939-1945)

2.

A política externa mostrava-se indecisa (a própria
cúpula do governo mostrava-se cindida) entre os EUA
(sobretudo na figura de Oswaldo Aranha) e a
Alemanha, cujo regime nazista tinha a simpatia de
militares, como Góis Monteiro.
Entretanto, existia uma preocupação dos EUA em
aproximar-se dos países latino-americanos mediante a
chamada “Política da Boa Vizinhança” e frear a
influência nazista entre tais países. Neste momento, o
governo brasileiro entendia como fundamental para o
desenvolvimento do País a construção de uma
siderúrgica, pretensão que poderia ser barganhada
com os alemães, daí o interesse dos EUA pela chamada
“Missão Aranha” (03/1939) enviada pelo Brasil aos EUA
com focos políticos, comerciais e financeiros.
Em 1941, um acordo entre EUA e Brasil acarretava
a venda de minerais estratégicos aos EUA que também
montariam bases no litoral nordestino, fato que gerou

O FIM DO ESTADO NOVO

Uma nova conjuntura acentuava as contradições
externas e internas que tornariam inviável a
manutenção da ditadura. Externamente, a derrocada
progressiva dos regimes totalitários durante a Segunda
Guerra expôs a incoerência da existência de um
governo autoritário no Brasil. (Vargas seria chamado
de “um ditador em defesa da democracia”.)
Internamente, o esgotamento do prazo para a
realização do plebiscito pela continuidade do Estado
Novo motivou o “manifesto dos mineiros” (1943) no
qual os agentes do progresso econômico passam a
exigir o retorno dos direitos políticos.
As agitações aumentam, enquanto a censura foi
sendo rompida, candidaturas presidenciais sendo
lançadas (Eurico Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes) e
agrupamentos partidários voltaram a ser formados.
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EXERCÍCIOS BASE

capital da União. A política dos estados é a política
nacional”.

1. (Enem PPL 2015) Em 1881, a Câmara dos Deputados
aprovou uma reforma na lei eleitoral brasileira, a fim de
introduzir o voto direto. A grande novidade, porém,
ficou por conta da exigência de que os eleitores
soubessem ler e escrever.
As consequências logo se refletiram nas estatísticas.
Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, já em
1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das
eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90
por cento do eleitorado.

CARVALHO, J. M. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a
República que não foi. São Paulo: Companhia das
Letras, 1987 (adaptado).
Nessa citação, o presidente do Brasil no período
expressa uma estratégia política no sentido de
a) governar com a adesão popular.
b) atrair o apoio das oligarquias regionais.
c) conferir maior autonomia às prefeituras.
d) democratizar o poder do governo central.
e) ampliar a influência da capital no cenário nacional.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo
caminho. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006 (adaptado).

4. (Enem 2013)
Nos estados, entretanto, se
instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos
advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se
chamou “a política dos governadores”. Em círculos
concêntricos esse sistema vem cumular no próprio
poder central que é o sol do nosso sistema.
PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1972.

Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil
passou por transformações como as descritas, que
representaram a
a) ascensão dos “homens bons”.
b) restrição dos direitos políticos.
c) superação dos currais eleitorais.
d) afirmação do eleitorado monarquista.
e) ampliação da representação popular.

A crítica presente no texto remete ao acordo que
fundamentou o regime republicano brasileiro durante
as três primeiras décadas do século XX e fortaleceu
o(a)
a) poder militar, enquanto fiador da ordem
econômica.
b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder
dos coronéis.
c) domínio de grupos regionais sobre a ordem
federativa.
d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas
constitucionais.
e) isonomia do governo federal no tratamento das
disputas locais.

2. (Enem 2016) O coronelismo era fruto de alteração
na relação de forças entre os proprietários rurais e o
governo, e significava o fortalecimento do poder do
Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa
concepção, o coronelismo é, então, um sistema
político nacional, com base em barganhas entre o
governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos
cargos públicos, desde o delegado de polícia ate a
professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao
governo, sobretudo na forma de voto.
CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de
história política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998
(adaptado).

05. (Enem 2011) Completamente analfabeto, ou
quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem
revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador
rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na
conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o
“coronel” e pelo “coronel”. Aí estão os votos de
cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa
organização econômica rural.

No contexto da Primeira República no Brasil, as
relações políticas descritas baseavam-se na
a) coação das milícias locais.
b) estagnação da dinâmica urbana.
c) valorização do proselitismo partidário.
d) disseminação de práticas clientelistas.
e) centralização de decisões administrativas.

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo:
Alfa-Ômega, 1978 (adaptado).

3. (Enem 2014) O problema central a ser resolvido
pelo Novo Regime era a organização de outro pacto de
poder que pudesse substituir o arranjo imperial com
grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente
Campos Sales resumiu claramente seu objetivo: “É de
lá, dos estados, que se governa a República, por cima
das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da

O coronelismo, fenômeno político da Primeira
República (1889-1930), tinha como uma de suas
principais características o controle do voto, o que
limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse
período, esta prática estava vinculada a uma estrutura
social
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a) igualitária, com um nível satisfatório de distribuição
da renda.
b) estagnada, com uma relativa harmonia entre as
classes.
c) tradicional, com a manutenção da escravidão nos
engenhos como forma produtiva típica.
d) ditatorial, perturbada por um constante clima de
opressão mantido pelo exército e polícia.
e) agrária, marcada pela concentração da terra e do
poder político local e regional.

a) legitimar os protestos fabris.
b) ordenar os conflitos laborais.
c) oficializar os sindicatos plurais.
d) assegurar os princípios liberais.
e) unificar os salários profissionais.
8. (Enem 2015) A Justiça Eleitoral foi criada em 1932,
como parte de uma ampla reforma no processo
eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua
criação foi um grande avanço institucional, garantindo
que as eleições tivessem o aval de um órgão
teoricamente imune à influência dos mandatários.
TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.;
ANASTASIA, F. Reforma política no Brasil. Belo
Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado).

06. (Enem 2017) Durante o Estado Novo, os
encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoarse na arte da empolgação e envolvimento das
“multidões” através das mensagens políticas. Nesse
tipo de discurso, o significado das palavras importa
pouco, pois, como declarou Goebbels, “não falamos
para dizer alguma coisa, mas para obter determinado
efeito”.

Em relação ao regime democrático no país, a
instituição analisada teve o seguinte papel:
a) Implementou o voto direto para presidente.
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações.
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura.
d) Impulsionou as denúncias de corrupção
administrativa.
e) Expandiu a participação com o fim do critério
censitário.

CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos
meios de comunicação. In: PANDOLFI. D. (Org.).
Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV. 1999.
O controle sobre os meios de comunicação foi uma
marca do Estado Novo, sendo fundamental à
propaganda política, na medida em que visava
a) a conquistar o apoio popular na legitimação do
novo governo.
b) ampliar o envolvimento das multidões nas decisões
políticas.
c) aumentar a oferta de informações públicas para a
sociedade civil.
d) estender a participação democrática dos meios de
comunicação no Brasil.
e) alargar o entendimento da população sobre as
intenções do novo governo.

9. (Enem 2013)

7. (Enem 2016) A regulação das relações de trabalho
compõe uma estrutura complexa, em que cada
elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho
é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A
presença de representantes classistas na composição
dos órgãos da Justiça do Trabalho é também
resultante da montagem dessa regulação. O poder
normativo também reflete essa característica.
Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do
Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado
Novo instaurado em 1937.
ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado
Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado
Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à
conquista de um direito pelas mulheres, relacionado
com a
a) redivisão do trabalho doméstico.
b) liberdade de orientação sexual.
c) garantia da equiparação salarial.

A criação da referida instituição estatal na conjuntura
histórica abordada teve por objetivo
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d) aprovação do direito ao divórcio.
e) obtenção da participação eleitoral.

2. (Enem 2011)

10. (Enem 2012) Fugindo à luta de classes, a nossa
organização sindical tem sido um instrumento de
harmonia e de cooperação entre o capital e o
trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente
“operário”, que conduziria certamente a luta contra o
“patrão”, como aconteceu com outros povos.
FALCÃO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio. Rio de Janeiro, 10
(85), set. 1941 (adaptado).
Nesse documento oficial, à época do Estado Novo
(1937-1945), é apresentada uma concepção de
organização sindical que
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas.
b) limita os direitos associativos do segmento
patronal.
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores e
patrões.
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades
profissionais do país.
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da
classe trabalhadora.

A imagem representa as manifestações nas ruas da
cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do
século XX, que integraram a Revolta da Vacina.
Considerando o contexto político-social da época,
essa revolta revela
a) a insatisfação da população com os benefícios de
uma modernização urbana autoritária.
b) a consciência da população pobre sobre a
necessidade de vacinação para a erradicação das
epidemias.
c) a garantia do processo democrático instaurado com
a República, através da defesa da liberdade de
expressão da população.
d) o planejamento do governo republicano na área de
saúde, que abrangia a população em geral.
e) o apoio ao governo republicano pela atitude de
vacinar toda a população em vez de privilegiar a
elite.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
1. (Enem 2014) Ao deflagrar-se a crise mundial de
1929, a situação da economia cafeeira se apresentava
como se segue. A produção, que se encontrava em
altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os
produtores haviam continuado a expandir as
plantações até aquele momento. Com efeito, a
produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja,
no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das
grandes plantações de 1927-1928. Entretanto, era
totalmente impossível obter crédito no exterior para
financiar a retenção de novos estoques, pois o
mercado internacional de capitais se encontrava em
profunda depressão, e o crédito do governo
desaparecera com a evaporação das reservas.

3. (Enem 2010) O artigo 402 do Código penal Brasileiro
de 1890 dizia:
Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade
e destreza corporal, conhecidos pela denominação de
capoeiragem: andar em correrias, com armas ou
instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal,
provocando tumulto ou desordens.
Pena: Prisão de dois a seis meses.

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado).

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras
no Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado).

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura
econômica mencionada foi o(a)
a) atração de empresas estrangeiras.
b) reformulação do sistema fundiário.
c) incremento da mão de obra imigrante.
d) desenvolvimento de política industrial.
e) financiamento de pequenos agricultores.

O artigo do primeiro Código Penal Republicano
naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse
contexto, tal regulamento expressava
a) a manutenção de parte da legislação do Império
com vistas ao controle da criminalidade urbana.
b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos
primeiros governos do período republicano.
c) o caráter disciplinador de uma sociedade
industrializada, desejosa de um equilíbrio entre
progresso e civilização.
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6. (Enem 2011) É difícil encontrar um texto sobre a
Proclamação da República no Brasil que não cite a
afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São
Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”.
Essa versão foi relida pelos enaltecedores da
Revolução de 1930, que não descuidaram da forma
republicana, mas realçaram a exclusão social, o
militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada
em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido
em 1930.

d) a criminalização de práticas culturais e a
persistência de valores que vinculavam certos
grupos ao passado de escravidão.
e) o poder do regime escravista, que mantinha os
negros como categoria social inferior, discriminada
e segregada.
4. (Enem 2010) As secas e o apelo econômico da
borracha — produto que no final do século XIX
alcançava preços altos nos mercados internacionais —
motivaram a movimentação de massas humanas
oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre.
Entretanto, até o início do século XX, essa região
pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua
população fosse brasileira e não obedecesse à
autoridade boliviana.
Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La
Paz negociou o arrendamento da região a uma
entidade internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando
violentas disputas dos dois lados da fronteira. O
conflito só terminou em 1903, com a assinatura do
Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o
território por 2 milhões de libras esterlinas.

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura
democrática e científica no final do Império. Rio de
Janeiro: FGV, 2007 (adaptado).
O texto defende que a consolidação de uma
determinada memória sobre a Proclamação da
República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de
seus momentos mais importantes. Os defensores da
Revolução de 1930 procuraram construir uma visão
negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma
maneira de
a) valorizar as propostas políticas democráticas e
liberais vitoriosas.
b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas
à Monarquia.
c) criticar a política educacional adotada durante a
República Velha.
d) legitimar a ordem política inaugurada com a
chegada desse grupo ao poder.
e) destacar a ampla participação popular obtida no
processo da Proclamação.

Disponível em: www.mre.gov.br.
Acesso em: 03 nov. 2008 (adaptado)
Compreendendo o contexto em que ocorreram os
fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do
território nacional brasileiro
a) pela formalização do Tratado de Petrópolis, que
indenizava o Brasil pela sua anexação.
b) por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos
emigrantes brasileiros na região.
c) devido à crescente emigração de brasileiros que
exploravam os seringais.
d) em função da presença de inúmeros imigrantes
estrangeiros na região.
e) pela indenização que os emigrantes brasileiros
pagaram à Bolívia.

7. (Enem 2010) De março de 1931 a fevereiro de 1940,
foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção
social e de regulamentação do trabalho em todos os
seus setores.
Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do
governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra
nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar.
DANTAS, M. A força nacionalizadora do Estado Novo.
Rio de Janeiro: DIP, 1942. Apud BERCITO, S. R. Nos
Tempos de Getulio: da revolução de 30 ao fim do
Estado Novo. São
Paulo: Atual, 1990.

