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APRESENTAÇÃO
Desde que assumimos a Prefeitura de Fortaleza, tornamos numa prioridade o investimento
contínuo e crescente na política pública de juventude.
Tanto é que somos atualmente a Capital brasileira com o maior orçamento per capita em
programas de juventude. No ano de 2016 foram investidos R$ 29.003.960,55 em ações e projetos, valor que corresponde a 41% a mais do que o investimento de 2015.
Esses recursos viabilizam projetos como a Rede Cuca, equipamentos que oferecem oportunidades de qualificação, geração de renda, inserção cultural e esportiva aos jovens, em especial das áreas mais vulneráveis da cidade; a Academia ENEM e o Juventude Sem Fronteiras,
que acabou de embarcar 98 jovens para a Espanha e para o Canadá com todas as despesas
custeadas para uma experiência de intercâmbio internacional, entre aqueles que obtiveram
as melhores notas na Academia ENEM.
No total, esses investimentos, realizados por meio da Coordenadoria Especial de Políticas
Públicas de Juventude, beneficiaram, em 2016, um total de 151.034 jovens, entre 15 e 29 anos.
Um aumento de 39% no número de atendimentos na comparação com o ano de 2015.
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 40 mil
jovens nos últimos quatro anos, é uma iniciativa vitoriosa, com resultados expressivos conquistados.
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 ENEM com maiores
chances de conseguir uma boa colocação e do tão sonhado ingresso à Universidade.
Esta apostila é mais uma das ferramentas para ajudá-los a superar com sucesso esse caminho do ENEM até o ensino superior. Portanto, aproveitem o projeto, estudem, 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
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LINGUAGENS E CÓDIGOS

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

BEBEDOURO
MATADOURO
CABELEIREIRO
CARANGUEJO
EMPECILHO
PRIVILÉGIO
FONOLOGIA NO TEXTO
PRESTE ATENÇÃO NA SONORIDADE DO TEXTO!
• ALITERAÇÃO: REPETIÇÃO DE FONEMAS CONSONANTAIS, OBJETIVANDO UM SENTIDO.
“Você me pergunta / Pela minha paixão / Digo que estou
encantado / Com uma nova invenção / Eu vou ficar nesta
cidade / Não vou voltar pro sertão / Pois VEJO VIR VINDO NO VENTO / Cheiro de nova estação / Eu sinto tudo
na ferida viva / Do meu coração...”

A GRAMÁTICA E SUAS PARTES
• COMUNICAÇÃO
• LINGUAGEM VERBAL E LINGUAGEM NÃO
VERBAL
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA:
1. REGIONAL OU GEOGRÁFICA (DIATÓPICA).
1.1 NÍVEL FONOLÓGICO (SOTAQUE).
1.2 NÍVEL LEXICAL (PALAVRA).
1.3 NÍVEL SINTÁTICO (FRASE).
1.4 NÍVEL SEMÂNTICO (SIGNIFICADO).

MORFOLOGIA - FORMAÇÃO DAS PALAVRAS
1. SIGLONIMIZAÇÃO: DDT > DEDETIZAR.
2. REDUÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA > ULTRASSOM.
3. ONOMATOPEIA: CROCANTE / MIAR / CRICRILAR.
4. HIBRIDISMO: RADICAIS DE LÍNGUAS DIFERENTES - BURO(FRANCÊS) + CRACIA (GREGO) =
BUROCRACIA.
5. DERIVAÇÃO: EMPREGO DE AFIXOS (PREFIXOS/SUFIXOS).
INFELIZ / FELIZMENTE / INFELIZMENTE
6. COMPOSIÇÃO: AGRUPAMENTO DE RADICAIS.
PONTA + PÉ = PONTAPÉ
OUTRA + HORA = OUTRORA

2. VARIAÇÃO HISTÓRICA
“Vossa Mercê aparenta uma cousa de mestre!”
Vossa Mercê >vosmecê> você >cê>vc
3. VARIAÇÃO DIASTRÁTICA (SOCIOCULTURAL) JARGÕES, GÍRIAS, TERMOS TÉCNICOS...
4. VARIAÇÃO SITUACIONAL (DE REGISTRO).
* FORMALIDADE
* INFORMALIDADE

• VOCÊ SABE O QUE É NEOLOGISMO?

GRAMÁTICA NORMATIVA - NORMA PADRÃO
DIVISÕES:
1. FONOLOGIA
2. MORFOLOGIA
3. SINTAXE
4. SEMÂNTICA
FONOLOGIA
1. ESTUDO DOS FONEMAS: /b/, /s/, /v/...
2. FONEMA E GRAFEMA (LETRA):
Letra x = XEQUE / EXAME / MÁXIMO / TÁXI.
• Quantos fonemas existem na palavra SANGUE?
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________

Neologismo

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

SINTAXE
ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE AS PALAVRAS NA
FRASE.
“A VIDA É UM GRANDE MISTÉRIO!”
• A VIDA = SUJEITO DA ORAÇÃO
“NÃO É FÁCIL COMPREENDER A VIDA.”
• A VIDA = OBJETO DIRETO (COMPLEMENTO DO
VERBO COMPREENDER).

3. FENÔMENOS FONOLÓGICOS:
A. DÍGRAFOS: CHave / paSSo / GUeRRa
B. DÍFONO: aneXo – Letra x = /ks/
C. ENCONTROS VOCÁLICOS semivogais: / i / e / u /
• DITONGO = pAI / mAU / mEL... (VOGAL + SEMIVOGAL / SEMIVOGAL + VOGAL)
• TRITONGO = igUAIs / sagUÃO... (SEMIVOGAL +
VOGAL + SEMIVOGAL)
• HIATO = lu – a / co – o – pe - rar (VOGAL + VOGAL
EM SÍLABAS SEPARADAS).

1. SINTAXE DE COLOCAÇÃO:
• COLOCAÇÃO DO PRONOME OBLÍQUO ÁTONO
(ME,TE, SE, NOS, VOS, O, A, OS, AS, LHE, LHES)
EM RELAÇÃO AO VERBO.
• PRÓCLISE = “EU TE AMO!”
• MESÓCLISE = “AMAR-TE-EI ETERNAMENTE!”
• PRÓCLISE = “AMO-TE DESESPERADAMENTE!”

VOCÊ SABE O QUE É ORTOEPIA?
• PRONÚNCIA PADRÃO DA PALAVRA
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2. SINTAXE DE CONCORDÂNCIA:
• CONCORDÂNCIA VERBAL:
VAMOS TESTAR SUA HABILIDADE!
“...quando ____________________ galos, noites e
quintais...”(HAVIA OU HAVIAM?)
NÃO ESQUECER:
HAVER FICA NO SINGULAR NO SENTIDO DE EXISTIR.
“...quando HAVIA galos, noites e quintais...” = Quando
existiam galos, noites e quintais...

4. HIPERÔNÍMIA - HIPERÔNIMOS: SIGNIFICADOS
GENÉRICOS.

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

QUER VER COMO FUNCIONA NO TEXTO?
“OS HAMSTER SÃO UTILIZADOS EM PESQUISAS
CIENTÍFICAS NOS LABORATÓRIOS. TAIS HAMSTERS
SOFREM VERDADEIRAS ATROCIDADES NAS MÃOS
DOS CIENTISTAS. POBRES HAMSTERS, QUE NÃO
MERECEM TANTO SOFRIMENTO. DEVEMOS PRESERVAR A VIDA DESSES HAMSTERS!”
5. PARONÍMIA - PARÔNIMOS: PALAVRAS PARECIDAS
NA GRAFIA E NA PRONÚNCIA. (iminente - eminente).
Até parece que foi ontem minha mocidade
Com diploma de sofrer de outra Universidade
Minha fala nordestina, quero esquecer o francês
E vou viver as coisas novas, que também são boas
O AMOR/HUMOR das praças cheias de pessoas
Agora eu quero tudo, tudo outra vez...
(Belchior.Tudo outra vez)

3. SINTAXE DE REGÊNCIA
DESAFIO!!!
O texto, _________ palavras os educadores concordam,
é de Paulo Freire.
A. cujas
B. cujas as
C. em cujas
D. com cujas
•
•
•
•

CUIDADO: NÃO SE USA ARTIGO APÓS “CUJO”.
NÃO EXISTE “CUJO O”!
PERCEBA A REGÊNCIA DO VERBO “CONCORDAR”, QUE EXIGE A PREPOSIÇÃO “COM”.
ASSIM: O texto, COM CUJAS ideias os educadores
concordam, é de Paulo Freire.
O texto, DE CUJAS ideias os educadores DISCORDAM, é de Paulo Freire.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

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

www.turmadamonica.com.br
QUESTÃO 01 - O personagem Chico Bento representa
um menino da roça, como é geralmente conhecido. Os
traços linguísticos de sua fala caracterizam a variante:
a) diastrática;
b) diatópica;
c) histórica;
d) situacional;
e) erudita.
Chuva, Suor e Cerveja

2. ANTONÍMIA - ANTÔNIMOS: OPOSIÇÃO DE SIGNIFICADOS.
* MAL / BEM
* MAU/ BOM
* CLARO / ESCURO
* LIBERDADE / ESCRAVIDÃO

Não se perca de mim
Não se esqueça de mim
Não desapareça
A chuva tá caindo
E quando a chuva começa
Eu acabo de perder a cabeça
Não saia do meu lado
Segure o meu pierrot molhado
E vamos embolar
Ladeira abaixo
Acho que a chuva
Ajuda a gente a se ver

AGORA É COM VOCÊ!
QUAL O ANTÔNIMO DE “REVÓLVER”? E DE “COQUEIRO”?
3. HIPÔNÍMIA - HIPÔNIMOS: SIGNIFICADOS ESPECÍFICOS.
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Venha, veja, deixa
Beija, seja
O que Deus quiser...(2x)

c) passividade e extemporaneidade
d) simultaneidade e gradação
e) efetividade e fragilidade

A gente se embala
Se embora se embola
Só para na porta da igreja
A gente se olha
Se beija se molha
De chuva, suor e cerveja...(2x)
VELOSO, Caetano. www.cifraclub.com.br/caetano-veloso/chuva-suorcerveja. Acesso em 10 de maio de 2010
QUESTÃO 02 - Na construção dessa letra, o autor utiliza-se das aproximações entre dígrafos e sons vocálicos,
num misto de aliteração e onomatopeia, para sugerir o
cair da chuva como em:
a) “A gente se olha/Se beija se molha/De chuva, suor
e cerveja”
b) ”A chuva tá caindo / e quando a chuva começa / eu
acabo de perder a cabeça.”
c) ”Não saia do meu lado / segure o meu pierrot molhado / e vamos embolar”
d) ”Ladeira abaixo / acho que a chuva / ajuda a gente
a se ver”
e) ”A gente se embala / se embora se embola / só
para na porta da igreja.”

Disponível em http://www.blogbahiageral.com.br/site/
educacao-em-foco/2012/05/evasao-escolar-o-indice-de-abandono-escolar-e-tres-vezes-maior-no-6o-ano-do-ensino-fundamental/attachment/educacao_evasao_escolar_onde-esta-o-sujeito. Acesso em 23 de junho de
2015.
A partir da exposição de um contexto socioeducacional
frequente nas escolas públicas brasileiras, percebe-se
que o objetivo central da charge é:
a) apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação
geral da frequência às aulas.
b) enaltecer a escola brasileira e homenagear o trabalho docente.
c) denunciar a maneira pouco contextualizada na
abordagem das matérias escolares.
d) recriminar os alunos e declarar apoio à política
educacional.
e) criticar a situação atual do ensino e expor a evasão
escolar.

LÍNGUA
Gosto de sentir a minha língua roçar
A língua de Luís de Camões.
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
A criar confusões de prosódia
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões.
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa,
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os portugais morrerem à míngua,
“Minha pátria é minha língua”
- Fala Mangueira!
Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica latim em pó
O que quer
O que pode
Esta língua?
VELOSO. Caetano.VELÔ.1984.Disponível em http://
letras.mus.br/caetano-veloso/44738/. em 23 de maio de
2015.

Morte e vida Severina
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia.
MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Rio Janeiro: Nova Aguilar, 1994 (fragmento).

QUESTÃO 03 - Em análise sintática, o verbo de ligação,
próprio do predicado nominal, interpõe-se para ligar o
predicativo ao sujeito. Entretanto, não se podem desprezar as noções de estado atribuídas a esse tipo de verbo.
Em Gosto de ser e de estar, os verbos SER e ESTAR, indicadores de específicas noções de estado, são capazes
de exprimir, respectivamente, as ideias de:
a) permanência e transitoriedade
b) aparência e efemeridade
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QUESTÃO 05 - Nesse fragmento, parte de um auto de
Natal, o poeta retrata uma situação marcada pela miséria, à qual muitos nordestinos estão expostos. Para isso,
um recurso textual empregado no poema é:
a) a ausência de formas adjetivas para descrever a
cena.
b) a repetição do termo “Severino” como forma qualificadora.
c) o uso da 3ª pessoa do plural como maneira de indeterminar o sujeito.
d) o emprego de verbos no passado no intuito de distanciar-se do fato narrado.
e) a falta de ritmo entre os versos a fim de expor a
situação dura do sertanejo.