5. (Enem 2010) As ruínas do povoado de Canudos, no
sertão norte da Bahia, além de significativas para a
identidade cultural, dessa região, são úteis às
investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo
de vida dos antigos revoltosos.
Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio
cultural material pelo Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) porque reúnem um
conjunto de
a) objetos arqueológicos e paisagísticos.
b) acervos museológicos e bibliográficos.
c) núcleos urbanos e etnográficos
d) práticas e representações de uma sociedade.
e) expressões e técnicas de uma sociedade extinta.

A adoção de novas políticas públicas e as mudanças
jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o
papel histórico de certas lideranças e a importância
das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse
processo resultou a
a) criação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, que garantiu ao operariado autonomia
para o exercício de atividades sindicais.
b) legislação previdenciária, que proibiu migrantes de
ocuparem cargos de direção nos sindicatos
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c) criação da Justiça do Trabalho, para coibir ideologias
consideradas perturbadoras da "harmonia social".
d) legislação trabalhista que atendeu reivindicações
dos operários, garantido-lhes vários direitos e
formas de proteção.
e) decretação da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que impediu o controle estatal sobre as
atividades políticas da classe operária.

d) consolidar a imagem de Vargas como um
governante protetor das massas.
e) aumentar os grupos de discussão política dos
trabalhadores, estimulados pelas palavras do
ministro.
10. (Enem 1998) A figura de Getúlio Vargas, como
personagem histórica, é bastante polêmica, devido à
complexidade e à magnitude de suas ações como
presidente do Brasil durante um longo período de
quinze anos (1930-1945). Foram anos de grandes e
importantes mudanças para o país e para o mundo.
Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas
pelo simples fato de este período ser conhecido no
Brasil como a "Era Vargas".
Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por
todos. Se muitos o consideram como um fervoroso
nacionalista, um progressista ativo e o "Pai dos Pobres",
existem outros tantos que o definem como ditador
oportunista, um intervencionista e amigo das elites.
Considerando as colocações apresentadas, responda à
questão seguinte, assinalando a alternativa correta:

08. (Enem 2009) O autor da constituição de 1937,
Francisco Campos, afirma no seu livro, O Estado
Nacional, que o eleitor seria apático; a democracia de
partidos conduziria à desordem; a independência do
Poder Judiciário acabaria em injustiça e ineficiência; e
que apenas o Poder Executivo, centralizado em
Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade
imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial
intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio
político.
CAMPOS, F. O Estado nacional. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1940 (adaptado).

Provavelmente você percebeu que as duas opiniões
sobre Vargas são opostas, defendendo valores
praticamente
antagônicos.
As
diferentes
interpretações do papel de uma personalidade
histórica podem ser explicadas, conforme uma das
opções a seguir. Assinale-a.

Segundo as ideias de Francisco Campos,
a) os eleitores, políticos e juízes seriam
malintencionados.
b) o governo Vargas seria um mal necessário, mas
transitório.
c) Vargas seria o homem adequado para implantar a
democracia de partidos.
d) a Constituição de 1937 seria a preparação para uma
futura democracia liberal.
e) Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de
modo inteligente e correto.

a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que
a permanência no poder depende de ideias
coerentes e de uma política contínua.
b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está
totalmente errado. Ele nunca teve uma orientação
ideológica favorável aos regimes politicamente
fechados e só tomou medidas duras forçado pelas
circunstâncias.
c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas
da forma que serve melhor aos seus interesses, pois
ele foi um governante apático e fraco - um
verdadeiro marionete nas mãos das elites da época.
d) O grupo que defende Vargas como um autêntico
nacionalista está totalmente enganado. Poucas
medidas nacionalizantes foram tomadas para iludir
os brasileiros, devido à política populista do
varguismo, e ele fazia tudo para agradar aos grupos
estrangeiros.
e) Os dois grupos estão errados, por assumirem
características parciais, e às vezes conjunturais,
como sendo posturas definitivas e absolutas.

09. (Enem 2009) A partir de 1942 e estendendo-se até
o final do Estado Novo, o Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos
ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por dez
minutos, no programa “Hora do Brasil”. O objetivo
declarado do governo era esclarecer os trabalhadores
acerca das inovações na legislação de proteção ao
trabalho.
GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de
Janeiro: IUPERJ / Vértice. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1988 (adaptado).
Os programas “Hora do Brasil” contribuíram para
a) conscientizar os trabalhadores de que os direitos
sociais foram conquistados por seu esforço, após
anos de lutas sindicais.
b) promover a autonomia dos grupos sociais, por meio
de uma linguagem simples e de fácil entendimento.
c) estimular os movimentos grevistas, que
reivindicavam um aprofundamento dos direitos
trabalhistas.
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BIOLOGIA
GENÉTICA (Conceitos, 1ª. Lei de Mendel, heredograma
e genética do sangue)

permite a quebra da clorofila, formando carotenoides,
que são pigmentos amarelados).

Competências envolvidas
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.
Habilidades 13,14,15 e 16
Competência de área 5 – Entender métodos e
procedimentos próprios das ciências naturais e aplicálos em diferentes contextos.
Habilidades 17, 18 e 19

2.2. Cromossomo
Corresponde a uma longa sequência de DNA que
contém vários genes e outros trechos não-codificantes,
porém de grande relevância estrutural (p.ex.: o
centrômero é uma região formada por trechos
repetitivos que não se descondensa).
Observe:

1.
Introdução
Genética é a parte da Biologia que estuda os genes e a
hereditariedade (herança biológica). A herança biológica
é a transmissão das características dos genitores (pais)
aos seus descendentes (filhos).
A hereditariedade despertou a curiosidade de
humanidade desde dos tempos remotos. De certa
forma, o senso comum desenvolveu mecanismos para
gerar descendentes a partir da observação. Por
exemplo, ao observar que os descendentes se
assemelhavam aos genitores, o homem passou a
orientar cruzamentos a fim de obter variedades de
acordo com seus interesses.

Cebola

consequências evolutivas da
domesticação
surgimento de bulbos brancos,
amarelos e vermelhos

Laranja

redução do número de sementes

Uva

Milho

variação da coloração vermelha
dispersão de sementes por
mamíferos
dificuldade na dispersão natural
da semente

Tomate

aumento no tamanho do fruto

Aveia

aumento no teor de proteína

Planta domesticada

Abacate

Normalmente, os cromossomos se dividem em
autossomos (não-sexuais), responsáveis pelos aspectos
gerais do organismo e alossomos (sexuais),
responsáveis pelos caracteres sexuais primários
(aparelho reprodutor, gônadas sexuais etc).
No caso da espécie humana, são 44 autossomos (nãosexuais) e 2 alossomos (sexuais), sendo que:
HOMEM = 44A + XY (heterogamético)
MULHER = 44A + XX (homogamético)
Quando formam pares na fecundação ou na meiose
(metáfase I da meiose), os cromossomos são
denominados de homólogos.
Cromossomos homólogos, por definição, apresentam o
mesmo tamanho e a mesma sequência e a mesma
forma.

(A hereditariedade ao ser percebida pelo Homem,
permitiu
que
plantas
“silvestres”
fossem
“domesticadas”)
2. Conceitos básicos em genética
2.1. Gene
Na genética clássica, gene é e unidade básica da
hereditariedade. Ele é formado por uma sequência
específica de nucleotídeos, as quais formam os ácidos
nucléicos (RNA ou DNA). Normalmente, o gene é
formado por um fragmento de DNA que pode ser
transcrita na forma de RNA.
O gene normalmente codifica uma proteína para
determinar uma característica (por exemplo, o gene que
codifica a cor amarela de sementes produz fatores que
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2.4. Genótipo
Par de alelos geralmente representado por letras. O
gene dominante expressa a característica que se
manifesta em dose simples no par. Ele é representado
por letra maiúscula.
O gene recessivo consiste no alelo mutante a qual
produz um proteína / polipeptídeo sem efeito (p.ex.:
uma enzima “defeituosa”). Para isso, sua manifestação
só ocorre quando em dose dupla, ou em monozigose
(comum em genes do cromossomo sexual X). Esse gene
é representado por letra minúscula.
Dessa forma, considerando herança de dominância
completa, temos:
Homozigoto dominante - par formado por
•
alelos dominantes
Ex: AA, BB, CC, DD, EE
Homozigoto recessivo – par formado por alelos
•
recessivos
Ex: aa, bb, cc, dd, ee
Heterozigoto – par formado por alelos distintos
•
( geralmente um dominante e um recessivo).
Ex.: Aa, Bb, Cc, Dd

produzir o pigmento. Tanto que, se realizar uma
tricotomia (raspagem do pelo) no dorso do animal
(p.ex.: coelho himalaia) e colocar diariamente
compressa de gelo no local, os pelos ali formados
serão escuros.

3. Primeira lei de Mendel
3.1. Introdução
Johann Gregor Mendel (nascido em 20 de julho de 1882,
em Heizendorf, Áustria (atual República Tcheca) falecido
em 6 de janeiro de 1884, em Brno, atual República
Tcheca).

Quando Mendel saiu de Brno para estudar em Viena, ele
conheceu grandes questões que a Biologia na época
procurava responder. Uma delas, relacionavam-se com
a hereditariedade (lembre-se que uma das hipóteses
defendida era a “mistura” das características). Sua
experiência, e paixão pela Botânica, fez considerar a em
estudar a herança biológica, a partir dos cruzamentos
entre variedades de plantas que diferiam em algumas
características.
Assim, a genética moderna nasce em um jardim do
monastério ao documentar mecanismos de heranças
em partículas, usando a ervilha-de-cheiro (Pisum
sativum).

2.5. Fenótipo
Expressão do genótipo no ambiente. O fenótipo são
as características observáveis de um organismo ou
população, tais como morfologia, desenvolvimento,
propriedades biomoleculares, comportamento, etc.
O fenótipo, além da expressão do genótipo, é
influenciado pelo ambiente. Daí porque:

3.2. Mecanismo
A ervilha-de-cheiro gera uma grande quantidade de
descendentes em um ciclo curto de vida e apresentam
características visíveis e distintas. Destacam-se 7
caracteres
Observe:

Um interessante exemplo da influência do meio na
manifestação do fenótipo, consistem em raças de
gatos (siameses) e de coelhos (himalaias). Esses
animais apresentam um genótipo cuja expressão é
a produção de uma enzima que produz o pigmento.
Entretanto, essa enzima tem uma temperatura
ótima de ação inferior à temperatura de maior
parte do corpo do animal. Daí porque, a expressão
da enzima só ocorre nas extremidades, pois são
áreas em que há maior dissipação do calor – o que
faz a enzima trabalhar em temperatura ótima e
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*

Geração P, F1 e F2
A ervilha-de-cheiro é uma planta que realiza a
cleistogamia ou autopolinização.

Essa geração F1 era plantada em outro canteiro, porém
não havia intervenção de Mendel (ou seja, realizam
autopolinizações). Os descendentes formados a partir
de F1 denominavam-se de F2 (fenotipica 2 ou filial 2). O
resultado que surgia era, aproximadamente 75% de
sementes amarelas e 25% de sementes verdes ( 3 : 1 ).
Observe:
Observe então, que o traço recessivo “desaparecia” na
geração F1 e reaparecia em F2, o que fez Mendel
concluir que:
1o.- Indíviduos puros e distintos quando cruzados, o
resultado que surge será o traço dominante e o que
desaparece, recessivo.
2o. - Genitores semelhantes, em F1, gerando
descendente diferente, indica que esse descendente é
recessivo, e o genitores dominantes.
Assim Mendel fez com os outros caracteres, obtendo os
seguintes resultados:

Assim, a geração P (parental ou pura) é aquela que após
sucessivas autofecundações, venham a gerar
descendentes com a mesma característica dos
genitores.
Em princípio, Mendel considerava apenas uma
característica de cada vez. Por exemplo, ao cruzar
plantas de sementes amarelas com sementes verdes,
ele descartava as outras características (forma da
vagem, altura da planta etc), focando apenas na
característica escolhida.
Assim, ele cruzava gerações parentais (P) de linhagens
de sementes verdes com sementes amarelas (através da
polinização assistida). O resultado formado era 100% de
sementes amarelas, indicando traços

dominantes do caráter cor da semente. A geração
formada denomina-se, então de geração F1 (fenotípica
1 ou filial 1).

Mendel explicou que o desaparecimento da
característica recessiva em F1 e seu reaparecimento em
F2, em 75% dominante e 25% recessivo, através de uma
hipótese a qual as premissas são:
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- Cada caráter hereditário é determinado por dois
fatores (posteriormente denominados de genes), um de
origem paterna e outro de origem materna.
- Esses fatores de cada para segregam-se (ou seja,
separam-se) na produção de gametas. De acordo com
Mendel, o indivíduo puro para um caráter, recebe dos
genitores dois fatores idênticos. Assim, esse indivíduo
possuirá um só tipo de fator para o caráter em questão.
Já os híbridos para um determinado caráter, possuirão
fatores distintos.
Dessa forma, os gametas formados por esse indivíduo
conterão um único tipo de fator para a característica em
questão. Um indivíduo híbrido para determinada
característica, por sua vez, recebe dos pais fatores
diferentes. Logo, os gametas formados por esse
indivíduo serão de dois tipos (segundo Mendel, 50% dos
gametas teria fator para uma das características e 50%
teria fator para a outra característica).
Consequentemente, os gametas que esse indivíduo
formará serão de dois tipos. Mendel considerou que
metade dos gametas conteria o fator para um dos
estados da característica, e metade o fator para o outro.
Dessa forma, temos

Um exemplo seria a ervilha-de-cheiro lisa (dominante).
Como proceder saber se é homozigota (RR) ou

heterozigota (Rr)?
Caso seja a 1a. possibilidade (todas lisas), é muito
provável que o genitor em questão seja RR.

Porém, caso seja a 2a. possibilidade (50% sementes lisas
e 50% sementes rugosas), indica que o genitor em
questão seja Rr;

* Proporção fenotípica e proporção genotípica
A proporção genótipica é a proporção de genótipos
formados a partir do cruzamento entre genitores. No
caso do cruzamento entre F1 , o resultado será de 25%
VV, 50% Vv e 25% vv, ou simplesmente 1: 2 : 1.
Já a proporção fenotípica é a proporção dos fenótipos
formados a partir do do cruzamento entre genitores. No
caso do cruzamento de Mendel entre F1 , o resultado
será de 3 : 1 (75% dominante e 25% recessivo).
3.3. Cruzamento – teste

Na verdade, na 2a. possibilidade, caso surja ao menos
um descendente com genótipo recessivo (rr),
certamente o genitor em questão é Rr.
3.4. Interações entre alelos na primeira Lei de Mendel
* Dominância completa

O cruzamento-teste permite saber se o indivíduo com
fenótipo dominante, apresenta genótipo homozigoto ou
heterozigoto. Para isso, basta cruzar o indivíduo em
questão com outro indivíduo de fenótipo recessivo (pois
seu único genótipo é homozigoto recessivo).

Ocorre quando indivíduos puros e distintos quando
cruzados, formam 100% de descendentes com uma das
características. Quando cruzados em F1 ,temos:
Proporção Genotípica = 1:2:1
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Proporção Fenotípica = 3:1
Ex. Cor da ervilha de cheiro

* Codominância
Em codominância, o cruzamento entre indivíduos da
geração P gera uma mistura dos dois indivíduos, onde
suas
características
são
INTEGRALMENTE
MANIFESTADAS.
Quando os indivíduos da geração F1 são cruzados entre
si, a proporção fenotípica e genotípica são iguais (1:2:1)
Ex: Sistema ABO (tipagem sanguínea)

*
Dominância incompleta
Ocorre quando o cruzamento entre parentais, o
resultado é uma mistura dos genitores. Na flor
maravilha (Mirabilis jalapa), a planta de flor vermelha
quando cruzada com planta de flor branca, surgem
100% de descentes de flores rosadas, indicando uma
mistura das características.

Quando as plantas de flores rosadas são cruzadas entre
si, o resultado é uma proporção de genótipos e
fenótipos iguais ( 1:2:1
).
Observe:

* Alelos letais
Em alguns casos, a homozigose expressa um fenótipo
tão grave que inviabiliza a sobrevivência dos indivíduos.
Tais alterações modificam a proporção no monibridismo
(cruzamento entre F1) para 2:1
Quem sugeriu pela primeira vez a existência de alelos
letais for Lucien Cuénot. Ele estudava o cruzamento
entre camundongos quanto à pelagem – determinada
por herança completa.
No cruzamento entre camundongos amarelos, ele
verificou a que surgiam camundongos cinzas (aguti) –
homozigoto e camundongos amarelos – heterozigotos.
Verificou também que não surgiam camundongos
amarelos homozigotos e a proporção de F2 era 2
AMARELOS : 1 CINZA (AGUTI).
Cuénot propôs que o espermatozoide portador do alelo
A não fecundava o gameta feminino A. Posteriormente,
verificou-se que a homozigose AA chegava a se formar,
porém não se desenvolvia e morria no útero.
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3ª) As gerações são indicadas por algarismos romanos (I,
II, III, IV etc.). Dentro das gerações, os indivíduos são
indicados por algarismos indo-arábicos. É possível
também numerar todos os indivíduos por algarismos
indo-arábicos, começando pelo primeiro da esquerda da
primeira geração.
5.
Genética do sangue
5.1. Introdução
Na espécie humana existe vários tipos de classificação
de grupos sanguíneos, porém serão estudados os mais
relevantes:
SISTEMA ABO - caso típico de POLIALELIA.
FATOR Rh – herança mendeliana clássica (com
dominância completa.)
SISTEMA MN – herança mendeliana do tipo
codominância.

Outro exemplo de alelos letais é a acondroplasia em
humanos. Pessoas com o genótipo Dd apresentam um
tipo de nanismo a qual é comprometido o crescimento
dos membros superiores e inferiores (na maioria dos
casos, há uma mutação por substituição do códon da
glicina para arginina no receptor do fator de
crescimento fibroblástico). Porém, quando o genótipo é
DD ele não se desenvolve e é abortado nas primeiras
semanas de desenvolvimento embrionário. Indivíduos
dd não apresentam acondroplásico.
Assim, um casal de anões acondroplásicos (Dd x Dd)
apresentam 2/3 de chance de ter filho acondroplásico e
1/3 de filho acondroplásico.
4.

5.2.
Sistema ABO
O sistema sanguíneo ABO foi um dos primeiros grupos
sanguíneos descoberto. No início do século XX, o médico
austríaco Karl Von Landsteiner reagiu amostras de
sangue de diversas pessoas, isolando glóbulos
vermelhos (hemácias) fazendo combinações distintas
entre plasma e eritrócitos, havendo a presença de
aglutinação dos glóbulos em alguns casos, e sua
ausência em outros. Como resultado, Landsteiner
classificou em três grupos sanguíneos: A, B e O (o termo
O na verdade significa Ohne, que em alemão significa
“sem”, ou seja Ohne A – sem A e Ohne B – sem B.)

Heredograma ou árvore genealógica

Em algumas espécies e situações, não é possível realizar
cruzamentos dirigidos, sendo então necessário realizar
um levantamento histórico de certas características de
um caráter dos pais e dos descendentes (análise vertical
da família) e dos irmãos e primos (análise horizontal da
família) de forma que permita o pesquisador saber se o
caráter em estudo é hereditário ou não. Caso seja, de
que forma ela venha ser herdada.
Esse levantamento é feito através de representação
gráfica denominada de heredograma (heredium =
herança em latim), também conhecida como árvore
genealógica ou ainda, genealogia.

A partir de então, Landsteiner explicou porque as
pessoas morriam depois de transfusões e outras não.
Porém Landsteiner não conseguiu prever o grupo AB,
que foi descoberto em 1902 por Von Decastello e Sturli.
O sistema ABO é o mais importante sistema de tipagem
sanguínea (ou grupos sanguíneos) de transfusão de
sangue humano. Encontrado em plaquetas e outras
células (como por exemplo, células do epitélio), esse
sistema destaca-se pela presença de antígeno A
(aglutinogênio A) e/ou antígeno B (aglutinogênio B) na
membrana plasmática das hemácias, podendo também
causar uma resposta imunitária adversa ao transplante
de órgãos.

Algumas regras são obedecidas em uma montagem de
um heredograma:
1ª) No casal, sempre que for possível, o homem deve ser
colocado à esquerda, e a mulher à direita.
2ª) Ao colocar os filhos no heredograma, eles devem vir
em ordem de nascimentos, da esquerda para direita.
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Os anticorpos anti-A e anti-B, associados são geralmente
anticorpos IgM, os quais são produzidos nos primeiros
anos de vida por sensibilização de substâncias
ambientais, tais como alimentos, bactérias e vírus. Hoje,
sabe-se que as aglutininas são anticorpos capazes de
reagir com certos polissacarídeos da membrana
plasmática das hemácias, os aglutinogênios.
•

sanguíneo ABO mais um antígeno que era então
desconhecido.
Em 1952, um artigo sobre novo elemento da tipagem
sanguinea foi publicado e chamado de antígeno H. Esse
fenótipo passou-se a ser chamado de EFEITO BOMBAIM
, que descreve indivíduos cujas hemácias não tem o
antígeno H (de fato, o indivíduo com efeito Bombaim
forma o antígeno h.)
Observe:

Genes do sistema ABO

Como esse antígeno é precursor do antígeno A e do
antígeno B, estes indivíduos produzem aglutininas antiA, anti-B e agora, anti-H.
Dessa forma, eles podem ser doadores para todos os
tipos do sangue ABO, porém NÃO PODEM RECEBER
SANGUE de nenhum dos membros do sistema ABO, ou
seja, só podem receber sangue de outra pessoa com o
fenótipo Bombaim - o que significa usar doações de
parentes próximos.

o
Efeito Bombaim
Sabe-se hoje que a produção do aglutinogênio A
(antígeno A) ou do aglutinogênio B (antígeno B) ocorre a
partir de um precursor, o antígeno H. Observe:

Observe que o sangue A codifica o aglutinogênio A,
presente na membrana da hemácia, o sangue B codifica
o aglutinogênio B, também presente na membrana da
hemácia, o sangue AB apresentam os DOIS
AGLUTINOGÊNIOS SIMULTANEAMENTE e o sangue O
(Ohne) apresentam hemácias SEM aglutinogênios A e B.

Porém na cidade de Bombaim (atual Mumbai), na Índia,
foi descoberto um indivíduo que tinha uma tipagem
sanguínea interessante, pois reagia aos outros tipos de
sangue ABO como não se tinha visto antes. O soro do
sangue desse indivíduo continha aglutininas
(anticorpos) que reagiam com todas as hemácias ABO
(inclusive do tipo O.) Observou-se que as hemácias
desse indivíduo não tinham nenhum antígeno do grupo

No exame de tipagem sanguínea ABO, coloca-se duas
gotas de sangue em uma lâmina de vidro, em seguida
insere uma gota do soro contendo anticorpos anti-A na
gota de sangue na lâmina, e uma gota do soro contendo
anticorpos anti-B na outra gota de sangue. Caso haja
aglutinação, indica que o sangue contém o
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aglutinogênio (A, B, A e B). Se não houver aglutinação
em nenhuma das gotas, indica que o sangue é O.
Observe:

O Fator Rh é o segundo sistema de grupo sanguíneo

mais importante (depois do ABO). Atualmente, o
fator Rh consistem em cerce da 50 antígenos de
grupos sanguíneos definidos, entre os quais os
D,C,c, E e e são os mais relevantes.
Eles injetaram hemácias de macaco Rhesus em
coelhos e obtiveram um anticorpo, que foi
denominado anti-Rh . Atualmente o macaco Rhesus
foi reclassificado como Macaca mulata.

•
Mecanismo de transfusão no sistema ABO
No mecanismo de transfusão sanguínea para o sistema
ABO segue o princípio de que a hemácia do doador não
pode ser INCOMPATÍVEL com o plasma do receptor.
Logo, as conclusões obtidas a partir desse princípio são:
- Pessoas de sangue A doam apenas para pessoas dos
tipos A e AB, porém podem receber de A e de O. Isso
devido aos anticorpos (anti-B) presentes no plasma do
receptor em potencial.
- Indivíduos de sangue B doam apenas para pessoas dos
tipos B e AB, podendo receber sangue do tipo B e
também do tipo O, enquanto podem receber dos tipos
B e também do O. Tal conclusão é devido aos anticorpos
(anti-A) presentes no plasma do receptor em potencial.
- Indivíduos do tipo AB doam apenas para pessoas
também AB, entretanto podem receber sangue de todos
os outros tipos sanguíneos ABO, uma vez que não há
anticorpos (anti-A e/ou anti-B) em seu plasma. Daí
porque, são denominados receptores universais.
- Pessoas de sangue O doam para qualquer tipo
sanguíneo ABO, pois não apresentam aglutinogênios A
ou B nas hemácias, por isso são denominados de
doadores universais. Porém só recebem de quem tiver
a sua mesma tipagem sanguínea ( O ), pois no seu
plasma contém anticorpos anti-A e anticorpos anti-B.
Em suma, temos:

Observe:

Os termos fator Rh comumente usados, Rh+ (Rh
positivo) e Rh- (Rh negativo) referem-se somente ao
antígeno D.
O fator Rh obedece à herança clássica mendeliana,
assim:

5.3.
Fator Rh
Na década de 1940, Landsteiner, Wiener e
colaboradores descobriram um novo sistema de
grupos sanguíneos na espécie humana,
denominando-o sistema Rh (ou fator D.)
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No feto:
Aumento do fígado, baço ou coração e acúmulo de
líquido no abdômen, observado pelo ultrassom.
No recém-nascido, os sintomas e sinais clínicos são:
- Anemia, gerando palidez do neonato;
- Icterícia ou coloração amarela da pele do recémnascido, membrana escleral ou mucosa. Este sinal pode
ser evidente imediatamente após o nascimento, ou 2448 pós-parto. Tal mecanismo ocorre pelo acúmulo de
bilirrubina (um dos produtos finais da hemocatarese.)
- Aumento do fígado e baço (hepatomegalia e
esplenomegalia respectivamente.)
Há ainda o risco da anasarca no recém-nascido (edema
generalizado) e dispneia (dificuldade em respirar.)