ANGELI. Maioridade penal. Disponível em http://blogdotarso.com/2013/04/19/charge-do-angeli-maioridade-penal/. 23_05_2015.
QUESTÃO 08 - A partir da observação dos aspectos
verbais e não verbais, é possível notar que a charge tem
como objetivo:
a) criticar a redução da maioridade penal.
b) amenizar os impactos da redução da maioridade
penal.
c) desconsiderar questões sociais que envolvem a redução da redução da maioridade penal.
d) cogitar prováveis benefícios da redução da maioridade penal.
e) apontar questões de natalidade envolvendo a redução da maioridade penal.

O Apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In.
PINTO, Manuel da Costa. Antologia comentada da poesia
brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. p.
73-74.
QUESTÃO 06 - A escritura de Manoel de Barros é essencialmente diferenciada, convertendo a sintaxe tradicional
e construindo versos que oscilam entre a variedade coloquial e a essencialidade poética. No poema, o verso que
confirma as características mencionadas é:
a) “Uso a palavra para compor meus silêncios.”
b) “Não gosto das palavras”
c) “fatigadas de informar.”
d) “Dou mais respeito”
e) “tipo água pedra sapo.”
Simplesmente amor
Amor é a coisa mais alegre
Amor é a coisa mais triste
Amor é a coisa que mais quero
Por causa dele falo palavras como lanças
Amor é a coisa mais alegre
Amor é a coisa mais triste
Amor é a coisa que mais quero
Por causa dele podem entalhar-me:
Sou de pedra sabão.
Alegre ou triste
Amor é a coisa que mais quero.
PRADO, Adélia. Poesia completa. 9 ed. São Paulo:
Siciliano, 1991.

QUESTÃO 09 - No final das propagandas sobre medicamentos na TV, háo informe:
“Ao persistirem os sintomas, o seu médico deve serinformado.”
Em outras propagandas, o informe é:
“A persistirem os sintomas, seu médico deve serinformado.”
Analisando as duas frases, pode-se dizer que:
a) há equivalência de informação nas duas frases.
b) na primeira frase, a informação apresentada analisa asituação do paciente do ponto de vista condicional.
c) não há coerência na segunda frase.
d) na segunda frase, o ponto-de-vista é relacionado
aofator tempo.
e) a segunda frase está mais adequada, levando-se
emconsideração o contexto em que se insere.

QUESTÃO 07 - O poema de Adélia Prado define o amor a
partir de ideia de que esse sentimento é:
a) universal e utópico.
b) contraditório e necessário.
c) imprevisível e dispensável.
d) desejado e artificial.
e) inconstante e egoísta.
Disponível em http://www.rosachiclets.com.br/2013/07/
receita-de-bebida-que-ajuda-emagrecer.html.
7_07_2015.

9

GRAMÁTICA
a) ortográfico
c) lexical
e) gramatical

QUESTÃO 10 - Os gêneros textuais apresentam peculiaridades linguísticas que ajudam a identificá-los. Os
textos injuntivos, ou seja, instrucionais (bula, receita,
manual de instruções) caracterizam-se pelo emprego de:
a) formas verbais no modo imperativo.
b) períodos longos e complexos.
c) linguagem conotativa.
d) inovações sintáticas.
e) linguagem coloquial.

b) fônico
d) prosódico

QUESTÃO 03 - Sob o título “Álcool e as mudanças climáticas”, artigo do prof. José Goldemberg relembra e advoga em favor de um projeto que já teria sido aprovado
pelo Congresso Nacional.
O texto acima, extraído de um jornal, apresenta transgressão à norma culta no trecho destacado. Reescrito, a
melhor adaptação é:
a) relembra um projeto e advoga em favor dele que já
teria sido aprovado pelo Congresso Nacional.
b) relembra e advoga um projeto favorável que já teria
sido aprovado pelo Congresso Nacional.
c) relembra um projeto que já teria sido aprovado pelo
Congresso Nacional e advoga por ele.
d) relembra e advoga favoravelmente a um projeto que já
teria sido aprovado pelo Congresso Nacional.
e) relembra um projeto e advoga nele que já teria sido
aprovado pelo Congresso Nacional.
Meus oito anos
Oh que saudades que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra
Da Rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais
Eu tinha doces visões
Da cocaína da infância
Nos banhos de astro-rei
Do quintal de minha ânsia
A cidade progredia
Em roda de minha casa
Que os anos não trazem mais
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais
ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1974.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
O assassino era o escriba
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito
Inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular com um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas,
conetivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
LEMINSKI, Paulo. Melhores poemas de Paulo Leminski.
Seleção Fred Góes e Álvaro Marins. 6ª ed. S. P.: Global,
2002.
QUESTÃO 01- Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa “Aurélio” - 8ª edição, “sujeito”, nos estudos da linguagem, significa “termo da oração a respeito do qual se
anuncia alguma coisa e com o qual o verbo concorda”.
Nessa perspectiva, o sujeito pode ser determinado ou
mesmo indeterminado. A partir dessa informação e dos
conhecimentos sobre os tipos de sujeito, o verso retirado
do texto que apresenta oração de sujeito indeterminado
é:
a) “Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito”
b) “Casou com uma regência.”
c) “Era possessivo como um pronome.”
d) “Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.”
e) “Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.”

QUESTÃO 04 - Nos versos “Debaixo da bananeira /
Sem nenhum laranjais”, o sintagma “nenhum laranjais”
não segue o modelo de concordância da norma escolar:
a palavra adjetiva não se adapta ao número do substantivo. Por sua vez, a expectativa acadêmica nenhuns
laranjais está bem distante do falar brasileiro. Posta em
prática, soaria, em nossa verdade linguística, bem artificial.Entre as frases a seguir, a que sofre o repúdio do
conservadorismo gramatical é:
a) “Houveram indecisões que justificaram seu jeito arisco.”
b) “Ela está meio infeliz com suas decisões.”
c) “A sala tem menos carteiras do que o normal.”
d) “Apenas 1% dos calouros participou do trote.”
e) “Faz dias que espero uma resolução para o caso.”

QUESTÃ 02 - Na época em que foi técnico da seleção
portuguesa de futebol, Luiz Felipe Scolari participou da
propaganda de um banco lusitano. Sua fala era a seguinte: Quem sai do seu país, como eu e você, tem de adaptar-se a muitas coisas novas. Incluindo a língua. Eu tive
de aprender que aeromoça é hospedeira, que cadarço é
atacador. Aprendi que açougue é talho. Trem é comboio.
E torcida é claque. Que pimbolim é matraquilhos.
(Revista Língua, fevereiro de 2009, p. 38.)
Scolari menciona diferenças entre o português do Brasil
e o de Portugal no que se refere ao nível:

“Deixamos o verbo no singular quando queremos destacar o conjunto como uma unidade. Levamos o verbo
ao plural para evidenciarmos os vários elementos que
compõem o todo.”
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seguintes tarifas: Energia, Água, Gás, Passagem de
ônibus, Imposto de renda, Licenciamento de veículos,
Seguro obrigatório, Gasolina, Álcool, IPTU, IPVA, IPI,
ICMS, PIS, Cofins…

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4 ed. rev. E ampl. Rio de Janeiro:
Lexicon Editora Digital, 2007, p. 513.
QUESTÃO 05 -O trecho em questão, extraído de uma
gramática da língua portuguesa, indica que, em alguns
casos, é possível obter uma concordância facultativa do
verbo, a depender da situação da frase. Esse fato gramatical pode ser comprovado na frase:
a) “Existem motivos demais para reavaliarmos cada
uma dessas questões.”
b) “Mais de um assalto por minuto é presenciado no
Brasil.”
c) “A maioria dos eleitores mostrou-se preocupado
com a atual situação política.”
d) “Foram anos e anos de luta para atingir definitivamente o patamar em que estamos.”
e) “Nunca houve tantas participações populares como
notamos agora.”

QUESTÃO 06 - A linguagem que cada um dos cinco primeiros assaltantes empregou revela:
a) que as diferenças entre os registros linguísticos típicos de cada região do país se resumem à questão do sotaque.
b) que a seleção lexical é uma pista relevante para
reconhecer as características de cada variante regional que há no Brasil.
c) que somente o assaltante paulista não se vale de
um vocativo para referir-se à sua vítima.
d) que, na Bahia, respeita-se mais o padrão culto da
língua, uma vez que o assaltante baiano não comete erros de ortografia.
e) que Minas Gerais é o estado brasileiro em que há
menos preocupação das pessoas em valorizar a
norma culta do idioma.

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

Respeitem meus cabelos, brancos
Respeitem meus cabelos, brancos
Chegou a hora de falar
Vamos ser francos
Pois quando um preto fala
O branco cala ou deixa a sala
Com veludo nos tamancos
Cabelo veio da áfrica
Junto com meus santos
Benguelas, zulus, gêges
Rebolos, bundos, bantos
Batuques, toques, mandingas
Danças, tranças, cantos
Respeitem meus cabelos, brancos

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

Se eu quero pixaim, deixa
Se eu quero enrolar, deixa
Se eu quero colorir, deixa
Se eu quero assanhar, deixa
Deixa, deixa a madeixa balançar
CÉSAR, Chico.Respeitem Meus Cabelos, Brancos. Gravadora: MZA Music; Selo: Warner Brasil; Ano: 2002.
Disponível em http://letras.mus.br/chico-cesar/134011/.
23_05_2015.

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

QUESTÃO 07 - Na letra do compositor paraibano Chico
César, a afirmação da cultura negra expressa-se, principalmente, na frase “Respeitem meus cabelos, brancos”,
que se diferencia da frase convencional “Respeitem
meus cabelos brancos” porque:
a) o adjunto “brancos” é transformado em vocativo.
b) o sujeito “brancos” é marcado por vírgula.
c) o complemento nominal “brancos” é separado do
substantivo.
d) o adjunto “brancos” é apresentado como sujeito.
e) o objeto direto é separado da forma verbal.

Assaltante Gaúcho
Ô, guri, fica atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os
braços e te aquieta, tchê! Não tentes nada e cuidado que
esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as pilas
prá cá! E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro
fala.
Assaltante de Brasília
Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da
TV para dizer que, no final do mês, aumentaremos as
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A flor da paixão
Os índios a chamavam de marakuya: alimento da cuia.
Contém passiflorina, um calmante; pectina, um protetor
do coração, inimigo do diabetes. Rica em vitaminas A, B
e C; cálcio, fósforo, ferro. A fruta é gostosa de tudo quanto é jeito. E que beleza de flor!
Mylton Severiano. Almanaque de Cultura Popular, ano
10, set./2008, n.º 113 (com adaptações).

verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do
organismo infectado.
RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30
nov. 2011
QUESTÃO 10 - Para se entender o trecho como uma
unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a
ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é
construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto
em que há coesão por elipse do sujeito é:
a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de
contágios entre línguas.”
b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”.
c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência dos astros
sobre os homens’.”
d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo
gripper [...]”.
e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento
como o vírus se apossa do organismo

QUESTÃO 08 - Na construção da textualidade, a função
do conectivo “E”, que inicia a última frase do texto, é:
a) introduzir a justificativa para o nome da flor.
b) ressaltar o valor de oposição entre as informações.
c) adicionar um argumento diferente a favor da descrição da flor.
d) acrescentar um argumento que expõe o valor medicinal da flor.
e) substituir, com mesmo valor semântico, a conjunção “no entanto”.
Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara
naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. ele, a mulher
e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam ratos - e a lembrança dos sofrimentos passados
esmorecera(...).
- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz
alta.
Conteve-se, notou que os meninos estavam
perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E,
pensando bem, ele não era um homem: era apenas um
cabra ocupado em guardar coisas dos outros. (...) Olhou
em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém
tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:
- Você é um bicho, Fabiano.
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor,
um bicho capaz de vencer dificuldades.
RAMOS, Graciliano. Vidassecas. 23ª ed. São Paulo:
Martins, 1969.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
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GABARITO COMPLEMENTARES

01
D

QUESTÃO 09 - Os itens sintáticos escolhidos para a
composição de um texto podem orientar a leitura e criar
mecanismos de expressividade. No trecho “E, pensando
bem, ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros”, os predicativos do
sujeito apontam para:
a) uma imagem positiva da personagem Fabiano.
b) uma imagem revolucionária da personagem Fabiano.
c) uma imagem humanitária da personagem Fabiano.
d) uma imagem heroica da personagem Fabiano.
e) uma imagem negativa da personagem Fabiano.
Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe
nos chegou após uma série de contágios entre línguas.
Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois
vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe.
O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre os
homens”. O segundo era apenas a forma nominal do
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Obedeci meus pais e não assisti o filme. (Obedeci a
meus pais e não assisti ao filme).