No
mecanismo
transfusão,
considerando
compatibilidade no sistema ABO, o indivíduo Rh- doa
tanto para o Rh- como para o Rh+, porém só pode
receber de Rh-. Veja:

A prevenção desta imunização indesejada na mulher
pelo anti-rh deve ser feita através da aplicação do soro
Rhogam ou Partogam, que são gama-imunoglobulina
anti-rh produzidos em laboratório.
A aplicação desse soro deverá ocorrer sempre que
houver risco de sensibilização da mulher pelo antígenos
Rh – ou seja, a cada gravidez ou aborto. Isto porque os
anticorpos inoculados visam bloquear a memória
imunológica da mulher para antígenos Rh e venha
produzir seus próprios anticorpos anti-Rh. Caso já tenha
desenvolvido imunidade contra o Rh, tal prevenção será
ineficaz.

• Fator Rh e a Doença Hemolítica do RecémNascido ou Eritroblastose Fetal

2.4 Sistema MN
Além do sistema ABO e Rh, existe diversos outros
sistemas sanguíneos que não há relevância no
mecanismo de transfusão (apesar de serem importantes
nos mecanismos de transplantes). Porém essas tipagens
são utilizadas na Mediina Legal para casos de exclusão
de paternidade duvidosa.
Em 1927, foram detectados outros tipos de antígenos no
sangue (aglutinógeno M e aglutinógeno N). Nesse
sistema haviam pessoas que tinha apenas aglutinógeno
M, outras apenas aglutinógeno N. Havia também,
pessoas que tinham os dois aglutinógenos ao mesmo
tempo. Dessa forma, os grupos formados eram, pessoas
tipo M, pessoas tipo N e pessoas tipo MN.
Nesse sistema MN observa-se que não há dominância
entre os genes LM e LN ( L representa a inicial de
Landsteiner, responsável pela descoberta desse novo
sistema sanguíneo).
Observe:

Além de relevante papel na transfusão sanguínea, o
fator Rh é usado para determinar o risco de doença
hemolítica do recém-nascido (DHRN) ou
eritroblastose fetal como estratégia para prevenir a
condição, ou para estudar a melhor abordagem
desta condição.
A DHRN ocorre quando a mãe Rh- entra em contato
com o sangue Rh+ (principalmente na hora do parto,
ocorrem rupturas na placenta, com passagem de
hemácias da criança Rh+ para a circulação da mãe)
e ela passa a produzir anticorpos anti-rh.
Caso essa mãe venha a gerar uma criança Rh+,
ocorrerá uma forte reação antígeno-D ou Rh (do
feto) como o anti-rh materno, pois o anticorpo antirh (IgG) consegue atravessar a barreira placentária
e atingir o sangue fetal.

Genótipos

Fenótipos

M

L ML M

N

L NL N

MN

L ML N

O curioso é que nesse sistema não há a formação natural
de anticorpos anti-M e anti-N. - sua formação ocorre
caso haja recebimento de sangue não compatível com o
tipo do receptor. Assim, o anticorpo anti-M só é

Os principais sinais clínicos na criança com DHRN
(eritroblastose fetal) são:
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formado caso o indivíduo N receba sangue tipo M. Da
mesma forma o anticorpo anti-N será formado caso o
indivíduo M receba sangue tipo N. Porém a doação
entre indivíduos M e indivíduos N é livre porque a
reação antígeno- anticorpo é bastante fraca.
De fato, o sistema MN é mais utilizado para exclusão de
paternidade e/ou maternidade duvidosa – quando
combinado com o sistema ABO e fator Rh. Porém a
determinação de reconhecimento de paternidade e/ou
maternidade é feito através do exame de DNA entre os
envolvidos (DNA fingerprinting ).

3. (Enem PPL 2017) Uma mulher deu à luz o seu
primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o
sangue da criança para a determinação de seu grupo
sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+.
Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma
solução contendo anticorpos anti-Rh, uma vez que ela
tinha o tipo sanguíneo O-.
Qual é a função dessa solução de anticorpos?
a) Modificar o fator Rh do próximo filho.
b) Destruir as células sanguíneas do bebê.
c) Formar uma memória imunológica na mãe.
d) Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe.
e) Promover a alteração do tipo sanguíneo materno.

EXERCÍCIOS BASE
1. (Unicamp 2018) Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas nas definições a seguir.

4. (Unicamp 2016) A cidade de Monte Santo, na Bahia,
que entrou para a história por ter sido acampamento
para as tropas do governo que lutaram na guerra de
Canudos, tem sido palco de outras batalhas: a
identificação, o tratamento e a prevenção de doenças
raras como hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria,
osteogênese imperfeita, síndrome de Treacher Collins
e mucopolissacaridose tipo 6.

(i) __________ é o conjunto de toda a informação
genética de um organismo.
(ii) __________ é um trecho do material genético que
fornece instruções para a fabricação de um produto
gênico.
(iii) __________ é a constituição de alelos que um
indivíduo possui em um determinado loco gênico.
(iv) __________ é a correspondência que existe entre
códons e aminoácidos, relativa a uma sequência
codificadora no DNA.
a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv)
Gene.
b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código
genético.
c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) tRNA.
d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; (iv)
tRNA.

(Adaptado de Carlos Fioravante, “O caminho de pedras das
doenças raras”. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, 222,
agosto 2014.)

A incidência em grandes proporções das doenças citadas
acima pode ter sido favorecida por fatores
a) migratórios, relacionados à miscigenação da
população.
b) ambientais, por contaminações do solo e da água.
c) genéticos, pela alta frequência de casamentos entre
parentes.
d) comportamentais, relacionados a atividades físicas
extenuantes decorrentes da guerra.

2. (Puccamp 2017) Considere a observação abaixo,
sobre um casal e seus filhos:

5. (Fgv 2016) A imagem da lâmina a seguir mostra um
resultado obtido em teste de tipagem sanguínea
humana para os sistemas ABO e Rh. O método
consiste, basicamente, em pingar três gotas de sangue
da mesma pessoa sobre três gotas de reagentes:
anti − A, anti − B e anti − Rh.

Um homem de tipo sanguíneo A tem dois filhos com uma
mulher de tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal
apresenta tipo sanguíneo AB e o segundo filho é do tipo A.

A partir dessa observação são feitas as seguintes
afirmações:
I. A mãe é heterozigótica.
II. No caso de um acidente, os dois filhos podem doar
sangue para o pai.
III. Os dois filhos são heterozigóticos.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

O resultado obtido nessa lâmina permite afirmar que o
sangue da pessoa testada é do tipo
+
a) A Rh , pois apresenta aglutinogênios A e Rh em
suas hemácias.
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fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, antiA e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no
quadro.

−
b) B Rh , pois apresenta aglutininas anti − A em seu
plasma.
+
c) B Rh , pois apresenta aglutinogênios B e Rh em
suas hemácias.
+
d) A Rh , pois apresenta aglutininas anti − B e
anti − Rh em seu plasma.
−
e) A Rh , pois apresenta aglutinogênios A em suas
hemácias.

6. (Fatec 2015)

Código
dos
lotes

Volume
de sangue
(L)

Soro anti-A

Soro anti-B

I

22

Não
aglutinou

Aglutinou

II

25

Aglutinou

III

30

IV

15

V

33

Aglutinou
Não
aglutinou
Não
aglutinou

Não
aglutinou
Aglutinou
Não
aglutinou
Aglutinou

Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do
tipo A?
a) 15
b) 25
c) 30
d) 33
e) 55

O heredograma apresentado mostra a distribuição de
certa característica hereditária em uma família
composta por 9 indivíduos. Essa característica é

determinada por um único par de genes com
dominância
completa.
Os
símbolos
escuros
representam indivíduos que apresentam a característica
e os claros, indivíduos que não a possuem.
Com base na análise da figura, está correto afirmar que
são heterozigotos, obrigatoriamente, somente os
indivíduos
a) 1, 2, 4, 6, 7 e 8.

9. (Fgv 2009) AUSTRALIANA MUDA DE GRUPO
SANGUÍNEO APÓS TRANSPLANTE.
A australiana Demi-Lee Brennan, 15, mudou de grupo
sanguíneo, O Rh-, e adotou o tipo sanguíneo de seu
doador, O Rh+, após ter sido submetida a um transplante
de fígado, informou a equipe médica do hospital infantil
de Westmead, Sydney. A garota tinha nove anos quando
fez o transplante. Nove meses depois, os médicos
descobriram que havia mudado de grupo sanguíneo,
depois que as células-tronco do novo fígado migraram
para sua medula óssea. O fato contribuiu para que seu
organismo não rejeitasse o órgão transplantado.
("Folha online", 24.01.2008)

b) 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
c) 1, 2, 6, 7 e 8.
d) 3, 5 e 9.
e) 3 e 9.

7. (Fuvest 2014) Para que a célula possa transportar,
para seu interior, o colesterol da circulação sanguínea,
é necessária a presença de uma determinada proteína
em sua membrana. Existem mutações no gene
responsável pela síntese dessa proteína que impedem
a sua produção. Quando um homem ou uma mulher
possui uma dessas mutações, mesmo tendo também
um alelo normal, apresenta hipercolesterolemia, ou
seja, aumento do nível de colesterol no sangue.
A hipercolesterolemia devida a essa mutação tem,
portanto, herança
a) autossômica dominante.
b) autossômica recessiva.
c) ligada ao X dominante.
d) ligada ao X recessiva.
e) autossômica codominante.

Sobre esse fato, pode-se dizer que a garota
a) não apresentava aglutinogênios anti-A e anti-B em
suas hemácias, mas depois do transplante passou a
apresentá-los.
b) apresentava aglutininas do sistema ABO em seu
plasma sanguíneo, mas depois do transplante deixou de
apresentá-las.
c) apresentava o fator Rh, mas não apresentava
aglutininas anti-Rh em seu sangue, e depois do
transplante passou a apresentá-las.
d) quando adulta, se engravidar de um rapaz de tipo
sanguíneo Rh-, poderá gerar uma criança de tipo
sanguíneo Rh+.
e) quando adulta, se engravidar de um rapaz de tipo
sanguíneo Rh+, não corre o risco de gerar uma criança
com eritroblastose fetal.

8. (Enem 2014) Em um hospital havia cinco lotes de
bolsas de sangue, rotulados com os códigos l, II, III, IV e
V. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não
identificado. Uma funcionária do hospital resolveu
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10. (Fgv 2006) Na genética, uma expressão bastante
conhecida diz que fenótipo é o genótipo mais o
ambiente. Essa expressão significa que
a) o ambiente altera o genótipo do indivíduo, visando à
sua adaptação.
b) o genótipo do indivíduo é o resultado da ação do
ambiente sobre seu fenótipo.
c) o fenótipo do indivíduo é o resultado da expressão de
seu genótipo em um dado ambiente.
d) o genótipo do indivíduo pode variar como resultado
da expressão de seu fenótipo em diferentes ambientes.
e) o fenótipo do indivíduo é invariável e resulta da
expressão de seu genótipo, em qualquer que seja o
ambiente.

a herança dos grupos sanguíneos na espécie humana, é
CORRETO afirmar:
a) um casal formado por um homem com sangue do tipo
O e uma mulher com sangue tipo B pode ter um filho
com sangue do tipo AB.
b) com relação à dominância, o tipo sanguíneo A é
dominante sobre o tipo sanguíneo B, e ambos são
dominantes sobre o tipo O.
c) um casal formado por um homem com sangue do tipo
A e uma mulher com sangue tipo B pode ter um filho
com sangue do tipo O.
d) uma pessoa com sangue do tipo AB pode doar para
pessoas dos tipos A, B, AB e O, por ser considerado um
doador universal.
e) uma pessoa com sangue do tipo O recebe sangue de
pessoas dos tipos A, B, AB e O, por ser considerado um
receptor universal.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
1. (Uefs 2017)

3. (Uece 2016) As doenças ligadas à genética são
muitas e variadas, e algumas dessas patologias
aparentam não ter muita importância, uma vez que
não são quantitativamente significantes, como é o caso
da polidactilia. Há uma variação muito grande em sua
expressão, desde a presença de um dedo extra,
completamente desenvolvido, até a de uma simples
saliência carnosa. Distinguem-se dois tipos de
polidactilia: a pós–axial, do lado cubital da mão ou do
lado peroneal do pé, e a pré–axial, do lado radial da
mão ou tibial do pé.

A partir do heredograma ilustrado de uma família, em
que há indivíduos não afetados (círculos e quadrados
não pintados) e afetados por uma doença (círculos e
quadrados pintados), à luz das leis mendelianas, é
correto afirmar:
a) O indivíduo II-1 é homozigoto.
b) A possibilidade de III-2 ser heterozigoto é de,
aproximadamente,67%
c) O gene responsável pela expressão da característica é
holândrico.
d) O indivíduo III-8 é homozigoto dominante.
e) O indivíduo IV-1 pode não possuir o gene responsável
pela expressão da característica afetada.

(http://fisiounec2015.blogspot.com.br/2011/05/polidac
tilia.html).
No que concerne à polidactilia, é correto afirmar que
a) se trata de uma hereditariedade autossômica
dominante, onde somente um sexo é afetado.
b) se trata de uma hereditariedade autossômica
dominante, que se manifesta em heterozigóticos e afeta
tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo
feminino.
c) os indivíduos do sexo feminino a transmitem em
maior proporção do que os indivíduos do sexo
masculino.
d) os filhos normais de um indivíduo com polidactilia
terão, por sua vez, todos os seus filhos saudáveis.

2. (G1 - ifpe 2017) A doação de sangue é um ato
voluntário e solidário. Em cada doação, são coletados
aproximadamente 450ml de sangue, que correspondem
a menos de 10% do volume sanguíneo total de um
adulto, por esse motivo só é permitida a doação por
pessoas acima de 50kg. Isso não afeta nossa saúde, pois
o plasma é reposto em algumas horas, as plaquetas se
restabelecem em alguns dias, e as hemácias demoram
alguns meses.

4. (G1 - ifba 2016) As pessoas com albinismo,
infelizmente, sofrem muito preconceito. A reportagem
intitulada “Violência e preconceito: a perseguição aos
albinos na África do Sul” relata a situação enfrentada
por estas pessoas e suas famílias, como podemos
observar na fala da mãe de um menino albino,
moradores da região: “Eu posso lidar com os
problemas de pele, de visão e até de preconceito,
apesar de machucar. Mas me apavoro em pensar que
meus filhos são alvos de caçadores”. A representante
do Departamento de Educação Básica da África do Sul

HEMOPE. Esclarecendo dúvidas. Disponível em:
<http://www.hemope.pe.gov.br/queroserdoadorescladuvidas
.php#1>. Acesso: 03 out. 2016.

Os fenótipos do sistema sanguíneo ABO são
determinados por um gene com alelos múltiplos. Sobre
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garante que o governo já está tentando reverter essa
realidade através de um programa social.

b) A utilização de conceitos lamarckistas, em seus
experimentos, é o principal motivo que impediu a
compreensão do trabalho mendeliano pela comunidade
científica da época.
c) A precisão dos resultados obtidos por Mendel foi
consequência do conhecimento prévio obtido por ele
sobre a importância do DNA como molécula responsável
pela hereditariedade.
d) A falta de reconhecimento do trabalho de Mendel, à
sua época, foi devido às dificuldades impostas pelos
cientistas fixistas em não aceitarem concepções
evolucionistas como a transmissão de características
genéticas ao longo das gerações.
e) O cruzamento da geração parental resultava em uma
descendência com proporção genotípica de 3:1 como
consequência da segregação independente dos fatores
mendelianos.

Disponível
em:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/2932
2/violencia+e+preconceito+a+perseguicao+aos+albinos
+na+africa+do+sul.shtml. Acesso em 09.09.2015.
Sobre a doença albinismo, considere as afirmativas.
I. A consaguinidade, ou seja, o cruzamento entre
indivíduos aparentados, pode aumentar a probabilidade
de o filho deste casal possuir o albinismo.
II. O albinismo é uma característica geneticamente
determinada com padrão de herança autossômico
recessivo, ou seja, para portar a doença, a pessoa deve
herdar dois alelos com mutação, um do pai e outro da
mãe.
III. O albinismo é uma condição cuja causa é uma
mutação genética que resulta em pouca ou nenhuma
produção de colágeno, que é o pigmento produzido
pelas células chamadas de melanócitos encontradas na
pele e nos olhos.

6. (Uepb 2011) Sobre a eritroblastose fetal ou doença
hemolítica do recém-nascido são apresentadas
algumas proposições. Coloque V para as verdadeiras e
F para as falsas.
( ) A eritroblastose fetal só ocorre quando mulheres
Rh– já sensibilizadas geram criança Rh+.
(
) A sensibilização pode ocorrer por transfusão de
sangue Rh+ ou gestação anterior de uma criança Rh+.
(
) A sensibilização ocorre durante a gestação, em
decorrência da passagem de sangue da mãe para o filho
e vice-versa.
(
) Atualmente, a eritroblastose fetal é prevenida
injetando-se na mãe Rh– soro contendo anti-Rh logo
após o nascimento do primeiro filho Rh+.
(
) A frequência observada de eritroblastose fetal é
menor que a esperada; um dos motivos para essa
redução é a incompatibilidade do grupo sanguíneo do
sistema ABO entre mãe e feto.

Dentre as afirmações relativas ao albinismo, assinale:
a) se somente I estiver correta.
b) se somente I e II estiverem corretas.
c) se somente I e III estiverem corretas.
d) se somente II e III estiverem corretas.
e) se I, II e III estiverem corretas.
5. (Uesc 2011) O trabalho de Mendel não encontrou,
em sua época, um único cientista que o compreendesse
a ponto de nele descobrir uma das maiores obras de
toda a ciência. Parece certo que o ambiente científico
não estava preparado para receber a grande conquista.
Mendel constitui, por isso, um dos mais belos (e tristes)
exemplos de homem que andou à frente de seu tempo,
conhecendo fatos e elaborando leis que a sua época
ainda não podia compreender. Além disso, era um
gênio que não tinha condições de se tornar um figurão
da ciência: era sacerdote, tinha publicado um único
trabalho bom e era professor substituto de escola
secundária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
a) F – F – V – V – F
b) V – F – F – V – V
c) V – V – F – V – V
d) F – V – F – V – F
e) V – F – V – F – V

FREIRE-MAIA, Newton. Gregor Mendel: vida e obra. São
Paulo: T. A.
Queiroz, 1995.

7. (Ufc 2002) Numere a segunda coluna de acordo com
a primeira, associando os conceitos aos respectivos
termos.

Considerando-se o trabalho desenvolvido por Mendel a
partir dos cruzamentos com espécimes de ervilhas-decheiro (Pisum sativum) e a pouca repercussão obtida
entre os cientistas da época, é possível afirmar:

I - Genoma
II - Crossing-over
III - Fenótipo
IV - Alelo
V - Gene

a) Um dos conceitos utilizado por Mendel na elaboração
da 1ª Lei antecipava o conhecimento sobre meiose
como um processo reducional de divisão celular.

( ) troca de fragmentos de cromossomos homólogos na
primeira divisão da meiose.

110

BIOLOGIA
( ) conjunto de genes organizados nos cromossomos.
(
) segmento do DNA capaz de transcrever uma
molécula de RNA.
( ) atuam sobre a mesma característica, mas não são
obrigatoriamente iguais.
(
) conjunto de características detectáveis de um
indivíduo.

c) Pleiotropia
d) Herança quantitativa
e) Polialelia
10. (Ufal 2000) No heredograma abaixo, os símbolos
escuros representam indivíduos que possuem uma
anomalia.

A sequência correta é:
a) II, I, V, IV e III
b) III, II, I, V e IV
c) II, I, III, V e IV
d) IV, II, I, III e V
e) I, II, V, IV e III
8. (Ufpe 2002) Na figura a seguir são mostrados os
genótipos e fenótipos possíveis, considerando-se os
alelos IA, IB e i determinantes dos grupos sanguíneos do
sistema ABO no homem. De acordo com a figura,
analise as proposições a seguir.

Considere as
heredograma:

seguintes

afirmativas

sobre

esse

I. A anomalia é condicionada por um alelo dominante.
II. Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são
homozigóticos.
III. O único indivíduo que não pode ter o seu genótipo
definido é o I-4.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III

1) Todos os descendentes de um casal de genótipo tipo
2 serão do grupo A e apresentarão em suas hemácias o
aglutinogênio A.
2) Indivíduos do grupo sanguíneo B de genótipo 3 ou 4
apresentam na membrana de suas hemácias
aglutinogênio B e, no plasma, aglutinina anti-A.
3) Os descendentes de um casal (genótipo 5) do grupo
sanguíneo AB serão fenotipicamente AB e, como têm
em seus genótipos os alelos IA e IB, apresentam, na
membrana de suas hemácias, os antígenos A e B.
4) Indivíduos do grupo sanguíneo O de genótipo 6,
apresentam aglutinogênios A e B no plasma, mas não
têm aglutininas anti-A e anti-B na membrana de suas
hemácias.
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01
B

Está(ão) correta(s) apenas:
a) 2
b) 1 e 4
c) 2 e 4
d) 2 e 3
e) 2, 3 e 4
9. (Ufpe 2001) Na espécie humana há um gene que
exerce ação simultaneamente sobre a fragilidade
óssea, a surdez congênita e a esclerótica azulada.
Assinale a alternativa que define o caso.
a) Ligação genética
b) Penetrância completa
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FISÍCA

Tema: O movimento, o equilíbrio e a descoberta
de leis físicas – Cinemática – MU e MUV

Competências e habilidades no Enem
•

A Física no Enem
1.

2.

3.

4.

5.

Conhecimentos básicos e fundamentais - Noções de ordem de
grandeza. Notação Científica. Sistema Internacional de
Unidades. Metodologia de investigação: a procura de
regularidades e de sinais na interpretação física do mundo.
Observações e mensurações: representação de grandezas físicas
como grandezas mensuráveis. Ferramentas básicas: gráficos e
vetores. Conceituação de grandezas vetoriais e escalares.
Operações básicas com vetores.

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos
ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em
diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte,
saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e
tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes
culturas.

O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas –
Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço,
velocidade e aceleração. Relação histórica entre força e
movimento. Descrições do movimento e sua interpretação:
quantificação do movimento e sua descrição matemática e
gráfica. Casos especiais de movimentos e suas regularidades
observáveis. Conceito de inércia. Noção de sistemas de
referência inerciais e não inerciais. Noção dinâmica de massa e
quantidade de movimento (momento linear). Força e variação
da quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro de massa
e a ideia de ponto material. Conceito de forças externas e
internas. Lei da conservação da quantidade de movimento
(momento linear) e teorema do impulso. Momento de uma força
(torque). Condições de equilíbrio estático de ponto material e de
corpos rígidos. Força de atrito, força peso, força normal de
contato e tração. Diagramas de forças. Identificação das forças
que atuam nos movimentos circulares. Noção de força
centrípeta e sua quantificação. A hidrostática: aspectos
históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de Pascal,
Arquimedes e Stevin: condições de flutuação, relação entre
diferença de nível e pressão hidrostática.

•

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação
ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes,
transporte e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em
sistemas naturais, produtivos ou sociais.
•

•

O calor e os fenômenos térmicos - Conceitos de calor e
temperatura. Escalas termométricas. Transferência de calor e
equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor específico.
Condução do calor. Dilatação térmica. Mudanças de estado físico
e calor latente de transformação. Comportamento de Gases
ideais. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Leis da
Termodinâmica. Aplicações e fenômenos térmicos de uso
cotidiano. Compreensão de fenômenos climáticos relacionados
ao ciclo da água.

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos
próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em 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.

•

Fenômenos Elétricos e Magnéticos - Carga elétrica e corrente
elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico e potencial elétrico.
Linhas de campo. Superfícies equipotenciais. Poder das pontas.
Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resistência
elétrica e resistividade. Relações entre grandezas elétricas:
tensão, corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples.
Correntes contínua e alternada. Medidores elétricos.
Representação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais.
Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos. Campo
magnético. Imãs permanentes. Linhas de campo magnético.
Campo magnético terrestre.

7.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em
degradação ou conservação ambiental a processos produtivos 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 envolvidos.

A Mecânica e o funcionamento do Universo - Força peso.
Aceleração gravitacional. Lei da Gravitação Universal. Leis de
Kepler. Movimentos de corpos celestes. Influência na Terra:
marés e variações climáticas. Concepções históricas sobre a
origem do universo e sua evolução.

Oscilações, ondas, óptica e radiação - Feixes e frentes de ondas.
Reflexão e refração. Óptica geométrica: lentes e espelhos.
Formação de imagens. Instrumentos ópticos simples.
Fenômenos ondulatórios. Pulsos e ondas. Período e frequência,
ciclo. Propagação: relação entre velocidade, frequência e
comprimento de onda. Ondas em diferentes meios de
propagação.

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as
tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.

Energia, trabalho e potência - Conceituação de trabalho, energia
e potência. Conceito de energia potencial e de energia cinética.
Conservação de energia mecânica e dissipação de energia.
Trabalho da força gravitacional e energia potencial gravitacional.
Forças conservativas e dissipativas.

6.

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as
tecnologias a elas associadas como construções humanas,
percebendo seus papéis nos processos de produção e no
desenvolvimento econômico e social da humanidade.