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

Conceitos Importantes
Arcaísmo - uso lexical ou gramatical de uma palavra
ou expressão antiga, que já caiu em desuso. Pode ser
linguístico ou literário. O arcaísmo linguístico é encontrado na fala que contém traços fonéticos, morfológicos,
sintáticos e léxicos que são conservadores e antigos na
língua.
Quiçá (formado por alteração do antigo “qui sabe?”),
substituído por “talvez”.
Vossa Mercê, pronome de tratamento que evoluiu para
a forma “você”.
Uso do pretérito mais-que-perfeito (dissera, sorrira, amara).
Uso de Mesóclise no futuro do presente e no futuro do
pretérito (pedir-se-á, vender-se-ia).
Pleonasmo - redundância (propositada ou não)
numa expressão, enfatizando-a. Pleonasmo literário - (também denominado pleonasmo de reforço, estilístico ou semântico) - uso do pleonasmo
como figura de estilo para enfatizar algo em um
texto.
Pleonasmo vicioso - (não é uma figura de linguagem, e sim um vício de linguagem) - repetição
desnecessária de algum termo ou ideia na frase.
EXEMPLOS: subir para cima, hemorragia de sangue,
sair para fora, adiar para depois, encarar de frente, elo
de ligação, certeza absoluta, duas metades iguais, há
anos atrás, detalhes minuciosos, surpresa inesperada,
escolha opcional, possivelmente poderá ocorrer, comparecer pessoalmente...
Cacofonia - (do grego kako=ruim + fonia=som) é o
nome dado aos sons desagradáveis dos cacófatos, palavras formadas por aqueles encontros casuais das sílabas finais de um vocábulo com as
iniciais do outro.
Conotação e denotação

TEORIA DE BASE - VARIEDADES LINGUÍSTICAS E A
NORMA PADRÃO - As variações linguísticas reúnem as
variantes da língua, que foram criadas pelos homens e
são reinventadas a cada dia, representando as diferentes formas de comunicação de acordo com as condições
sociais, etárias, culturais, regionais e históricas.
• Variações Geográficas: relacionadas ao local
em que são desenvolvidas, por exemplo, as variações entre o português do Brasil e de Portugal.
• Variações Históricas: ocorrem com as transformações da língua com o passar do tempo.
• Variações Sociais: são diferenças percebidas na
comunicação entre falantes pertencentes a grupos (ou classes) sociais diferentes.
• Variações Situacionais: ocorrem conforme o
contexto em que se processa a linguagem.
• Variação Etária: acontecem em virtude da diferença de idade entre os falantes. Irado e sinistro,
por exemplo, são termos usados pelos jovens
para elogiar, com conotação positiva, e pelos mais
velhos, com conotação negativa.
Linguagem Formal e Informal - Quanto aos níveis da
fala, há dois padrões de linguagem, a linguagem formal
e informal.
Linguagem formal - falada e escrita em situações
mais formais pelas pessoas de maior instrução
e de maior escolaridade. Os documentos oficiais
(leis, sentenças judiciais), os livros e relatórios
científicos, os contratos, as cartas comerciais, os
discursos políticos são exemplos de textos escritos nessa variedade linguística.
Linguagem coloquial - cotidiana, sem preocupações com as regras rígidas da gramática normativa, usa expressões populares, frases feitas e
gírias.É mais espontânea, dinâmica e despretensiosa. Ocorre entre pessoas mais íntimas, mais
próximas.
Termos coloquiais - utilizados no cotidiano, sem
preocupação com a norma gramatical, para que
haja mais fluidez na comunicação oral.
A gente não viu ela hoje. (Nós não a vimos hoje.)
Ninguém deixou ele falar. (Ninguém o deixou falar.)
Deixe eu ver isso, meu. (Deixe-me ver isso, rapaz.)
Eu te amo, sim, mas não abuse. (Eu o amo, sim, mas
não abuse.)

DENOTAÇÃO X CONOTAÇÃO
Gostava da cor roxa.
Sentia pela namorada uma paixão roxa
Adequação vocabular - fatores que influenciam:
Interlocutores: um professor não pode usar com um
aluno da faculdade a mesma linguagem com que se dirige a um aluno da alfabetização.
Ambiente: é impossível usar o mesmo tipo de linguagem entre amigos e em uma palestra para gestores executivos; em um velório e em um campo de
futebol; em uma igreja e em uma festa.
Assunto: é preciso adequar a linguagem ao que será
dito, logo, não se convida para um chá de bebê da
mesma maneira que se convida para uma missa
de 7º dia.
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cadores da classe social a que pertence o falante.
e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões.

Relação falante-ouvinte: o grau de intimidade entre
os interlocutores é outro fator utilizado para a adequação linguística.
Intencionalidade (efeito pretendido): nenhum texto
(oral ou escrito) é despretensioso; todos são carregados de intenções. E para cada intenção existe
uma forma de linguagem que será compatível, por
isso, as declarações de amor são feitas diferentes
de uma solicitação de emprego. Há diferentes maneiras para criticar, elogiar ou ironizar.

Óia eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo pra xaxar
Vou mostrar pr’esses cabras
Que eu ainda dou no couro
Isso é um desaforo
Que eu não posso levar
Que eu aqui de novo cantando
Que eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo mostrando
Como se deve xaxar.
Vem cá morena linda
Vestida de chita
Você é a mais bonita
Desse meu lugar
Vai, chama Maria, chama Luzia
Vai, chama Zabé, chama Raque
Diz que tou aqui com alegria.
(BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível
emwww,google.com.br, Acesso em 5 maio 2013)

Estrangeirismo
Barbarismo
Neologismo
Jargão
Gíria
Ambiguidade
Polissemia
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
Em Bom Português
No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas
secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada
(aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural: tudo é “a gente”). A própria linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte
do léxico cai em desuso.
Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas,
chamou minha atenção para os que falam assim:
- Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem.
Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saber
dizer que viram um filme que trabalha muito bem. E irão
ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol
em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez
de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um
resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na
calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua
esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher.
(SABINO, F. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984)

QUESTÃO 02 (C8 H25) (ENEM 2014) - A letra da canção
de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma
forma do falar popular regional é:
a) “Isso é um desaforo”
b) “Diz que eu tou aqui com alegria”
c) “Vou mostrar pr’esses cabras”
d) “Vai, chama Maria, chama Luzia”
e) “Vem cá, morena linda, vestida de chita”
QUESTÃO 03 (C8 H27) - As palavras onde,aonde e por
onde existem na língua portuguesa, têm significados diferentes e devem ser usadas em situações específicas. A
palavra onde se refere ao lugar em que alguém ou alguma coisa está; ao lugar em que algo está acontecendo.
As palavrasaonde e por onde recebem o acréscimo de
uma preposição em virtude da relação que exercem com
o termo ao qual se ligam. Observando-se os excertos
de músicas a seguir, percebe-se que, algumas vezes,
de modo informal, o emprego dessas palavras se desvia
dos padrões gramaticais, como se observa em:
a) “E aonde quer que eu vá
Levo você no olhar”
Paralamas
b) “Não quero estar de fora
Aonde está você?
Eu tive que ir embora
Mesmo querendo ficar
Agora eu sei!”
Marisa Monte/ Nando Reis

QUESTÃO 01 (C8 H26) (ENEM 2014) - (ENEM 2014) - A
língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que:
a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em
detrimento das antigas.
b) a utilização de inovações do léxico é percebida na
comparação de gerações.
c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica.
d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identifi-
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lares regionais.
d) alcançar estilo elevado, por meio de expressões
cultas e formais.
e) estabelecer comparação entre moças de hoje e de
antigamente.

c) “E por falar em saudade
onde anda você
onde andam seus olhos que a gente não vê,
onde anda esse corpo
que me deixou louco de tanto prazer”
Toquinho/ Vinícius de Moraes
d) “Moro onde não mora ninguém
Onde não passa ninguém
Onde não vive ninguém
É lá onde moro
E eu me sinto bem
Moro onde moro ...”
Agepê
e) Por onde andei?
Enquanto você me procurava
E o que eu te dei
Foi muito pouco ou quase nada
E o que eu deixei?
Algumas roupas penduradas
Será que eu sei?
Que você é mesmo
Tudo aquilo que me faltava...”
Nando Reis

QUESTÃO 06 (C8 H27) - Nas diferentes situações de
comunicação apresentadas a seguir, marque a que faz
uso de linguagem formal, seguindo os preceitos da norma culta.
a) Esse livro que está comigo é deveras surpreendente.
b) Vi-lhe comentar fofocas provocadoras.
c) Eu lhe amo com as forças de todos os deuses da
mitologia.
d) A velinha era para mim apagar depois das congratulações.
e) Eles me pediram uma resposta, e eu lhas dei.
Diante de uma tabuleta escrita colégio é provável que um
pernambucano, lendo-a em voz alta, diga còlégio,que
um carioca diga culégio, que um paulistano diga côlégio.
E agora? Quem está certo? Ora, todos estãoigualmente
certos. O que acontece é que em todas as línguas existe um fenômeno chamado variação, istoé, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim
como nem todas as pessoas falam aprópria língua de
modo idêntico.
(Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, p.52)

www.geocities.ws303
QUESTÃO 04 (C8 H25) (UNICHRISTUS) - O aspecto da
variação linguística está presente no nosso dia a dia. No
texto acima, temos exemplo de variante:
a) informal.
b) formal.
c) regional.
d) literária.
e) técnica.

QUESTÃO 07 (C8 H26) - Considere a situação de comunicação abaixo: “Um médico em conversa com um paciente de baixa escolaridade, em uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)”.
Selecione a alternativa que apresenta o texto mais adequado para o contexto relatado.
a) Você apresenta uma coronariopatia severa.
b) Ao tomar a medicação, podem ocorrer tontura,
náuseas e cefaleia.
c) Vixe, tu tá é frito, macho, com essa tosse de cachorro!
d) Pelo seu exame, você apresenta água no pulmão.
e) A origem das cefalalgias ainda não é bem conhecida.
QUESTÃO 08 (C8 H26) - A linguagem é a característica
que nos difere dos demais seres, permitindo-nos a oportunidade de expressar sentimentos, revelar conhecimentos, expor nossa opinião frente aos assuntos relacionados ao nosso cotidiano, e, sobretudo, promovendo nossa
inserção ao convívio social. A seguir, pode-se observar o
trecho de uma música que fez muito sucesso na década
de 90.

Antigamente - Antigamente, as moças chamavam-se
mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam
longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o
remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente
erapara tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro.
Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam
com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse
em canoa furada.
Fonte: Andrade, Carlos Drummond de. Antigamente, in:
Quadrante. Rio de Janeiro, José Olympio, 1970
QUESTÃO 05 (C8 H26) - No texto, percebe-se que a
escolha de um grupo de palavras tem por intenção:
a) marcar como a língua varia e se modifica de regiãopara região.
b) relacionar a língua com valores culturais de outra
temporalidade.
c) explicar os sentidos de provérbios e ditados popu-

CHOPIS CENTIS
Eu “di” um beijo nela
E chamei pra passear.
A gente fomos no shopping
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Pra “mode” a gente lanchar.
Comi uns bicho estranho, com um tal de gergelim.
Até que “tava” gostoso, mas eu prefiro aipim.
[...]
(Dinho e Júlio Rasec, encarte CD Mamonas Assassinas, 1995.)

rem receptivas com os novatos.
QUESTÃO 10 (H27) - A expressão “já posso retirar livros
da biblioteca” poderia ser substituída de acordo com a
norma culta, sem comprometimento de sentido, por:
a) Já os posso retirar da biblioteca.
b) Já posso lhes retirardaí.
c) Já posso os retirarde lá.
d) Já posso retirar-lhes de lá.
e) Já posso retirar eles da biblioteca.