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física
para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar
intervenções científico-tecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas,
substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos
naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica
e(ou) do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a
radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou
tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas
ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de
energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas,
ambientais, sociais e/ou econômicas.
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Fundamentação teórica

A trajetória de um corpo depende do referencial adotado.
Veja:

Introdução
Começaremos a estudar o movimento de um corpo apenas
descrevendo-o, sem preocupação com suas causas – parte
da Física chamada cinemática. Para isso, utilizaremos
conceitos como tempo, posição, deslocamento, velocidade
e aceleração.
Ao observarmos a natureza, percebemos que praticamente
tudo se move, isto é, as pessoas, os animais, os automóveis,
as folhas das árvores quando há vento, a água da caixa
d’água quando abrimos a torneira, a Terra em torno do Sol.
Podemos afirmar, portanto, que o movimento faz parte da
nossa vida cotidiana. É por isso que os conceitos de
movimento e de repouso (ausência de movimento) acabam
sendo facilmente entendidos – todos nós temos, pelo
menos, a noção intuitiva de se um corpo está ou não em
movimento. Mesmo sendo esses conceitos tão familiares, é
necessário tomarmos cuidado, pois existem perguntas a
respeito deles difíceis de serem respondidas à primeira vista.

Em relação ao piloto do avião, a trajetória da bomba é uma
reta vertical e, em relação ao observador parado no solo, a
trajetória da bomba é um arco de parábola.
Espaço (S) ou posição de um móvel: é a distância, medida ao
longo de uma trajetória, do ponto onde se encontra o móvel
até a origem (O), acrescido de um sinal de acordo com a
orientação da trajetória.

Vejamos:
O motorista estacionando o seu carro está em repouso ou
em movimento?
Para podermos responder a essa pergunta, é necessário
tomar alguma coisa como base. Isto é, o motorista está em
repouso em relação ao carro, mas está em movimento em
relação à rua.
Podemos assim verificar que não é possível afirmar que um
corpo está em movimento ou em repouso sem dizer em
relação a quem ou a que isso acontece. Logo, as noções de
movimento e de repouso são relativas.

http://www2.anhembi.br/html/ead01/fisica/lu03/lo3/img/posicao_01.jpg

Referencial é o corpo que usamos para estabelecer os
demais conceitos.
Como vimos, um corpo pode estar em movimento em
relação a um referencial e em repouso com relação a outro.
É o caso do motorista que está em movimento em relação à
rua e em repouso em relação ao carro.
É importante mencionar que a escolha do referencial é
arbitrária, isto é, só se leva em conta as condições específicas
de uma determinada situação. Logo após termos escolhido
o referencial, podemos determinar se um corpo está ou não
em movimento, levando em consideração a sua distância até
o referencial. Quando não for especificado o referencial
adotado, consideraremos a Terra como referência.

Deslocamento: é a variação de posição sofrida por um corpo
e é calculada pela diferença entre a posição final do corpo e
sua posição inicial, isto é, S = S – S0 (onde S é espaço final e
S0 é espaço inicial).

∆S = S − S0
Espaço percorrido: é a soma de todo o espaço que o móvel
efetivamente fez.

d =

∆Sida + ∆Svolta

Movimento: ocorre se a distância entre o corpo e o
referencial muda com o tempo.

Importante: o deslocamento é a variação de posição de um
corpo e não podemos confundi-lo com o espaço percorrido
por um corpo.

Repouso: ocorre se a distância entre o corpo e o referencial
NÃO muda com o tempo.

Exemplo:

Ponto material: as dimensões de um corpo são desprezíveis
em relação a um dado referencial.
Corpo extenso: as dimensões de um corpo são consideráveis
em relação a um dado referencial.
Cinemática: é a parte da mecânica que estuda os
movimentos sem se preocupar com suas causas.
Trajetória: é a linha formada pelos diversos pontos do
espaço ocupados por um corpo em movimento.
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Para transformar, lembre-se que:
x 3,6

→ km / h
m / s ←

:3,6

A velocidade média não é uma média aritmética simples, ela
é uma média aritmética ponderada:

=
vm

v ⋅ ∆t + v ⋅ ∆t
∆s1 + ∆s2
⇒ vm = m1 1 m 2 2 ⇒
∆t1 + ∆t2
∆t1 + ∆t2
∆s + ∆s2 + ∆s3
vm = 1
⇒
∆t1 + ∆t2 + ∆t3

vm1 ⋅ ∆t1 + vm 2 ⋅ ∆t2 + vm 3 ⋅ ∆t3
∆t1 + ∆t2 + ∆t3

vm =

Há várias formas de um deslocamento ocorrer. Isto é, um
mesmo deslocamento pode ser realizado em diferentes
intervalos de tempo.
Logo, se o móvel percorrer trechos iguais com velocidades
constantes em cada trecho e diferentes entre si, podemos
usar:
2 trechos iguais: ΔS1 = ΔS2 e V1 ≠ V2

http://www2.anhembi.br/html/ead01/fisica/lu03/lo4/img/deslocamento_01.jpg

vm =

∆S = S − S0 ⇒ ∆S = 100 − 100 ⇒ ∆S = 0 m
O espaço percorrido (d) é igual à soma dos espaços
efetivamente realizados. Isto é, no início, o homem estava
no espaço 100 m, depois, no meio, estava no espaço 180 m,
portanto, realizou nesse trecho 80 m de espaço percorrido.
Mas, em seguida, o mesmo homem voltou para o espaço
inicial (100 m), portanto, ele realizou novamente um espaço
percorrido de 80 m. Podemos dizer, então, que o espaço
percorrido pelo homem, do início ao fim do seu movimento,
é de 160 m (80 m + 80 m).

d =
⇒d=

3 trechos iguais: ΔS1 = ΔS2 = ΔS3 e V1 ≠ V2 ≠ V3

vm =

3v1v2 v3
v1v2 + v1v3 + v2 v3

2 trechos iguais: ΔS1 = ΔS2 e Δt1 = Δt2

vm =

∆Sida + ∆Svolta

180 − 100 + 100 − 180 ⇒ d =

2v1v2
v1 + v2

v1 + v2
2

160 m

Como podemos verificar, o deslocamento só se importa com
o início e o fim do movimento, sem se preocupar com o que
acontece no meio dele. Já o espaço percorrido se preocupa
com o espaço efetivamente realizado.

Dica do triângulo

Velocidade: a grandeza física que mede a rapidez do
movimento.
Coloque o seu dedo sobre a variável pedida e observe as
outras duas; se estiverem na mesma linha, multiplique-as; se
uma estiver na linha de cima e a outra na linha de baixo,
divida a variável de cima pela de baixo.

Velocidade media
A velocidade escalar média é definida pela razão entre o
espaço percorrido (ΔS) pelo intervalo de tempo (Δt)
correspondente:

Vm

Velocidade escalar instantânea

∆S
=
∆t

É a velocidade do móvel num instante determinado. É o valor
indicado no velocímetro.

Em problemas elementares, onde há deslocamento apenas
em uma direção, o chamado movimento unidimensional,
convém tratá-la como uma grandeza escalar (com apenar
valor numérico).
As unidades de velocidade comumente adotadas são:
• No Sistema Internacional: m/s (metro por segundo)
• Usualmente: km/h (quilômetro por hora)
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A velocidade instantânea num ponto qualquer é
aproximadamente igual à razão ∆s / ∆t , com ∆t bem
pequeno. Simbolicamente temos:

vinst . = lim ∆t →0

∆s
∆t

Velocidade escalar média

A velocidade escalar média é uma forma de descrever
a rapidez com que um objeto se move. Ela envolve
apenas a distância percorrida, independentemente da
direção e do sentido.

vescalar média =

Função horária da posição no M. U.
A função horária do movimento uniforme é do primeiro grau
em t. Nessa função S0 e V são constantes com o tempo.

distância total percorrida
tempo

Tipos de movimentos
Movimento uniforme (MU): é aquele em que a velocidade
escalar instantânea é constante e diferente de zero, de
modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em
iguais intervalos de tempo.

Gráfico S x t

Movimento uniformemente variado (MUV): é aquele em
que a aceleração escalar é constante e diferente de zero.
Consequentemente, a velocidade escalar sofre variações
iguais em intervalos de tempo iguais.

Gráfico V x t

Classificação dos movimentos
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Velocidade relativa
Quando dois móveis (A e B) estão em movimento sobre uma
mesma trajetória, existe uma velocidade que pode ser
medida tomando-se um dos móveis como referência.
O conceito de velocidade relativa facilita a resolução de
problemas em que ocorrem ultrapassagens, aproximações
ou afastamentos entre móveis, em que pode ser usada a
expressão:

vrelativa
•

Movimento acelerado uniformemente - O módulo da
velocidade escalar aumenta ao longo do tempo. Velocidade
e aceleração escalares têm sentidos e sinais iguais.

Carros se movendo no mesmo sentido:

v=
relativa
•

Classificação

∆s
= relativo
∆t

vmaior − v menor

Carros se movendo em sentidos opostos:

v=
relativa

Movimento retardado uniformemente - O módulo da
velocidade escalar diminui no decurso do tempo. Velocidade
e aceleração escalares têm sentidos e sinais contrários.

vmaior + v menor

ΔSrelativo: é a soma dos comprimentos dos corpos envolvidos.

Função horária da velocidade
Utilizando a equação da aceleração média podemos chegar
a uma expressão matemática que nos fornece a velocidade
do móvel a cada instante t:

Aceleração escalar média
É a razão entre a variação da velocidade escalar e a
correspondente variação de tempo:

am =

∆V
∆t

Velocidade média no MUV
O deslocamento do móvel é numericamente igual a área do
gráfico.

No SI a unidade da aceleração é m/s2
Aceleração escalar instantânea
É o limite de am quando Δt tende a zero.

∆V
∆t → 0 ∆t

a = lim
Gráfico da aceleração x tempo

Num gráfico a x t, o valor numérico da área é igual ao valor
numérico da variação da velocidade.

Função horária dos espaços
A função horária de um movimento é a expressão
matemática que permite calcularmos a posição do móvel
para um instante arbitrário qualquer.
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•
•
•
•
•

a = aceleração escalar (m/s2)
t = instante ou tempo (s)
∆S = variação de espaço (m)
S = espaço final (m)
S0 = espaço inicial (m)

Gráfico do espaço x tempo
EXERCÍCIOS BASE
Praticando o Enem e observando a classificação na TRI...
01. (Enem 1999 – Média) Um sistema de radar é
programado para registrar automaticamente a
velocidade de todos os veículos trafegando por uma
avenida, onde passam em média 300 veículos por hora,
sendo 55 km/h a máxima velocidade permitida. Um
levantamento estatístico dos registros do radar permitiu
a elaboração da distribuição percentual de veículos de
acordo com sua velocidade aproximada.

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa
avenida é de:
a) 35 km/h
b) 44 km/h
c) 55 km/h
d) 76 km/h
e) 85 km/h

Equação de Torricelli
Até agora, conhecemos equações do movimento
uniformemente variado, que nos permitem associar
velocidade ou deslocamento com o tempo gasto. Torna-se
prático encontrar uma função na qual seja possível conhecer
a velocidade de um móvel sem que o tempo seja conhecido.

02. (Enem 2017 – Média) Um motorista que atende a uma
chamada de celular é levado à desatenção, aumentando
a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do
aumento de seu tempo de reação. Considere dois
motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o
celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros
inicialmente a 1,00 m/s2. Em resposta a uma
emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5,00
m/s2, O motorista atento aciona o freio à velocidade de
14,0 m/s, enquanto o desatento, em situação análoga,
leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem.
Que distância o motorista desatento percorre a mais do
que o motorista atento, até a parada total dos carros?
a) 2,90 m
b) 14,0 m
c) 14,5 m
d) 15,0 m
e) 17,4 m

Regra do sat (S = espaço, a = aceleração e t = tempo)

•
•
•
•
•

03. (Enem 2016 – Média) Dois veículos que trafegam com
velocidade constante em uma estrada, na mesma
direção e sentido, devem manter entre si uma distância
mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até
que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir
do momento em que o motorista detecta um problema
que exige uma freada brusca. A primeira etapa é
associada à distância que o veículo percorre entre o
intervalo de tempo da detecção do problema e o
acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com

am = aceleração média (m/s2)
∆V = variação de velocidade (m/s)
∆t = intervalo de tempo (s)
V = velocidade final (m/s)
V0 = velocidade inicial (m/s)
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Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está
utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica.
Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a
frenagem cerca de 400 metros antes da estação.
Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que
proporciona redução no tempo de viagem.
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o
módulo da diferença entre as acelerações de frenagem
depois e antes da adoção dessa tecnologia?
a) 0,08 m/s2
b) 0,30 m/s2
c) 1,10 m/s2
d) 1,60 m/s2
e) 3,90 m/s2

a distância que o automóvel percorre enquanto os freios
agem com desaceleração constante.
Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico
representa a velocidade do automóvel em relação à
distância percorrida até parar totalmente?
a)

b)

06. (Enem 2012 – Fácil) Uma empresa de transportes
precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais
breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa
o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela
verifica que o trajeto apresenta dois trechos de
distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas
diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima
permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é
de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale
60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.
Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis
para que o veículo da empresa ande continuamente na
velocidade máxima permitida, qual será o tempo
necessário, em horas, para a realização da entrega?
a) 0,7
b) 1,4
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0

c)

d)

e)

07. (Enem PPL – Fácil) Em apresentações musicais
realizadas em espaços onde o público fica longe do
palco, é necessária a instalação de alto-falantes
adicionais a grandes distâncias, além daqueles
localizados no palco. Como a velocidade com que o som
se propaga no ar ( v som
= 3,4 × 102 m / s ) é muito menor
do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga
nos cabos ( v sinal
= 2,6 × 108 m / s ), é necessário atrasar
o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao
alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do
palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse
problema, um técnico de som pensou em simplesmente
instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente
para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som,
em um alto-falante que está a uma distância de 680
metros do palco.
A solução é inviável, pois seria necessário um cabo
elétrico de comprimento mais próximo de
a) 1,1× 103 km.

04. (Enem PPL 2013 – Fácil) Antes das lombadas eletrônicas,
eram pintadas faixas nas ruas para controle da
velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada
com o uso de binóculos e cronômetros. O policial
utilizava a relação entre a distância percorrida e o
tempo gasto, para determinar a velocidade de um
veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo
levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas,
cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um
sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina
erros do operador. A distância entre os sensores é de 2
metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico.
O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve
gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite
é de 40 km/h, sem receber uma multa, é de
a) 0,05.
b) 11,1.
c) 0,18.
d) 22,2.
e) 0,50.

b) 8,9 × 104 km.
c) 1,3 × 105 km.
d) 5,2 × 105 km.
e) 6,0 × 1013 km.

05. (Enem PPL 2013 – Fácil) O trem de passageiros da
Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula
diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande

08. (Enem 2012 – Média) Para melhorar a mobilidade
urbana na rede metroviária é necessário minimizar o
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tempo entre estações. Para isso a administração do
metrô de uma grande cidade adotou o seguinte
procedimento entre duas estações: a locomotiva parte
do repouso em aceleração constante por um terço do
tempo de percurso, mantém a velocidade constante por
outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração
constante no trecho final, até parar.

tornar vermelho). O movimento de A e B pode ser
analisado por meio do gráfico, que representa a
velocidade de cada automóvel em função do tempo.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do
tempo (eixo horizontal) que representa o movimento
desse trem?
a)
As velocidades dos veículos variam com o tempo em
dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre
os instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais
são os módulos das taxas de variação da velocidade do
veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2,
nos intervalos (I) e (II), respectivamente?
a) 1,0 e 3,0
b) 2,0 e 1,0
c) 2,0 e 1,5
d) 2,0 e 3,0
e) 10,0 e 30,0

b)

10. (Enem 2008 – Média) O gráfico a seguir modela a
distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo
período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para
o eixo das abscissas depende da maneira como essa
pessoa se desloca.

c)

d)

Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre
meio ou forma de locomoção e unidade de tempo,
quando são percorridos 10 km?
a) carroça - semana
b) carro - dia
c) caminhada - hora
d) bicicleta - minuto
e) avião - segundo

e)

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Praticando um pouco mais...

09. (Enem 2ª aplicação 2010 – Fácil) Rua da Passagem
Os automóveis atrapalham o trânsito.
Gentileza é fundamental.
Não adianta esquentar a cabeça.
Menos peso do pé no pedal.

01. (Enem PPL) O trem de passageiros da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a
cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital
mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova
tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia
anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400
metros antes da estação. Atualmente, essa distância
caiu para 250 metros, o que proporciona redução no
tempo de viagem.
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o
módulo da diferença entre as acelerações de frenagem
depois e antes da adoção dessa tecnologia?
a) 0,08 m/s2

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes
(1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas
cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma
seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B,
respectivamente conduzidos por um motorista
imprudente e por um motorista consciente e adepto da
campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no
instante inicial t = 0 s, quando avistam um semáforo
amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se
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constante v0, e, em um dado instante de tempo t0, um
parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor
representa, em função do tempo t, o módulo da
velocidade v desse parafuso em relação ao chão do
elevador é
Note e adote:
- Os gráficos se referem ao movimento do parafuso
antes que ele atinja o chão do elevador.
a)

considerando que o tempo de contato com a parede
seja muito pequeno e possa ser desprezado, o gráfico
que melhor representa o deslocamento (S) da bola em
relação ao tempo de movimento (t) é:
a)

b)
b)

c)

c)
d)

d)

e)
e)

09. Um móvel varia sua velocidade escalar de acordo com o
diagrama acima. A velocidade escalar média e a
aceleração escalar média nos 10,0 s iniciais são,
respectivamente,

01
B
06
C

GABARITO BASE
02 03 04
E
D
C
07 08 09
D
C
D

05
B
10
C

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

a) 3,8 m/s e 0,20 m/s2
b) 3,4 m/s e 0,40 m/s2
c) 3,0 m/s e 2,0 m/s2
d) 3,4 m/s e 2,0 m/s2
e) 4,0 m/s e 0,60 m/s2
10. Um elevador sobe verticalmente com velocidade
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Nesta aula abordaremos:
Competência de área 5 – Entender métodos e
procedimentos próprios das ciências naturais e aplicálos em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em
diferentes formas de linguagem e representação
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas,
como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações
matemáticas ou linguagem simbólica.
Competência de área 6 – Apropriar-se de
conhecimentos da física para, em situações problema,
interpretar, avaliar ou planejar intervenções
científico-tecnológicas.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para
interpretar processos naturais ou tecnológicos
inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do
eletromagnetismo.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou
transformação de energia em ambientes específicos,
considerando implicações éticas, ambientais, sociais
e/ou econômicas.
Assunto: TERMOQUÍMICA – Uma análise qualitativa e
quantitativa da energia envolvida nos fenômenos
químicos e físicos.

importando, portanto, as etapas intermediárias do
processo, mas, apenas, os reagentes e o(s) produto(s)
final(is).
A fórmula para se obter a variação de entalpia
de uma equação será, portanto, dada por:
∆H = HP – HR
EQUAÇÃO TERMOQUÍMICA
É aquela na qual se apresentam as
substâncias envolvidas (Reagentes e Produtos) com
seus respectivos coeficientes estequiométricos, os
estados de agregação de cada uma delas e, ainda, a
variação de entalpia envolvida no processo.
Veja um exemplo abaixo:

A mudança de estado de agregação envolve,
também, variação de entalpia. Tais fenômenos físicos
se classificam como EXO ou ENDOTÉRMICO segundo o
esquema abaixo:

INTRODUÇÃO
Termoquímica é a parte da química que
estuda a energia térmica (calor) envolvida nas reações
químicas.
Já a calorimetria é o estudo e a medição das
quantidades de calor envolvido nos processos físicos
e/ou químicos.
De acordo com a “participação” do calor em
um fenômeno, ele pode ser classificado como:
- ENDOTÉRMICO = aquele que ocorre com
absorção de calor.
- EXOTÉRMICO = aquele que ocorre com
liberação de calor.
Calor, por definição, é a energia em trânsito
(“em movimento”) do corpo com maior temperatura
para o corpo com menor temperatura.

GRÁFICOS ENVOLVENDO TERMOQUÍMICA
Graficamente falando, uma reação pode ser
descrita pelos valores de entalpia de reagentes e
produtos seguindo caminho da reação.
REAGENTE(S)  PRODUTO(S)
Para que a reação seja efetivada, faz-se
necessário que um valor mínimo de energia seja
absorvido pelo(s) reagente(s) para a formação do
“complexo ativado” (estado de transição) e, após tal
formação, obtenha(m)-se o(s) produto(s).
Assim, de uma forma geral, teremos:

A Variação de Entalpia é, em poucas palavras,
o saldo energético (calor) envolvido nos processos
endotérmicos ou exotérmicos, medido à pressão
constante.
A variação de Entalpia é uma função de estado,
isto é, só depende dos estados inicial e final. Não
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apontando para cima. Este sentido, por sua vez, indica
um aumento de energia, ou seja, absorção de calor.
Caracterizando, portanto, um processo endotérmico
(∆H > 0).
Através dos gráficos, você pode perceber,
também, uma seta com a denominação de Eat. Tal sigla
se refere à energia de ativação que é a energia mínima
necessária para a formação do complexo ativado por
parte dos reagentes. É notável que para o processo
endotérmico (gráfico da direita), o valor para tal
energia é maior que para o exotérmico, o que justifica
o fato de ser mais espontâneo o processo exotérmico.
Entretanto, dependendo de quanto seja a
entalpia dos reagentes e dos produtos, um processo
reacional pode ocorrer com um saldo de absorção
(endotérmico) ou de liberação (exotérmico) do calor
envolvido.
Veja nos gráficos abaixo:

ENERGIA DE LIGAÇÃO
A variação de entalpia de um processo
reacional, pode ser calculado pela energia das ligações
químicas presentes entre os átomos das substâncias
envolvidas na reação química.
Durante uma reação química, as ligações
químicas presentes entre os átomos das substâncias
reagentes são rompidas. Por outro lado, as ligações
químicas são formadas entre os átomos para a
obtenção das substâncias produzidas (os produtos).
Então, não decorem, mas entendam como isso
acontece e como se expressa em termos de calor
envolvido na reação...
Para termos uma noção quantitativa da
energia envolvida nas ligações químicas, veja a tabela
abaixo.

Para a equação abaixo, determine a variação
de entalpia da reação utilizando os dados da tabela
acima.
Embora de maneira um tanto “artesanal”, os
gráficos mostrados representam as duas possibilidades
de processos químicos.
No primeiro gráfico (esquerda), vê-se que a
entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos e,
por isso, a “seta” indicativa da variação de entalpia
aponta para baixo. Tal sentido indica uma diminuição
de energia, ou seja, liberação de calor. Caracterizando,
assim, um processo exotérmico (∆H < 0).
Já o segundo gráfico (direita), nota-se a
entalpia dos reagentes menor que a dos produtos e,
dessa vez, a “seta” indicativa da variação de entalpia

Veja como se faz interpretação do processo e,
assim, como calcular o ∆H da reação.
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Calculadas as energias de ligação referentes
aos reagentes e aos produtos, basta, agora, somar os
dois valores. Entretanto, deve-se respeitar o fato de
que para os reagentes, tal energia é positiva (processo
endotérmico), uma vez que, para a quebra das ligações,
faz-se necessária a absorção de calor. Já para a energia
envolvida nas ligações químicas dos produtos, o valor é
negativo, pois, na formação das ligações, há liberação
de calor (processo exotérmico). Assim, temos:

sempre, a equação geral para o cálculo do ∆H de uma
reação.
∆HREAÇÃO = HPRODUTOS – HREAGENTES
Assim, podemos seguir o “caminho mais
longo” (A  B; B  C; C  D) – 3 etapas – ou o
“caminho mais curto” (A  D) – 1 etapa, apenas – e, de
forma bem objetiva, estaremos partindo do mesmo
ponto (reagente A) e chegando ao mesmo “destino”
(produto final, D).
Veja como podemos obter o ∆H pelo percurso
1, 2 e 3 para chegar de A a D:

∆H = −1012,7 + 838,8
∆H = −173,9 kJ

∆H1 = HB – HA

Você pode ter estranhado o fato de não haver
uma “subtração” entre o HP e o HR como visto na
equação para o cálculo de tal variação, mas é que,
nesse caso (cálculo baseado na energia das ligações), o
sinal negativo aparece “naturalmente” para as ligações
que são formadas durante o processo e, portanto, não
precisamos dele já na equação. Entenda que, para a
ocorrência de uma reação, são necessárias quebras das
ligações entre os átomos das substâncias reagentes e,
também, a formação das ligações entre os átomos para
as substâncias produzidas. Sendo assim, quando se
tratar de cálculo de ∆H baseado na energia de ligação
das substâncias, faça-o segundo a equação abaixo.

Já ao efetuarmos o cálculo do ∆H a partir do
menor percurso (na figura, a seta 4), podemos obter
seu valor a partir de

∆H = HQUEBRA DAS LIGAÇÕES NOS REAGENTES + HFORMAÇÃO DAS

∆H4 = HD – HA

∆H2 = HC – HB
∆H3 = HD – HC
∆H1 + ∆H2 + ∆H3 = (HB – HA) + (HC – HB) + (HD – HC)
∆H1 + ∆H2 + ∆H3 = HD – HA

LIGAÇÕES NOS PRODUTOS

Logo, a partir de tais resultados, podemos
concluir que, por ser uma função de estado, a variação
de entalpia não depende do “percurso” realizado até a
obtenção do(s) produto(s), mas, apenas, dos pontos
inicial (reagente) e final (produto). Isto se vê
claramente pelo fato de que, ao final das análises feitas
acima, concluímos que

LEI DE HESS
Germain Henry Hess nasceu na Suíça, em
1802, e faleceu na Rússia, em 1850. Foi professor na
Universidade de São Petersburgo. Hess foi um dos
pioneiros da Físico-Química, estudando os calores das
reações químicas e as relações esses calores com a
afinidade entre as substâncias e com as forças de
ligação entre os elementos químicos.
A lei de Hess é uma lei experimental e é
consequência do fato de a variação de entalpia ser uma
função de estado. Como já dito em módulos anteriores,
isso implica no fato de o ∆H de uma reação depender
apenas dos estados inicial e final do processo reacional.
Veja:

∆H4 = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3
Dessa forma, a LEI DE HESS nos mostra que, a
partir de equações “preliminares”, podemos chegar ao
∆H de outra equação da qual a variação de entalpia não
conhecemos. Para tal, podemos manipular as equações
de modo a obtermos, delas, as informações necessárias
ao cálculo pretendido.
Assim, lembremos que:
1.
2.
3.