Nele se fazem presentes variações linguísticas de caráter:
a) cultural, por apresentarem especificidades de um
grupo social e seu grau de instrução.
b) econômico, uma vez que “almoçar no shopping” é
uma prática comum a quem tem dinheiro.
c) estilístico, pelas estruturas a que os compositores
recorreram para criticar a fala do matuto.
d) etimológico, uma vez que se pretende ressaltar a
origem de termos e expressões populares.
e) histórico, por se poder identificar as transformações que a língua sofre com o passar do tempo.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

O Poeta da Roça
Sou fio das mata, canto da mão grossa,
Trabáio na roça, de inverno e de estio.
A minha chupana é tapada de barro,
Só fumo cigarro de paia de mío.
Sou poeta das brenha, não faço o papé
De argunmenestré, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola,
Cantando, pachola, à percura de amô.
Não tenho sabença, pois nunca

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10
CONVERSA TELEFÔNICA
Telefonista da escola - Bom dia. Em que posso ser
útil?
Aluna - Por favor, você poderia transferir esta ligação
para a biblioteca?
Telefonista da escola - Pronto, pode falar. A bibliotecária está na linha.
Aluna - Gostaria de verificar se já posso retirar livros
da biblioteca, porque me matriculei agora e as aulas apenas começaram.
Bibliotecária - Preciso de seu número de matrícula e
de seu nome completo.
Aluna - Sou Kamila Arruda de Sá...
Bibliotecária - Prima, é você? Sou a Aline, filha da
Ângela. Como tá a tia? Cê passa aqui pra gente
resolver isso rapidinho e sem pro. Tô aqui até 22h.
Aluna - Oh mundinho pequeno que nem uma ervilha!
Combinadão.
QUESTÃO 09 (C8 H26) - A variação linguística é algo
inerente à diversidade das situações de uso da língua
portuguesa. É mais apropriado avaliar as variedades linguísticas a partir da noção de adequação de uso, retirando da norma-padrão o status de única variedade correta,
isto é, de variedade superior às outras. Na representação escrita da conversa telefônica entre a aluna e as funcionárias da escola, observa-se que a maneira de falar
dos interlocutores foi alterada devido:
a) à adequação da fala à conversa com pessoa íntima, através da informalidade.
b) à iniciativa da aluna ao se apresentar às funcionárias da escola como novata.
c) ao fato de os três interlocutores pertencerem à
mesma instituição de ensino.
d) à intimidade forçada pela bibliotecária ao revelar o
parentesco com a aluna.
e) ao interesse profissional das funcionárias em se-

http:/ /letras.mus.br/patativa-do-assare/872145/ 20/08/2013
QUESTÃO 01 (C8 H26) - Nesse texto de Patativa, verifica-se a utilização de uma variedade linguística, que
revela uma situação específica de uso social, por ser:
a) predominantemente rebuscada e figurada, apresentando traços do ambiente em que foi criada e
do contexto que a gerou.
b) regionalista e formal, tendo por finalidade mostrar
a discriminação cultural a que o camponês é submetido.
c) simples e coloquial, originando-se do contexto em
que o autor se relacionou com a norma culta da
língua portuguesa.
d) sertaneja e conotativa, sendo justificada pela necessidade de problematizar a relação entre o escritor e o leitor popular.
e) popular e culta, objetivando criar intimidade entre
o receptor da mensagem e o falar peculiar ao homem camponês.
“– ALI ESTÁ UM CRIOULO PETISTA QUE EU QUERO
QUE VOCÊS DÃO UMA SALVA DE VAIA NELE.
A frase, mesmo que não contivesse o “crioulo”, já seria
um assombro. Suas dezesseis palavras configuram um
pandemônio sintático. Do primeiro “que” ao “nele” do final, passando pelo “dão” em vez de “deem” e à “vaia” em
vez de “vaias”, há atentados de toda ordem contra a língua portuguesa. O conjunto todo é de levar o professor
Pasquale a nocaute. Menção de honra vai para a “salva
de vaia”. A “salva” que se conhece é de palmas. Roriz
inventou a “salva de vaias” - ou, melhor ainda, “de vaia”.
De todo modo, o cerne da questão está no “crioulo”. Ele
revelaria não apenas um transgressor da gramática, mas
da lei.”
http ://veja.abril.com.br/130202/pompeu.html 20/08/2013
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QUESTÃO 02 (C8 H25) - As dezesseis palavras que
compõem a frase de Roriz podem ser compreendidas
como:
a) expressão com limitação de conhecimento da norma padrão da língua.
b) marcas linguísticas que aproximam a linguagem do
político à de seu povo.
c) sinais de variedades linguísticas históricas comuns
ao discurso opressivo.
d) exemplo de variedade linguística característica da
tradição crioula.
e) variações dialetais resultantes de diversas culturas
presentes em Brazlândia.

passar adiante, de transmitir (sobretudovalores culturais). Orompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativamuitas vezes
colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte
que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é
associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente
pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o
seu. O pinchar,associado ao ambiente rural, onde há
pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado
à extinção?
É louvável quenos preocupemos com a extinção das
ararinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção,
como não nos comovemos com a extinção de insetos,
a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário,muitas
vezes a extinção das palavras é incentivada.
VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado).

Assum preto
Tudo emvorta é só beleza
Sol de abril e a mata em frô
Mas assum preto, cego dos óio
Num vendo a luz, ai, canta de dor
Tarvezpor ignorança
Ou mardade das pió
Furaro os óio do assum preto
Pra ele assim, ai, cantámió

QUESTÃO 04 (C8 H26) (ENEM 2015) - A discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” nos traz
uma reflexão sobe a linguagem e seus usos, a partir da
qual compreende-se que:
a) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser
descartadas dos dicionários, conforme sugere o
título.
b) o cuidado com espécies animais em extinção é mais
urgente do que a preservação de palavras.
c) o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais.
d) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua.
e) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas.

Assumpreto veve sorto
Mas num pode avuá
Mil veiz a sina de uma gaiola
Desde que o céu, ai, pudesse oiá.
QUESTÃO 03 (C8 H25) (ENEM 2015) - As marcas da
variedade regional registradas pelos compositores de
Assum preto resultam da aplicação de um conjunto de
princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a
morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de
uma mesma regra a:
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”.
c) flexãoverbal encontrada em “furaro” e “cantá”
d) redundância nas expressões “cegodos óio” e “mata
em frô”.
e) pronúncia daspalavras “ignorança” e “avuá”.

QUESTÃO 05 (C8 H26) - O texto a seguir transcreve a
fala de um jovem com seu pai ao telefone.
O jovem fala: Ô velho, já faz um tempão que sou dono
do meu nariz... Sempre batalhei, arrumei um trampo, dou
um duro danado! Me empresta o carango pr’eu sair com
a gata hoje?
O pai responde: Só se você conseguir traduzir o que disse
para uma linguagem que eu gosto de ouvir de meu filho!
A reescritura da fala do filho, provando para seu pai que
sabe utilizar o nível formal da linguagem nas ocasiões em
que isso é necessário será:
a) Pai, há tempo que sou responsável pelos meus
atos. Sempre trabalhei, consegui um emprego e
me esforço muito. Empresta-me o carro para eu
sair com uma garota hoje?
b) Pai, fazem tempos que sou responsável pelos
meus atos. Sempre trabalhei, consegui um emprego e me esforço muito. Empresta-me o carro
para eu sair com uma garota hoje?
c) Pai, faz tempo que sou responsável pelos meus
atos. Sempre trabalhei, consegui um emprego e
me esforço muito. Me empresta o carro para que
eu saia com uma garota hoje?
d) Pai, há tempos cujo sou responsável pelos meus

Palavras jogadas fora
Quando criança, convivia no interior de São Paulo com
o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá esporadicamente. Osentido da palavra é o de “jogar fora” (pincha fora essa porcaria) ou “mandar embora” (pincha
esse fulano daqui). Teriasido uma das muitas palavras
que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte,
deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem
esse verbo, comumente escuto respostas como “minha
avó fala isso”. Aparentemente,para muitos falantes,
esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão
logo essa geração antiga morrer.
As palavras são,em sua grande maioria, resultados de
uma tradição: elas já estavam lá antes de nascermos.
“Tradição”, etimologicamente, é o ato de entregar, de
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atos. Sempre trabalhei, consegui um emprego e
esforço-me muito. Me empreste o carro para eu
sair com uma garota hoje?
e) Pai, sou responsável pelos atos meus faz tempo.
Sempre trabalhei, consegui um emprego e me esforço muito. Descola o carro para eu sai com uma
garota hoje?

QUESTÃO 08 (C8 H26) - As variedades linguísticas estão diretamente relacionadas a situações específicas de
uso social. No caso da charge de Dilbert:
a) a linguagem administrativa fez uso de termos técnicos peculiares às atividades exercidas no contexto
empresarial.
b) a palavra “software” foi inserida no diálogo como forma de ironizar a dependência de empresas nacionais ao capital estrangeiro.
c) a pluralidade de termos científicos evidencia a influência da globalização no linguajar de gestores
focados no lucro.
d) o coloquialismo pode ser justificado por se tratar
de uma conversa rotineira entre membros de uma
mesma equipede trabalho.
e) as palavras presentes no diálogo remetemà seriedade com que as empresas gerenciam as atividades internas.

Belo Horizonte, 28 de julho de 1942.
Meu caro Mário,
Estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar (a respeito da Conferência, que acabei de ler agora). Vem-me uma vontade
imensa de desabafar com você tudo o que ela me fez
sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear.
Fernando Sabino.
QUESTÃO 06 (C8 H27) - Neste trecho de uma carta de
Fernando Sabino a Mário de Andrade, o emprego de linguagem informal é bem evidente em:
a) “escrevendo rapidamente”.
b) “acabei de ler agora”.
c) “desabafar com você”.
d) “Mas é longo”.
e) “tudo o que ela me fez sentir”.

QUESTÃO 09 (ENEM 2011 C8 H25)
MANDIOCA - mais um presente da Amazônia
Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações da Manihot utilissima podem variar de região,
no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em
todo o território nacional: pão-de-pobre - e por motivos
óbvios. Rica em fécula, a mandioca - uma planta rústica
e nativa da Amazônia disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses - é a base
de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários
pontos do planeta, e em particular em algumas regiões
da África.
O melhor do Globo Rural. Fev. 2005 (fragmento).

QUESTÃO 07 (C8 H27) - Os dois grandes níveis de fala,
o coloquial e o culto, são determinados pela cultura e
grau de formação escolar dos falantes, pelo grupo social
a que eles pertencem e pela situação concreta em que a
língua é utilizada. Exemplifica o uso da modalidade culta
da língua o texto da alternativa:
a) “Menina, que um dia conheci criança
Me aparece assim de repente,linda, virou mulher.
Menina, como pude te amar agora?
Te carreguei no colo menina,
Cantei pra ti dormir.” (Paulinho Nogueira)
b) “Hoje o samba saiu procurando você
Quem te viu, quem te vê
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer
Quem jamais a esquece não pode reconhecer”
(Chico Buarque)
c) “Meu verso rastêro, singelo e sem graça
Não entra na praça, no rico salão
Meu verso só entra no campo e na roça
Nas pobrepaioça, da serra ao sertão.” (Patativa
do Assaré)
d) “Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro” (Oswald de Andrade)
e) “O mal que fora encubro, ou que desminto,
Dentro no coração é que o sustento:
Com que para penar é sentimento,
Para não se entender, é labirinto.”(Gregório de
Matos Guerra)

De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a Manihot utilissima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que:
a) existem variedades regionais para nomear uma
mesma espécie de planta.
b) mandioca é nome específico para a espécie existente na região amazônica.
c)“pão-de-pobre” é designação específica para a
planta da região amazônica.
d) os nomes designam espécies diferentes da planta,
conforme a região.
e) a planta é nomeada conforme as particularidades
que apresenta.
QUESTÃO 10 (ENEM 2011 C8 H26) - Motivadas ou não
historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas
pela comunidadesobrepõem-se ao longo do território,
seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem, contudo, anular a interseção de usos que
configuram uma norma nacional distinta da do português
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europeu. Ao focalizar essa questão, que opõe não só as
normas do português de Portugal às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais às populares ou vernáculas, deve-se insistir
na ideia de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do
século XVIII se pode começar a pensar na bifurcação
das variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora, ainda,
em ambos os territórios.
CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA,
S. R.; BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007 (adaptado).
O português do Brasil não é uma língua uniforme. A variação linguística é um fenômeno natural, ao qual todas
as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção
do leitor para a:
a) desconsideração da existência das normas populares pelos falantes da norma culta.
b) difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil só a partir do século XVIII.
c) existência de usos da língua que caracterizam uma
norma nacional do Brasil, distinta da de Portugal.
d) inexistência de normas cultas locais e populares ou
vernáculas em um determinado país.
e) necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos
frequentes de uma língua devem ser aceitos.
GABARITO DE APRENDIZAGEM

01
B

02
C

03
B

04
E

05
B

06
B

07
D

08
A
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A
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A
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A

10
C

GABARITO COMPLEMENTARES

01
C

02
A

03
B

04
C

05
A

06
C

07
E

08
A
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Modelo de textos nota 1000 - No encontro de hoje, iremos estudar a estrutura da redação no Exame Nacional
do Ensino Médio – ENEM. A exposição desse assunto
terá como propósito deixá-lo (a) a par do que é necessário para organizar adequadamente o conteúdo do seu
texto, na mediada em que for elaborando os parágrafos.
Basicamente, esse conteúdo diz respeito à Competência 2 na sua avaliação. Procure seguir à risca o que for
orientado, a fim de obter resultado expressivo nos níveis
propostos nessa Competência.

cos, indagação, definição, comparação (por semelhança
ou contraste) citação, entre outras estratégias). É necessário que as ideias estejam claras e exemplificadas, se
for o caso. Nesta etapa, evite repetições de termos ou
orações que tenham o mesmo sentido. Evite também períodos muito longos, pois dificultam a leitura. Além disso,
pode fazer que você se perca em meio às próprias argumentações.
Escreva apenas sobre o que você tem certeza,
pois tentar demonstrar mais do que sabe, pode acabar
fazendo que você erre ou se atrapalhe na construção da
ideia. Tome cuidado para não “encher linguiça”, qualidade é mais importante que quantidade. Para o desenvolvimento, escrever de 18 a 20 linhas é o suficiente!
Conclusão
No parágrafo da Conclusão você deve fazer o
arremate final da Redação. Reúna as ideias levantadas
ao longo do texto, contudo, tomando um posicionamento
ou lançando soluções para um problema apresentado.
Não utilize expressões, como Concluímos que, Concluo
que, Finalizando, Resumindo, pois não é necessário que
o escritor avise que irá finalizar o texto, já que esta etapa
deve ser percebida pelo corretor e demais leitores naturalmente.
http://www.brasilescola.com/redacao/as-partes-redacao.
htm (adaptado)

http://www.mensagenseamizade.com.br/imagens-lindas-de-amizade/
Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: trabalhando
bem esta estrutura na sua Redação você garante pontos
valiosos no Enem.
Veja abaixo:
Você até já deve ter estudado que toda redação é composta por Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. No entanto, na hora de por em prática, ou seja,
na hora de escrever, é comum ficar em dúvida quanto a
quais informações colocar em cada parte. Tire suas dúvidas agora.
Às vezes, temos aquela famosa “travada”, que
acaba nos prejudicando e comprometendo a qualidade
da redação Enem. Fique de olho e confira o que não
pode faltar em cada parte da sua redação. Siga o passo
a passo e construa a Introdução, o Desenvolvimento e a
Conclusão.

Aprenda a fazer a redação do Enem passo a passo
• Fazer um rascunho é essencial para “se dar”
bem na prova.
O formato de redação escolhido pelo Enem é
a dissertação-argumentativa. Essa sequência textual
possibilita que o estudante construa uma tese inicial e a
defenda de diferentes pontos de vista ao longo do texto.
Separamos aqui algumas dicas para você construir um
bom texto. Confira!

Introdução
Na introdução você tem que apresentar o tema
que vai escrever e, logo a seguir, sua primeira opinião
acerca do assunto proposto – a tese. Como é o início do
texto, é muito importante que as frases funcionem como
um atrativo, para que o leitor se interesse por ele. Se
você aplicar a sua criatividade na introdução, certamente
os corretores do Enem vão ter uma boa impressão do
seu texto.
Não se esqueça de ser claro e objetivo, para
que não haja dúvidas quanto à intenção do seu texto,
defender uma ideia ou opor-se a ela. Uma forma de fazer isso é construir orações curtas. Em média, quatro
ou cinco linhas bastam para apresentar o que o texto vai
falar e o que você acha do assunto.
Desenvolvimento
O Desenvolvimento é a parte central do texto. É
aqui que você expõe seus argumentos (exemplificação,
enumeração, causas e consequências, dados estatísti-

1º) Veja o tema de redação e faça uma leitura cuidadosa da prova - Essa é a principal dica e vai influenciar
todo o seu desempenho. Leia e releia a proposta e os
textos de apoio. Dê uma lida também nas questões da
prova. Pode ser que alguma informação ajude no tema
da redação. Atenção: essa etapa é essencial para que
você não fuja do tema.
2º) Elabore o projeto de texto e escolha uma tese Esse é o momento em que você deve escolher a sua
abordagem e os argumentos que usará para defender
sua tese. Separe as ideias principais sobre o assunto em
um rascunho. Na tese, escolha um enfoque que você domine para argumentar e expor o seu ponto de vista.
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3º) Faça a primeira versão do texto - Nessa etapa do
rascunho, preocupe-se com o conteúdo e não com a
gramática. Foque sua atenção para organizar os argumentos da melhor forma. As ideias devem fazer sentido
e devem estar ligadas entre si. Um texto bem amarrado
valoriza a sua argumentação e fará com que o corretor
não se sinta confuso ao lê-lo.

Uma redação coerente mantém sua linha de raciocínio e
uma lógica textual. Se atenha a conclusão de pensamentos e tome cuidado para não pular de uma ideia para outra com brusquidão ou propor soluções inviáveis, irreais
ou radicais demais. Lembre-se de manter a coerência do
pensamento.
5.Atenha-se à coesão: A coesão caminha diretamente ligada à coerência e à estrutura textual. Coesão é uma forma de sentido, mas estrutural. Um texto
pode ser coerente, mas não ser coeso, da mesma forma
como o inverso se aplica. Manter a coesão textual é saber manter o assunto na linha, tratando-o ponto a ponto.
Sem pular de um ponto A para um ponto F e então voltar
ao ponto B.

4º) Revise o texto: Agora é hora de corrigir a gramática
e encontrar outros errinhos na sua redação. Caso tenha
dúvida na grafia de alguma palavra, tente substituir por
outra expressão. Preste atenção se não existe alguma
frase sem sentido perdida pelo texto e avalie se há coerência entre as ideias.

6. Não troque o certo pelo duvidoso: Se você
não sabe a grafia correta de uma palavra, procure um
sinônimo que possa utilizar e que você tenha certeza de
como se escreve. Tente não cair nas armadilhas fonéticas.
7. Fuja das armadilhas do título: A maioria das
redações deve ter um título, esta é uma lição essencial
que todos aprendem em suas aulas de redação, mas a
maior armadilha, onde muitos candidatos caem é a tentação de reproduzir o enunciado da redação como título,
ou utilizar parte dos textos de base. Pense em um título
que tenha ligação com a sua ideia e que a transmita com
clareza e nunca repita frases do enunciado.
8. Saiba usar citações: Os corretores querem
saber o seu argumento, não o argumento de Sartre ou
de Oscar Wilde. Citações, em vez de enriquecerem sua
redação, empobrecem, pois, muitas vezes, o candidato
não sabe: estruturá-la, apresentá-la em afinidade com o
texto ou explicitá-la de forma concisa, daí finda por não
compensar as linhas escritas com o próprio pensamento.
9. Não se esqueça de argumentar: A redação
do ENEM é dissertativo-argumentativa, não apenas dissertativa. A banca organizadora espera que o candidato
saiba argumentar, expor suas ideias, demonstrar como
seus argumentos pode solucionar o problema exposto.
Apresente seus pontos de vista, argumente com firmeza
e sempre conduza sua redação a uma proposta de solução.
10. Demonstre uma solução viável: O tema
sempre abordará algum problema social, cabe ao candidato apresentar uma solução que, caso seja aplicada
ao problema, terá sua execução vista como viável. Não
adianta propor uma solução utópica ou fantasiosa. A
ideia é apresentar uma solução aplicável.
11. Evite utilizar subterfúgios como Ironia ou
Sarcasmo: A redação do ENEM não abre espaço para
estes recursos, que além de fugirem da proposta inicial,
ainda apresentam falta de ética e respeito com o examinador.
12. Esteja atento à pontuação: Um texto deve
ser pontuado, sendo que é necessário saber quais os
tipos de pontuação aplicáveis a cada caso. Um texto com
excesso de pontuação se torna cansativo, além de dar a
impressão de que o interlocutor estava correndo e ficou
sem fôlego. Um texto com ausência de pontuação se tor-

5º) Passe o texto a limpo: Finalmente, essa é a última
etapa da redação. Por isso a importância de preparar
seu texto em um rascunho. Respeite o limite de linhas e
não coloque informações fora da área de correção. Pronto! Agora é só entregar a prova e esperar pelo resultado.
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/
aprenda-fazer-redacao-enem-passo-passo-690497.
shtml (adaptado)
20 dicas para conseguir a nota máxima na redação
Alguns cuidados na hora de começar a redação
podem fazer toda a diferença no resultado final. A redação do ENEM é muito mais técnica do que muitos consideram, sendo que existe até mesmo uma fórmula criada
pelo MEC/INEP para a correção do texto, portanto preste
atenção no seguinte:
1. Faça a redação primeiro: A redação é aplicada no primeiro dia do ENEM, e o espaço para sua
elaboração (rascunho) fica localizado na parte final da
prova. Muitos candidatos, portanto, acabam deixando
para fazê-la apenas após responderem todo o caderno
de questões de humanas. Ao seguir este cronograma,
o aluno chega até a redação já esgotado mentalmente,
após ter respondido dezenas de questões com textos realmente extensos e que exigem interpretação. Não se
importe com a ordem. Vá primeiro para a redação.
2. Cuidado com palavras difíceis: Como dito
antes, a redação do ENEM é muito mais técnica do que
as pessoas consideram. O examinador não quer saber
de um candidato com vocabulário rebuscado, mas sim
de um candidato que saiba expor suas ideias com eficácia. Opte por um vocabulário simples e que transmita
seus argumentos de modo conciso e simples.
3. Mantenha a estrutura: Uma coisa que atrapalha muito é a falta de estrutura textual. A redação do
ENEM, assim como qualquer redação, exige início, meio
e fim. Dedique algumas linhas, separando um parágrafo para introduzir o tema e contextualizá-lo. Desenvolva
seus argumentos, apontando uma solução nos parágrafos seguintes, mas não se esqueça de reservar um parágrafo para a conclusão.
4.Tome cuidado com a coerência: Coerência
é a linha do raciocínio, aquilo que faz a ideia ter sentido.
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da, escrever a forma correta.
18. Não termine sua redação com a palavra
“fim”: A redação do ENEM é uma redação dissertativo-argumentativa, não uma redação narrativa. Nunca se
encerra uma dissertação com a palavra “fim”. O fim deve
estar claro. Deve ser um ponto final sobre o assunto e
mostrar ao examinador que realmente acabou ali.
19.Organize seu tempo: O melhor é iniciar a
prova com a redação, mesmo que apenas o rascunho,
mas se decidir fazê-la apenas após a prova objetiva reserve pelo menos meia hora para transcrever sua redação para a folha definitiva.
20. Mantenha a calma: O nervosismo é o pior
inimigo em uma prova ou redação. Mantenha a calma,
este é único jeito de se sair bem. Como o livro do Guia
do Mochileiro das Galáxias sabiamente aconselha: “Não
entre em Pânico”.
http://www.imaginie.com/dicas-para-tirar-1000-redacao-enem-2015/

na difícil de ler, pois funciona como se tudo devesse ser
dito em um único fôlego.
13. Não separe o sujeito do verbo: Ainda relativo à pontuação, o sujeito nunca deve ser separado do
verbo. A menos que eles componham duas frases completamente diferentes, não deve haver pontuação entre
eles. O maior erro está na colocação de vírgula entre o
sujeito e o verbo. Quando realmente há separação, use
colocar ponto de seguimento para demonstrar que realmente se trata de outra oração.
Exemplo: “A mestra, age sem dizer nada” – Nesta frase
houve separação do sujeito e do verbo. Esta pontuação
não deve existir e é considerado um erro gramatical.
14. A eterna dúvida da crase: uma dúvida que
muitas pessoas possuem gira em torno da colocação de
crase. Existem algumas dicas úteis para crasear que valem a pena decorar:
1. Crase indica lugar, portanto decore esta rima: “Se
eu vou À e volto DA, crase há. Se eu vou A e volto
DE, crase para quê”? - Veja como o a fica na frase, encaixe-o nesta rima. Um exemplo: Se eu vou
A São Paulo e volto DE São Paulo não há crase.
Se eu vou À praia e volto DA praia, então pode
crasear sem medo.
2. Às vezes SEMPRE se craseia: Quando escrever a
frase “às vezes” lembre-se que esse “às” sempre
será craseado.
3. Quando o a se repetir: A crase nada mais é do que
a repetição da letra A, como no exemplo “a aquela altura”, quando houver esta repetição de “As”,
retire o artigo “a” e craseie o a da palavra. Desta
forma a frase fica: “àquela altura”.

Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa mostrada anteriormente

15. Não confunda “mas e mais”: Lembre-se sempre de
que Mais indica adição, uma soma: Um mais dois é igual
a três. Mas, por outro lado, é uma conjunção coordenativa adversativa. O que significa isso? “Mas” cumpre 3
papéis: ele une duas ideias, coloca ordem em uma frase
e apresenta uma ideia adversa, que se opõe ou diverge
à primeira. “Eu gosto de cor de rosa, mas ela gosta de
azul”. Outras palavras que servem como conjunção coordenativa adversativa são: porém, entretanto, contudo,
todavia, portanto, embora.
16. Sempre coloque vírgula antes da conjunção: Nos exemplos de conjunções acima mencionados,
é importante que o estudante sempre se lembre de colocar vírgula antes da conjunção: “Eu estava lá, mas ela
não estava”, “eu fiquei esperando, porém ele não apareceu”, “Fizeram o melhor possível, porém não foram
reconhecidos”. Isso ocorre porque há, obrigatoriamente,
a separação das ideias motivada pela oposição. Conjunções sempre carregam esta vírgula.
17. Nunca rasure: Um dos erros que mais tira
pontos em uma redação é a rasura. Use a folha de rascunhos da forma que bem quiser. Rabisque, risque, rasure,
mas tenha todo cuidado do mundo na hora de passar a
redação para a folha definitiva, pois esta não deve possuir qualquer espécie de rasura. Exceto se você puser
um único traço sobre a palavra errada e, logo em segui-

Introdução
(Um parágrafo)

Apresente o tema e o recorte que
você fará dele. Evite fazer rodeios.
É recomendável que a tese seja
exposta para direcionar a leitura e
mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação seus
argumentos devem ser usados para
convencer quem estiver lendo.