Para cada processo, podemos calcular a
variação de entalpia correspondente. Aplicando,
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As equações termoquímicas podem ser
somadas como se fossem equações
matemáticas;
Invertendo uma equação termoquímica,
devemos trocar o sinal de ∆H;
Multiplicando (ou dividindo) uma equação
termoquímica por um número diferente de
zero, o valor de ∆H será também multiplicado
(ou dividido) por esse número;
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É importante lembrar ainda que as variações
de entalpia das reações podem ser calculadas por três
caminhos:
• a partir das entalpias de formação das
substâncias que participam da reação;
• a partir das energias de ligação existentes nas
moléculas das substâncias que participam da
reação;
pela Lei de Hess, somando algebricamente várias
equações com variações de entalpia já conhecidas, de
modo a obter a equação (e a variação de entalpia)
desejada.

b) variação da entalpia, intermediário da reação e
complexo ativado.
c) complexo ativado, energia de ativação e variação de
entalpia.
d) variação da entalpia, energia de ativação e complexo
ativado.
e) energia de ativação, complexo ativado e variação da
entalpia.
3. (Upe-ssa 2 2016) Em uma seleção realizada por
uma indústria, para chegarem à etapa final, os
candidatos deveriam elaborar quatro afirmativas
sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar, pelo
menos, três delas.

Exercícios para a Fixação do Conteúdo!!
1. (Unicamp 2015) Hot pack e cold pack são dispositivos
que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar
objetos rapidamente e nas mais diversas situações.
Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que
sofrem algum processo quando eles são acionados.
Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e
suas respectivas energias estão esquematizados nas
equações 1 e 2 apresentadas a seguir.
NH4NO3 (s) + H2O() → NH4+ (aq) + NO3− (aq)
CaC 2 (s) + H2O() → Ca2+ (aq) + 2C − (aq)

ΔH = 26 kJ mol−1

ΔH = −82 kJ mol−1

Um dos candidatos construiu as seguintes afirmações:

1
2

I. A reação pode ser catalisada, com formação do
complexo ativado, quando se atinge a energia de
320 kJ.
II. O valor da quantidade de energia E3 determina a

De acordo com a notação química, pode-se afirmar que
as equações 1 e 2 representam processos de
a) dissolução, sendo a equação 1 para um hot pack e a
equação 2 para um cold pack.
b) dissolução, sendo a equação 1 para um cold pack e a
equação 2 para um hot pack.
c) diluição, sendo a equação 1 para um cold pack e a
equação 2 para um hot pack.
d) diluição, sendo a equação 1 para um hot pack e a
equação 2 para um cold pack.

variação de entalpia ( ∆H) da reação, que é de

−52 kJ.
III. A reação é endotérmica, pois ocorre mediante
aumento de energia no sistema.
IV. A energia denominada no gráfico de E2 é
chamada de energia de ativação que, para essa
reação, é de 182 kJ.

2. (Ueg 2018) No gráfico a seguir, é apresentada a
variação da energia durante uma reação química
hipotética.

Quanto à passagem para a etapa final da seleção, esse
candidato foi
a) aprovado, pois acertou as afirmações I, II e IV.
b) aprovado, pois acertou as afirmações II, III e IV.
c) reprovado, pois acertou, apenas, a afirmação II.
d) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações I e
III.
e) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações II e
IV.

Com base no gráfico, pode-se correlacionar X, Y e Z,
respectivamente, como
a) intermediário da reação, energia de ativação e
variação da entalpia.
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4. (Enem 2015) O aproveitamento de resíduos
florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois
eles são uma fonte renovável de energia. A figura
representa a queima de um bio-óleo extraído do
resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia
devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em
gás carbônico e água líquida, e ΔH2 , a variação de
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entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no
estado gasoso para o estado líquido.

Admitindo que R corresponde aos reagentes, I ao
intermediário e P aos produtos, é correto afirmar que
a) a energia de ativação da segunda etapa da reação é
maior que a energia de ativação da primeira etapa.
b) a variação de entalpia da reação é maior que zero.
Desta forma, o processo global é endotérmico.
c) a adição de um catalisador aumenta a velocidade da
reação, promovendo, também, aumento na variação
de entalpia.
d) o calor de reação independe do estado de agregação
dos reagentes e produtos.
e) a velocidade da reação depende apenas da
concentração do intermediário I.

A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g
desse bio-óleo resultando em CO2 (gasoso) e H2O
(gasoso) é:
a) −106.
b) −94.
c) −82.
d) −21,2.
e) −16,4.

5. (Uece 2014) Normalmente uma reação química
libera ou absorve calor. Esse processo é representado
no seguinte diagrama, considerando uma reação
específica.

7. (Uece 2016) Durante a Segunda Guerra Mundial, o
monóxido de carbono foi usado como combustível
alternativo nos veículos para suprir a falta de gasolina.
O monóxido de carbono era obtido em equipamentos
conhecidos como gasogênios, pela combustão parcial
da madeira. Nos motores dos automóveis, o monóxido
de carbono era convertido em gás carbônico ao reagir
com o oxigênio, e liberava 57,0 kcal mol. Sabendo-se
que a entalpia do produto dióxido de carbono é
−94,0kcal, pode-se afirmar corretamente que a
entalpia de formação do monóxido de carbono é
a) −37,0kcal mol.
b) −151,0kcal mol.
c) +37,0kcal mol.
d) +151,0kcal mol.

Com relação a esse processo, assinale a equação
química correta.
a) H2(g) + 1 O2(g) → H2O(  ) − 68,3 kcal
2
b) H2O(  ) − 68,3 kcal → H2(g) + 1 O2(g)
2
1
c) H2O(  ) → H2(g) +
O
+ 68,3 kcal
2 2(g)
d) H2(g) + 1 O2(g) → H2O(  ) + 68,3 kcal
2

8. (Enem 2017) O ferro é encontrado na natureza na
forma de seus minérios, tais como a hematita
(α − Fe2O3 ), a magnetita (Fe3 O4 ) e a wustita
(FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão
de minérios de ferro em altos fomos em condições
adequadas. Uma das etapas nesse processo é a
formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é
utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a
equação química:

6. (ifba 2012) A variação de entalpia de uma reação
química, que ocorre à pressão constante, é
representada pelo gráfico:
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I.

FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g)
Considere as seguintes equações termoquímicas:
Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

de Fe2O3

3 FeO(s) + CO2(g) → Fe3 O4(s) + CO(g)

de CO2

2 Fe3 O4(s) + CO2(g) → 3 Fe2O3(s) + CO(g)

II.

Δr H° = −25 kJ mol

Δr H° = +47 kJ mol

O valor mais próximo de Δr H°, em kJ mol de FeO,
para a reação indicada do FeO (sólido) com o CO
(gasoso) é
a) −14.
b) −17.
c) −50.
d) −64.
e) −100.

C(s) + O2(g) → CO2(g)

2.
H2(g) +

3.

1
O2(g) → H2O(g)
2

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O

C6H6(  ) +

15
O2(g) → 6 CO2(g) + 3 H2O(  )
2

∆Hc0 =
−310 kcal mol

∆Hc0 =
−780 kcal mol

12. (Enem 2016) O aquecimento de um material por
irradiação com micro-ondas ocorre por causa da
interação da onda eletromagnética com o dipolo
elétrico da molécula. Um importante atributo do
aquecimento por micro-ondas e a absorção direta da
energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse
aquecimento é seletivo e dependerá, principalmente,
da constante dielétrica e da frequência de relaxação do
material.

10. (Uece 2015) A glicose é produzida no intestino
pela degradação dos carboidratos, e transportada pelo
sangue até as células onde reage com o oxigênio
produzindo dióxido de carbono e água. Para entender
a formação da glicose, são fornecidas as seguintes
equações:
1.

5
O2(g) → 2 CO2(g) + H2O(  )
2

A variação de entalpia do processo de trimerização, em
kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais
próxima de
a) −1.090.
b) −150.
c) −50.
d) +157.
e) +470.

Δr H° = −36 kJ mol

de CO2

C2H2(g) +

O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco
solventes sob irradiação de micro-ondas.

ΔH = −94,1 kcal
ΔH = −68,3 kcal

ΔH =
−673,0 kcal

Considerando as reações que conduzem à formação
da glicose e apenas as informações acima, pode-se
afirmar corretamente que o processo é
a) espontâneo.
b) não espontâneo.
c) endoenergético.
d) exoenergético.

No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de
aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de 0 s
a 40 s?
a) H2O
b) CH3OH
c) CH3CH2OH
d) CH3CH2CH2OH
e) CH3CH2CH2CH2CH2CH3

11. (Enem 2016) O benzeno, um importante solvente
para a indústria química, é obtido industrialmente pela
destilação do petróleo. Contudo, também pode ser
sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada
por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a
equação química:

3 C2H2(g) → C6H6(  )

13. (Enem PPL 2014) A escolha de uma determinada
substância para ser utilizada como combustível passa
pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e
pela quantidade de energia liberada em sua combustão
completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada
indiretamente pela variação de entalpia das reações de
combustão das substâncias participantes, nas mesmas
condições experimentais:
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de algumas substâncias. As massas molares dos
elementos H, C e O são, respectivamente, iguais a

Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm
encontrado alguns nichos para uso doméstico como
combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm
obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos,
ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos.
Algumas das propriedades físicas desses combustíveis
são mostradas no quadro seguinte.

1g mol, 12 g mol e 16 g mol.

Substância

Fórmula

Entalpia de
combustão
(kJ mol)

Acetileno

C2H2

−1298

Etano

C2H6

−1558

Etanol

C2H5 OH

−1366

Hidrogênio

H2

Metanol

CH3 OH

−242
−558

Álcool

substâncias que contêm carbono e seu ∆Hc o .

benzeno

C6H6 (  )

- 3 268

etanol

C2H5 OH (  )

- 1 368

glicose

C6H12O6 (s)

- 2 808

metano

CH4 (g)

- 890

octano

C8H18 (  )

- 5 471

– 726,0

0,79

– 1367,0

Considere que, em pequenos volumes, o custo de
produção de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa
forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso
utilizar
a) metanol, pois sua combustão completa fornece
aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de
combustível queimado.
b) etanol, pois sua combustão completa fornece
aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de
combustível queimado.
c) metanol, pois sua combustão completa fornece
aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de
combustível queimado.
d) etanol, pois sua combustão completa fornece
aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de
combustível queimado.
e) etanol, pois sua combustão completa fornece
aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de
combustível queimado.

combustão ( ∆hc o ) , definido como a energia liberada
na queima completa de um mol de combustível no
estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas

∆Hc o (kJ/mol)

0,79

Dados: Massas molares em g/mol:
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

13. (Enem 2011) Um dos problemas dos combustíveis
que contêm carbono é que sua queima produz dióxido
de carbono. Portanto, uma característica importante,
ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de

Fórmula

Calor de
Combustão
(kJ/mol)

Metanol
(CH3OH)
Etanol
(CH3CH2OH)

Levando-se em conta somente o aspecto energético, a
substância mais eficiente para a obtenção de energia,
na combustão de 1kg de combustível, é o
a) etano.
b) etanol.
c) metanol.
d) acetileno.
e) hidrogênio.

Substância

Densidade a
25°C (g/mL)

15. (Enem 2009) Nas últimas décadas, o efeito estufa
tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo
esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação
de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para
geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão
de combustão a 25 ºC (ÄH025) do metano, do butano e
do octano.

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando
queimado completamente, libera mais dióxido de
carbono no ambiente pela mesma quantidade de
energia produzida?
a) Benzeno.
b) Metano.
c) Glicose.
d) Octano.
e) Etanol.
14. (Enem 2010) No que tange à tecnologia de
combustíveis alternativos, muitos especialistas em
energia acreditam que os alcoóis vão crescer em
importância em um futuro próximo.

composto

fórmula
molecular

metano
butano
octano

CH4
C4H10
C8H18

massa
molar
(g/moℓ)
16
58
114

ÄH025
(kj/moℓ)
- 890
- 2.878
- 5.471

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos
ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a
importância de se criar políticas de incentivo ao uso de
combustíveis mais eficientes. Nesse sentido,
considerando-se que o metano, o butano e o octano
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sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito
de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente,
então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir
que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido
por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três
combustíveis é
a) gasolina, GLP e gás natural.
b) gás natural, gasolina e GLP.
c) gasolina, gás natural e GLP.
d) gás natural, GLP e gasolina.
e) GLP, gás natural e gasolina.
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