Desenvolvimento
(dois ou três parágrafos)

Defenda a sua tese apresentando
ideias que a justifiquem, de forma
consistente, e apresente seus argumentos (exemplificação/causa e consequência/enumeração/comparação
–por semelhança ou por contraste-/
citação/indagação/dado estatístico/
definição, entre outros. Essa parte é
importante, por isso coloque tudo da
forma mais clara possível para que o
leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica
é reservar um parágrafo para cada
argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar.

Conclusão
(Um parágrafo)

Retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais
argumentos que a justificam para
confirmar a tese e encerrar o debate. Diferente das outras redações,
no Enem é nessa parte que você
deve propor as soluções ao problema, a partir dos pontos já levantados
durante sua redação. Escolha, pelo
menos, dois destes agentes; aqueles que estiverem articulados à discussão do seu texto): Governo/ONG/
Mídia/Escola/Família/Indivíduo/Sociedade e outros.

Redação nota 1000 – Ano 2016 –
1. Laryssa Cavalcanti de Barros e Silva, de 17
anos – Maceió
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Texto I
A sociedade precisa se pautar por valores republicanos,
deixar a ignorância do pragmatismo partidário e compreender que o grande desafio não é escolher entre petistas e tucanos. O grande desafio é ser intolerante com a
apropriação de bens públicos por aqueles que estejam
ocupando posições de poder. Independentemente do
partido político a que pertençam.

O ser humano é social: necessita viver em comunidade e estabelecer relações interpessoais. Porém, embora
intitulado, sob a perspectiva aristotélica, político e naturalmente sociável, inúmeras de suas antiéticas práticas
corroboram o contrário. No que tange à questão religiosa
no país, em contraposição à laicização do Estado, vigora
a intolerância no Brasil, a qual é resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e
uma nação alienada ao extremo.
Não obstante, apesar de a formação brasileira
ser oriunda da associação de díspares crenças, o que
é fruto da colonização, atitudes preconceituosas acarretam a incrédula continuidade de constantes ataques a
religiões, principalmente de matriz africana. Diante disso,
a união entre uma pátria cujo obsoleto ideário ainda prega a supremacia do cristianismo ortodoxo e um sistema
educacional em que o estudo acerca das disparidades
religiosas é escasso corrobora a cristalização do ilegítimo desrespeito à religiosidade no país.
Sob essa conjectura, a tese marxista disserta
acerca da inescrupulosa atuação do Estado, que assiste apenas a classe dominante. Dessa forma, alienados
pelo capitalismo selvagem e pelos subvertidos valores
líquidos da atualidade, os governantes negligenciam a
necessidade fecunda de mudança dessa distópica realidade envolta na intolerância religiosa no país. Assim, as
nefastas políticas públicas que visem a coibir o vilipêndio
à crença – ou descrença, no caso do ateísmo – alheia,
como o estímulo às denúncias, por exemplo, fomentam a
permanência dessas incoerentes práticas no Brasil. Porém, embora caótica, essa situação é mutável.
Convém, portanto, que, primordialmente, a sociedade civil organizada exija do Estado, por meio de protestos, a
observância da questão religiosa no país. Desse modo,
cabe ao Ministério da Educação a criação de um programa escolar nacional que vise a contemplar as diferenças
religiosas e o respeito a elas, o que deve ocorrer mediante o fornecimento de palestras e peças teatrais que
abordem essa temática. Paralelamente, ONGs devem
corroborar esse processo a partir da atuação em comunidades com o fito de distribuir cartilhas que informem
acerca das alternativas de denúncia dessas desumanas
práticas, além de sensibilizar a pátria para a luta em prol
de tolerância religiosa.

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/
colunistas/o-coro-da-multidao/dos-politicos-a-sociedade-o-pais-vive-uma-crise-etica-cfzjd3b7x3ygfp73h2j0okov5
Texto II

Texto III
“É preciso que a classe política tenha a clareza, a lucidez
para fazer autocrítica e voltar ao diálogo com quem paga
imposto, que é o povo brasileiro”.
http://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/politica/professor-de-etica-ve-politica-brasileira-na-pior-crise-de-sua-historia.html
Proposta II
Leia, atenciosamente, os textos abaixo para, em seguida, elaborar texto dissertativo-argumentativo com base
no seguinte tema:
O papel da imprensa na sociedade democrática
brasileira
Use os seus conhecimentos de mundo e as suas experiências acumuladas no processo de sua formação estudantil. Evite qualquer expressão que denote preconceito
ou que fira os direitos humanos.

Propostas de Redação
Proposta I
Os textos que se encontram logo abaixo são elementos
essencialmente motivacionais para você desenvolver o
seu. Use os seus conhecimentos de mundo e as suas
experiências acumuladas no processo de sua formação
estudantil. Elabore texto dissertativo-argumentativo a
partir do seguinte tema:
A crise da ética na política brasileira
Apresente bons argumentos e evite qualquer expressão
que denote preconceito ou que fira os direitos humanos.
Parta da realidade vigente.

Texto I
Qual o papel da imprensa numa sociedade democrática?
Pesquisa do Instituto Análise revela que 91% dos brasileiros pensam que a imprensa ajuda a combater a
corrupção ao divulgar escândalos que envolvem políticos e autoridades. Trata-se de uma grande maioria, que
aumenta, passando para 97%, quando se pergunta se
a imprensa tem o dever de investigar e divulgar esses
problemas. Mas há quem pense que a imprensa vê as
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coisas por um prisma negativo, dando especial destaque
aos aspectos ruins ou prejudiciais de certos fatos. É claro
que nem só de denúncias pode viver o jornalismo, mas,
de qualquer forma, ninguém se declara a favor da censura e todos concordam que a imprensa livre é fundamental para o funcionamento da democracia.
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/qual-o-papel-da-imprensa-numa-sociedade-democratica.jhtm
Texto II

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/a-imprensa-e-o-papel-das-midias-no-brasil.html
Texto III
A imprensa e o papel das mídias no Brasil
Desde o fim da ditadura militar diversos setores políticos
brasileiros alertam sobre o perigo que o oligopólio da mídia em nosso país representa para a democracia.
(...)
A 1ª Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em 2009, formada por etapas municipais, estaduais
e nacional, movimentou mais de 30 mil pessoas para discutir os desafios da área e apresentar recomendações
ao poder público de quais políticas deveriam ser implementadas para o setor. A partir dessas recomendações o
ex-ministro das Comunicações Franklin Martins elaborou
um projeto de Regulamentação dos Meios de Comunicação.
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/a-imprensa-e-o-papel-das-midias-no-brasil.html
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MATEMÁTICA

PROBABILIDADE
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.

mo quando repetido em semelhantes condições. Como
exemplos, podemos citar o lançamento de um dado ou
de uma moeda.
Espaço amostral: É o conjunto de todos os resultados
possíveis de um experimento aleatório.
No lançamento de uma moeda, temos como espaço
amostral o conjunto E={cara, coroa}.
No lançamento de um dado comum, temos como espaço
amostral o conjunto E={1,2,3,4,5,6}.

A história da teoria das probabilidades,teve início com
os jogos de cartas, dados e de roleta. Esse é o motivo
da grande existência de exemplos de jogos de azar no
estudo da probabilidade. É essa teoria que nos permite
calcular a chance de ocorrência de um certo evento em
um experimento aleatório. Atualmente, a Psicologia, a
Medicina e a Economia são ciências que se apropriam
da Teoria das Probabilidades para a tomada de determinadas decisões.

Evento: É qualquer subconjunto do espaço amostral relacionado a um experimento aleatório.
Considerando o lançamento de um dado honesto, seu
espaço amostral éU = { 1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Vejamos agora alguns eventos:
A : Um número par , A = {2, 4, 6}
B : Um número par e primo, B = {2} ( evento simples ou
elementar)
C: Um número maior que 6, C = Ø (evento impossível)
D: Um número menor que 7, D = {1,2,3,4,5,6} (evento
certo) D = U

No nosso cotidiano, é bastante comum ouvirmos expressões do tipo: é improvável que isso acontece ou isso
aconteceu por um acaso. Tais expressões evidenciam
que em diversos acontecimentos da nossa vida, não é
possível saber antecipadamente o desfecho. Existem
certos fenômenos (ou experimentos) que, embora sejam
repetidos inúmeras vezes em condições idênticas, não
apresentam resultados iguais. Podemos dar como exemplos o lançamento de uma moeda ou o lançamento de
um dado. Nestes casos, o resultado dos lançamentos é
imprevisível. No caso da moeda, não temos como saber
se vai ocorrer cara ou coroa. Aos fenômenos desse tipo,
damos o nome de experimentos aleatórios (o resultado
depende apenas do acaso). Exatamente pelo fato de não
conseguirmos determinar o resultado exato de um experimento aleatório é que buscamos obter seus prováveis
resultados.

PROBABILIDADE DE UM EVENTO EM UM ESPAÇO
AMOSTRAL FINITO
Se em um fenômeno aleatório as possibilidades são
igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer
um evento A é:
no de casos favoráveis(evento)
P(A) = o
n total de casos (espaço amostral)

EXERCÍCIO RESOLVIDOS
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02.
(ENEM) - Em um concurso de televisão, apresentam-se
ao participante três fichas voltadas para baixo, estando
representadas em cada uma delas as letras T, V e E.
As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer. O participante deve ordenar as fichas a seu gosto,
mantendo as letras voltadas para baixo, tentando obter a
sigla TVE. Ao desvirá-Ias, para cada letra que esteja na
posição correta ganhará um prêmio de R$ 200,00.
QUESTÃO 01 (ENEM) - A probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a:

Quando fazemos um contrato com uma companhia de
seguros (pense no seguro de um carro como exemplo)
o valor que se paga a seguradora está relacionado a
maior ou menor probabilidade de ocorrer um acidente.
O histórico do motorista é outro elemento muito considerado pela seguradora (a idade e o envolvimento em
outros acidentes). Geralmente é mais barato o seguro
quando feito por mulheres, pois as empresas de seguros
consideram que os homens, principalmente os jovens,
mais agressivos, são um fator de risco na indenização e
acabam tornando o seguro mais caro.
Vejamos agora alguns conceitos importantes para o estudo da teoria das probabilidades:

a) 0
c)

1
4

1
3
1
d)
2
b)

e)

1
6

QUESTÃO 02 - A probabilidade de o CONCORRENTE
ganhar exatamente o valor de R$ 400,00 é igual a:
a) 0
c)

1
2

1
3
2
d)
3
b)

e)

1
6

TEXTO PARA AS QUESTÕES 03 E 04.
(ENEM) Um apostador tem três opções para participar
de certa modalidade de jogo, que consiste no sorteio

Experimento Aleatório: É todo experimento que produz resultados imprevisíveis, dentre os possíveis, mes-
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aleatório de um número dentre dez.
1a opção: comprar três números para um único sorteio.
2a opção: comprar dois números para um sorteio e um
número para um segundo sorteio.
3a opção: comprar um número para cada sorteio, num
total de três sorteios.

a) 8%
c) 11%

TAMANHO DOS
CALÇADOS

QUESTÃO 04 - Escolhendo a 2a opção, a probabilidade
de o apostador não ganhar em qualquer dos sorteios é
igual a:
a) 90%
b) 81%
c) 72%
d) 70%
e) 65%

b)

19
100

c)

20
100

d)

21
100

e)

QUESTÃO 02 (ENEM 2011) - Todo o país passa pela
primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suma (HIN1). Segundo um médico infectologista do
Instituto Emilio Ribas, de São Paulo, a imunização “deve
mudar”, no país, a história da epidemia. Com a vacina,
de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma
tendência do crescimento da doença, que já matou 17
mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de
um único posto de vacinação.
Campanha de vacinação contra a gripe suína
Público-alvo

Quantidade de
pessoas vacinadas

8 a 19 de
março

Trabalhadores da
saúde e indígenas

42

22 de março
a 2 de abril

Portadores de doenças crônicas

22

5 a 23
de abril

Adultos saudáveis
entre 20 e 29 anos

56

24 de abril a
7 de maio

População com
mais de 60 anos

30

10 a 21
de maio

Adultos saudáveis
entre 30 e 39 anos

50

39,0

1

38,0

10

37,0

3

36,0

5

35,0

6

a)

1
3

b)

1
5

c)

2
5

d)

5
7

e)

5
14

QUESTÃO 04 (ENEM PPL 2015) - No próximo final de
semana, um grupo de alunos participará de uma aula de
campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem
ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado,
mas, se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada
para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo
ocorra no domingo é de:
a) 5,0%
b) 7,5%
c) 22,5%
d) 30,0%
e) 75,0%

80
100

Datas da
vacinação

NUMERO DE
FUNCIONÁRIAS

Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que
ela tem calcado maior que 36,0, a probabilidade de ela
calçar 38,0 é:

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2015) - Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de
1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso.Qual
é a probabilidade de a senha sorteada ser um número
de 1 a 20?

1
100

e) 22%

QUESTÃO 03 (ENEM 2010) - O diretor de um colégio leu
numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora
não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e
fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio,
obtendo o quadro a seguir:

QUESTÃO 03 - Se X, Y, Z representam as probabilidades de o apostador ganhar algum prêmio, escolhendo,
respectivamente, a 1a, a 2a ou a 3a opções, é correto afirmar que:
a) X < Y < Z
b) X = Y = Z
c) X >Y = Z
d) X = Y > Z
e) X > Y > Z

a)

b) 9%
d) 12%

QUESTÃO 05 (ENEM PPL 2015) - Um protocolo tem
como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução
de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O
quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual
pertencem.

Países da América do Norte
Estados Unidos da América
Canadá
México

Países da Ásia
China
Índia
Japão

Em um dos acordos firmados, ao final do ano, dois dos
países relacionados serão escolhidos aleatoriamente,
um após o outro, para verificar se as metas de redução
do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade de
o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e
o segundo pertencer ao continente asiático é:

Disponível: http://img.terra.com.br. Acesso 26_04_2010
(adaptado).
Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida
nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser
portadora de doença crônica é
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a)

1
9

b)

1
4

c)

3
10

d)

2
3

QUESTÃO 09 - Sorteado um dos trezentos laudos, verificou-se que ele era positivo. Qual a probabilidade de
que a pessoa correspondente ao laudo sorteado tenha
realmente a doença?
e) 1

QUESTÃO 06 (Enem PPL 2015) - Um bairro residencial
tem cinco mil moradores, dos quais mil são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são
esportistas, enquanto que, entre os não vegetarianos,
essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse
bairro, escolhida ao acaso, é esportista. A probabilidade
de ela ser vegetariana é:
a)

2
25

b)

1
5

c)

1
4

d)

1
3

e)

1
20

b)

3
242

c)

5
22

d)

6
25

e)

5
6

7
15

QUESTÃO 08 - Sorteando ao acaso um desses trezentos laudos, qual a probabilidade de que ele seja positivo?

2
5

b)

1
2

c)

4
5

d)

5
9

e)

b)

7
12

c)

3
5

d)

3
4

e)

2
3

a)

1
2

b)

5
8

c)

1
4

d)

5
6

e)

5
14

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2006) - Um time de futebol amador ganhou uma taça ao vencer um campeonato. Os jogadores decidiram que o prêmio seria guardado na casa
de um deles. Todos quiseram guardar a taça em suas
casas. Na discussão para se decidir com quem ficaria
o troféu, travou-se o seguinte diálogo: Pedro, camisa
6: - Tive uma idéia. Nós somos 11 jogadores e nossas
camisas estão numeradas de 2 a 12. Tenho dois dados
com as faces numeradas de 1 a 6. Se eu jogar os dois
dados, a soma dos números das faces que ficarem para
cima pode variar de 2 (1 + 1) até 12 (6 + 6). Vamos jogar os dados, e quem tiver a camisa com o número do
resultado vai guardar a taça. Tadeu, camisa 2: - Não sei
não... Pedro sempre foi muito esperto... Acho que ele
está levando alguma vantagem nessa proposta... Ricardo, camisa 12: - Pensando bem... Você pode estar certo,
pois, conhecendo o Pedro, é capaz que ele tenha mais
chances de ganhar que nós dois juntos... Desse diálogo
conclui-se que:
a) Tadeu e Ricardo estavam equivocados, pois a probabilidade de ganhar a guarda da taça era a mesma para todos.
b) Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado,
pois, juntos, tinham mais chances de ganhar a
guarda da taça do que Pedro.
c) Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado,
pois, juntos, tinham a mesma chance que Pedro
de ganhar a guarda da taça.
d) Tadeu e Ricardo tinham razão, pois os dois juntos tinham menos chances de ganhar a guarda da
taça do que Pedro.
e) não é possível saber qual dos jogadores tinha razão, por se tratar de um resultado probabilístico,
que depende exclusivamente da sorte.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.
Um novo exame para detectar certa doença foi testado
em trezentas pessoas, sendo duzentas sadias e cem
portadoras da tal doença. Após o teste verificou-se que,
dos laudos referentes a pessoas sadias, cento e setenta
resultaram negativos e, dos laudos referentes a pessoas
portadoras da doença, noventa resultaram positivos.

a)

1
5

QUESTÃO 10 (ENEM 2013) - Numa escola com 1.200
alunos foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento
desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol.
Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês,500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um
desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola
ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês qual a
probabilidade de que esse aluno fale espanhol?

QUESTÃO 07 (ENEM 2013) - Uma loja acompanhou o
número de compradores de dois produtos, A e B, durante
os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com
isso, obteve este gráfico: A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os
compradores do produto B. Qual a probabilidade de que
os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012?

a)

a)

2
9
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QUESTÃO 02 (ENEM 2011) - Rafael mora no Centro de
uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões: Rural, Comercial, Residencial Urbano ou Residencial Suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das “ilhas de
calor” da região, que deveriam ser inferiores a 31ºC. Tais
temperaturas são apresentadas no gráfico:

foram viradas. A probabilidade de que Guilherme forme
um par usando a estratégia descrita é:

1
5

b)

c)

2
5

d)

1
4

3
5

e)

3
4

TEXTO PARA AS QUESTÕES 03 E 04.
Vítor e Guilherme estão brincando de jogo da memória
com as seis cartas mostradas a seguir.

QUESTÃO 03 - A probabilidade de que Vítor forme um
par em sua primeira tentativa é:

1
2

b)

1
3

c)

1
4

d)

1
5

e)

b)

5
8

c)

5
6

d)

3
4

e)

2
3

a)

1
5

b)

4
5

c)

19
21

d)

19
25

e)

21
25

QUESTÃO 06 (ENEM 2014) - Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em
populações contendo pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas podem acontecer nesse contexto
de teste:
1) Paciente TEM a doença e o resultado do teste é
POSITIVO.
2) Paciente TEM a doença e o resultado do teste é
NEGATIVO.
3) Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é POSITIVO.
4) Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é NEGATIVO.
Um índice de desempenho para avaliação de um teste
diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser POSITIVO se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste
diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra
composta por duzentos indivíduos. Conforme o quadro
do teste proposto, a sensibilidade dele é de:

Inicialmente, Guilherme embaralha as cartas e apresenta-as viradas para baixo. Em seguida, Vítor vira duas cartas e tenta formar um par.

a)

1
2

QUESTÃO 05 (ENEM 2010) - Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade,
uma equipe de biólogos aplicou-o em um grupo de
500 ratos, para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos
saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com
resultado negativo. Sabe-se, ainda, que 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são saudáveis com resultado
positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo.
Um rato foi escolhido ao acaso, e verificou-se que o seu
resultado deu negativo. A probabilidade de esse rato ser
saudável é:

Escolhendo, aleatoriamente, uma das outras regiões
para morar, a probabilidade de ele escolher uma região
que seja adequada às recomendações médicas é:
a)

a)

1
6

QUESTÃO 04 - Suponha que Vítor tenha virado as duas
cartas mostradas abaixo.

Como não foi feito par, Vítor desvira as duas cartas e
passa a vez para Guilherme, que utiliza a seguinte estratégia: ele vira uma das quatro cartas que não foi virada por Vítor. Se a carta virada for um quadrado ou um
triângulo, Guilherme certamente formará um par, pois ele
sabe onde está a carta correspondente. Caso contrário,
Guilherme vira uma das outras três cartas que ainda não

a) 47,5%
c) 86,3%
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b) 85,0%
d) 94,4%

e) 95%

PROBABILIDADE
QUESTÃO 07 (ENEM 2013) - Uma fábrica de parafusos
possui duas máquinas, I e II, para amáquina
produção
I produziu
de certo tipo de parafuso. Em setembro, a

ro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a décima
pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta
errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe
que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é
0,20. A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é:
a) 0,02048
b) 0,08192
c) 0,24000
d) 0,40960
e) 0,49152

54
do total de parafusos produ
100
zidos pela fábrica. Dos

parafusos produzidos por essa
feituosos. Por sua vez,

máquina,

25
eram de1000

38
1000 dos parafusos produzidos

GABARITO DE APRENDIZAGEM

no mesmo mês pela máquina II eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado
conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de
um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso.

0≤P<

2
Excelente
100

4
6
Regular
≤P<
100
100

01
C

2
4
Bom
≤P<
100
100

02
C

03
C

04
C

05
C

06
D

07
A

08
A

09
D

10
A

09
E

10
B

GABARITO COMPLEMENTARES

01
D

6
8
Ruim
≤P<
100
100

8
≤ P < 1 Péssimo
100
O desempenho conjunto dessas máquinas, em setembro, pode ser classificado como:
a) excelente b) bom
c) regular
d) ruim
e) péssimo
QUESTÃO 08 (ENEM 2015) - Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês e de 30%.
Três alunos dessa escola, que estão em fase final de
seleção de intercambio, aguardam em uma sala, serem
chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chama-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida
por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente
respondida em inglês e:
a) 23,7%
b) 30%
c) 44,1%
d) 65,7%
e) 90%
QUESTÃO 09 (ENEM 2009) - Um casal decidiu que vai
ter 3 filhos. Contudo, que exatamente 2 filhos homens e
decide que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria
procurar uma clínica para fazer um tratamento específico
para garantir que teria os dois filhos homens. Após os
cálculos, o casal conclui que a probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens é:
a) 66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
b) 50%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
c) 7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
d) 25%, assim ele precisará procurar uma clínica para
fazer um tratamento.
e) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clínica
para fazer um tratamento.
QUESTÃO 10 (ENEM 2014) - O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma
série de perguntas cujas respostas devem ser verdadei-
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ESTATÍSTICA I
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.
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.

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. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas
regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro
de 2008eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico
permiteminferir que o total de passageiros transportados
no mês deoutubro de 2008 foi aproximadamente igual a:

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.
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.”

a) 355 milhões
c) 426 milhões
e) 477 milhões
Para praticar um pouco, observe alguns exemplos de
questões que tratam dessa competência.

b) 400 milhões
d) 441 milhões

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (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

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:

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
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que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas
para os 12 meses seguintes nessa região.

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. 01 ago. 2012 (fragmento).

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

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.

QUESTÃO 02 (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 (cadastrando-se no site da empresa/marca promotora), via mídias
sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular)
ou via rádio/TV.

QUESTÃO 04 (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 Ae 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.

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
QUESTÃO 05 (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).

QUESTÃO 03 (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.
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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 valorfica acima do valor ótimo (Vo).
O gráfico apresenta o período de operações e a variaçãodo valor de cada ação, em reais, no decorrer daquele
diae a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo.

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

Quantas operações o investidor fez naquele dia?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

QUESTÃO 06 (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.

QUESTÃO 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.

e) 7

O valor pago na locadora Q e menor ou igual aquele pagona locadora P para distancias, em quilômetros, presentesem 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
QUESTÃO 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).

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
QUESTÃO 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
seuvalor fica acima do valor ideal (Vi);
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QUESTÃO 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.

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagensPET recicladas destinadas a produção de tecidos
emalhas, em kt, e mais aproximada de
a) 16
b) 22,9
c) 32
d) 84,6
e) 106,6
QUESTÃO 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:

QUESTÃO 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 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.

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
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 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:
a) 9h20min
c) 9h00min

b) 9h30min
d) 8h30min

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
QUESTÃO 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.

e) 8h50min
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Acima de 3.743,19

27,5

692,78

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).
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.

Base de cálculo mensal
em R$

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.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram,
respectivamente, a maior e a menor vendaabsolutas
em2011 foram:
a) março e abril.
b) março e agosto.
c) agosto e setembro.
d) junho e setembro.
e) junho e agosto.

-

-

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

Até 1.499,15

-

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

QUESTÃO 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.

QUESTÃO 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).
Parcela a deduzir do
imposto em R$

-

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) 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.

QUESTÃO 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.

Alíquota %

Parcela a deduzir do
imposto em R$

Até 1.566,61

Disponível em: http://blog.bibliotecaunix.org. 21_01_2012
(adap.).

Base de cálculo mensal
em R$

Alíquota %

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:
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
QUESTÃO 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
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• 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.

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
QUESTÃO 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.
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.
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.

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:
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.

QUESTÃO 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:

GABARITO DE APRENDIZAGEM

36

01
A

02
B

01
E

02
C

03
E

04
D

05
D

06
A

07
B

08
D

09
C

10
D

03
D

04
B

05
E

06
C

07
E

08
E

09
B

10
E

GABARITO COMPLEMENTARES

PROPORCIONALIDADE
Competência de área 4 - Construir noções de variação
de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de
grandezas como recurso para a construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas

Razão =

→ 5.x = 3.100 → x = 60

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

a c
= ⇔ ad = bc
b d
a c
a+c a c
= ⇔
= =
P2)
a propriedade também é
b d
b+d b d
P1)

válida para diferença

RAZÃO E PROPORÇÃO
Razão: a razão entre dois números a e b, b ≠ 0 ,
nessa ordem, é o quociente a .
b
Exemplo1: Numa turma havia 35 meninos e 35 meninas,
qual a razão entre o número de meninas e o total de
alunos?
Solução:

brigadeiros
x
3
x
3
=
=
→
=
total
100 5
100 5

Veja por exemplo:

a c
a−c a c
=⇔
==
b d
b−d b d

2 4 2+4 6
= =
=
3 6 3+ 6 9

PROPORCIONALIDADE ENTRE GRANDEZAS
Grandezas diretamente proporcionais (GDP):
Uma grandeza A é diretamente proporcional a uma grandeza B se, e somente se, as razões entre os valores de
A e os correspondentes valores de B forem constanproporcionais,
, ... )
tes. Se A = a1 , a2 , a3 , ...
e B = ( b1 , b2 , bentão:
3
forem grandezas diretamente
a1 = a2 = a3 = ⋅ ⋅ ⋅ = k , onde k
b1 b2 b3
é a constante de proporcionalidade.
Observe a situação:
Em uma padaria, é cobrado R$ 0,35 por cada pão
carioquinha. A seguir a tabela que nos mostra como os
preços variam:

25
25 5
= =
25 + 35 60 12

(

Algumas razões importantes

Distância Percorrida
tempo
Comprimento Mapa
Escala =
Comprimento Re al
n º de habi tan tes
Densidade demográfica =
área ocupada

Velocidade =

)

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

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

1

2

3

4

5

A razão entre o preço a pagar e a quantidade de carioquinhas é constante, veja

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

Distância Percorrida 100 m
Velocidade =
= = 5m / s
tempo
20 seg

Ao resultado desta igualdade, no caso 0,35, damos o
nome de razão de proporcionalidade.

1
100
100 .
km
100 m 100 . 1m
100 3600
1000
.
Velocidade
= =
=
= 1000 km / h =
km / h = 18km / h
20
20 seg 20 . 1seg 20 . 1 hora
1000 20
3600
3600

Cuidado!!!
Algumas pessoas costumam afirmar que duas grandezas são diretamente proporcionais quando crescem ou
decrescem simultaneamente; esta afirmação não necessariamente é verdadeira, é possível duas grandezas
crescerem ou decrescerem simultaneamente e mesmo
assim não serem diretamente proporcionais. Veja a situação a seguir:
A conta de luz de uma determinada cidade é cobrada da
seguinte forma: R$10,00 de taxa de iluminação pública
e mais R$0,50 por cada Kwh de energia consumido. A
tabela abaixo representa como o preço variam de acordo
com o consumo de uma residência:

Proporção: é a expressão que indica uma igualdade entre duas ou mais razões. Os números a, b, c e d, com b ≠
0 e d ≠ 0, formam nessa ordem, uma proporção se, e somente se, a razão entre a e b é igual à razão entre c e d.
a c
e lê-se: a está para b
Representa-se por =
assim
b d
como c está para d .
Exemplo 3: Uma caixa com um cento de docinhos havia brigadeiros e olho de sogra. A cada cinco doces, três
eram brigadeiros. Qual o total de cada tipo de doce?
Solução:
Doces:100
Brigadeiros: x
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Valor da conta (R$)

35

60

85

110

135

Kwh consumidos

50

100

150

200

250

PROPORCIONALIDADE
Veja que quando os Kwh consumidos aumentam, o valor
da conta também aumenta, porém as razões não são
constantes,

A B C
 = = = ⋅⋅⋅ = k
a b c
 A + B + C + ⋅ ⋅ ⋅ = N

35
60
85
110 135
≠
≠
≠
≠
→ 0, 7 ≠ 0, 6 ≠ 0,566 ≠ 0,55 ≠ 0,54
50 100 150 200 250

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

As grandezas envolvidas não são diretamente proporcionais.
Grandezas inversamente proporcionais (GIP):
Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma
grandeza B se, e somente se, os produtos entre os valores de A e os correspondentes valores de B forem consA = a1 , a2 , a3 , ... e B = b1 , b2 , b3 , ...
tantes. Se
forem
grandezas inversamente proporcionais, então:
⋅
=
a1 b1 a2 ⋅ b2 = a3 ⋅ b3 = ⋅ ⋅ ⋅ = k . Onde k é a constante de
proporcionalidade.

(

(

)

)

y
z
 x
 = =
 18 12 10
 x + y + z =800
x
y
z
x+ y+z
800
= = =
= = 20
18 12 10 18 + 12 + 10 40

Relação entre proporção inversa e proporção direta.
Sejam duas sucessões de números, todos diferentes de
zero. Se os números de uma são inversamente proporcionais aos números da outra, então os números de uma
delas serão diretamente proporcionais aos inversos dos
números da outra. Esta relação nos permite trabalhar
com sucessões de números inversamente proporcionais
como se fossem diretamente proporcionais.
Se a grandeza A = a1 , a 2 , a3 , ... for inversamente
proporcional à grandeza B = ( b1 , b2 , b3 , ... ) então A
será diretamente proporcional à grandeza.
1

1
1
,
, ⋅ ⋅ ⋅  , ou seja:
C =  ,
 b1 b2 b3


(

a

1

b

1

1

=

a

2

b

2

1

=

a

3

b

3

1

e

)

= ⋅⋅⋅ = k ⇔

a ⋅b = a ⋅b = a ⋅b
1

1

2

2

3

3

Outra forma de solucionar:
x
y
z
x
y
z
=
=
=k ⇒
=k ,
=k e
= k ⇒ x = 18.k , y = 12.k e z = 10.k
18 12 10
18
12
10

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

= ⋅⋅⋅ = k

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

Pintores

1

2

3

4

5

Dias

60

30

20

15

12

x
y
= 20 ⇒ x = 360 , = 20 ⇒ y = 240
18
12
z
= 20 ⇒ z = 200
10

Logo

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

A× m = B × n = C × p = ⋅⋅⋅ = k

A + B + C + ⋅⋅⋅ = N

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

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

1=
x 60 2=
x30 3=
x 20 4=
x15 5=
x12 60

As grandezas são, portanto inversamente proporcionais.
DIVISÃO PROPORCIONAL
Divisão em partes diretamente proporcionais
Dividir um número N em partes diretamente proporcionais aos números a, b, c,..., significa encontrar os números A, B, C,..., tais que:

2.x = 3. y = 7.z = k ⇒ 2.x = k , 3. y = k e 7.z = k ⇒ x =
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k
k
k
, y= e z=
2
3
7

PROPORCIONALIDADE
Como x + y + z = 1435, então

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

k k k
+ + =
1435
2 3 7
21k + 14k + 6k
= 1435
42
41k
= 1435
→ =
k 1470
42
k 1470
Arnaldo receberá x= =
= 735;
2
2
k 1470
Bernaldo y= =
= 490 e Cernaldo
3
3
k 1470
z= =
= 210
7
7
.

32 64
=
→ 64. x= 50.32 → x= 25
x 50
.

O serviço será concluído em 25 horas de trabalho.

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

REGRA DE TRÊS
È um processo prático de solucionar problemas que
envolvem relações entre grandezas direta ou inversamente proporcionais.
Explicaremos este processo a partir de exemplos propostos abaixo.
Regra de 3 Simples (Diretamente proporcional) - Uma
construtora fornece diariamente as refeições de seus 50
operários, o que gera uma despesa diária de R$ 700,00.
Para a próxima semana, precisando concluir a obra com
maior rapidez, contratará mais 14 operários; qual será o
custo diário com refeições?
Solução
Inicialmente montaremos uma tabela

Custo (R$)

Operários

700

50

x

64

50

x

64

16

120

8

x

300

10

16 120
=
x 300
16 2
= .
x 5
16 10
=
x 20

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

32

Horas diárias

direta indireta

700 50
=
→ 50. x= 64.700 → x= 896
x
64
.

Operários

Pares de calçados

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

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

Horas de trabalho

Operários

.
5
4

10
8

→

16 1
=
→ x = 8.
x 2

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

1
a)
4

1
b)
3

3
c)
4

4
d)
3

3
e)
1

QUESTÃO 02 (ENEM PPL 2013) - Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando
suas espessuras. A fim de manter o custo com o material
de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre
a largura da nova porta e a largura da porta anterior é:
a) 1/8
b) 7/8
c) 8/7
d) 8/9
e) 9/8

a)

S = k .b.d

b)

S = b.d 2

c)

S = k .b.d 2

d)

S=

e)

S=

k .b
d2

k .d 2
b

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

QUESTÃO 03 (ENEM 2013) - Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte
de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para
construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora
encomendou um caminhão betoneira com 14m3 de concreto. Qual é o volume de cimento, em m3, na carga de
concreto trazido pela betoneira?
a) 1,75
b) 2,00
c) 2,33
d) 4,00
e) 8,00

Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor
resolve levar a embalagem de número:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
QUESTÃO 07 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros
dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene
pessoal.
CAETANO, M.; SOEIRO, R.; DAVINO, R. Cosméticos.
Superinteressante, n. 304, maio 2012 (adaptado).
Outra maneira de representar esse resultado é exibindo
o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa
representação?
a) 80%
b) 8%
c) 0,8%
d) 0,08%
e) 0,008%

QUESTÃO 04 - A fim de diminuir a quantidade de faltas
dos três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo
e Cernaldo), um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e
acrescentado ao salário dos três funcionários de forma
inversamente proporcional à quantidade de faltas que
cada um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus
cada um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo tiveram respectivamente 2, 3 e 7 faltas?
a) R$ 735,00; R$ 510,00; R$ 190,00
b) R$ 735,00; R$ 490,00; R$ 210,00
c) R$ 645,00; R$ 450,00; R$ 340,00
d) R$ 645,00; R$ 475,00; R$ 365,00
e) R$ 615,00; R$ 495,00; R$ 375,00

QUESTÃO 08 (ENEM 2009) - Uma escola lançou uma
campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30
dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região.
Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias
trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos
alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4
horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao
final do prazo estipulado seria de:
a) 920 kg
b) 800 kg
c) 720 kg
d) 600 kg
e) 570 kg

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

QUESTÃO 09 (ENEM 2010) - A resistência elétrica e
as dimensões do condutor - A relação da resistência
elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por
um grupo de cientistas por meio de vários experimentos

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

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

Modelo

Largura (cm)

Altura (cm)

Preço(R$)

23“

50

30

750,00

32“

70

40

1.400,00

40“

90

50

2.250,00

Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço é:
a) diretamente proporcional ao número de polegadas.
b) inversamente proporcional à largura.
c) diretamente proporcional à altura.
d) inversamente proporcional à área.
e) diretamente proporcional à área.
QUESTÃO 03 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - O Brasil
é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproximadamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que
se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva.
Em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de
alimentos é distribuída da seguinte forma: 20 toneladas
na colheita, 8 toneladas no transporte e armazenamento,
15 toneladas na indústria de processamento, 1 tonelada
no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e
hábitos alimentares.

As figuras mostram que as proporcionalidades existentes
entre resistência (R) e comprimento (λ), resistência (R) e
área da secção transversal (A), e entre comprimento (λ)
e área da secção transversal (A) são, respectivamente,
a) direta, direta e direta.
b) direta, direta e inversa.
c) direta, inversa e direta.
d) inversa, direta e direta.
e) inversa, direta e inversa.
QUESTÃO 10 (ENEM 2014 3ª Aplicação) - Uma pessoa, durante sua vida, cometeu crimes, sendo por consequencia, condenada a 10 anos de cadeia. Ainda no
tribunal, o juiz, interessado na recuperação dessa pessoa, lhe informou acerca da possibilidade que tinha em
reduzir sua pena, caso se dispusesse a trabalhar na marcenaria da penitenciária. Informou-a que a cada três dias
de trabalho, 1 dia seria “perdoado” em sua pena. Imaginando não haver outras formas de progressão de pena,
e considerando que a pessoa trabalhe todos os dias da
semana, quanto tempo ela deverá permanecer presa?
a) 2 a 3 anos
b) 3 a 4 anos
c) 4 a 5 anos
d) 6 a 7 anos
e) 7 a 8 anos

Disponível em: www.bancodealimentos.org.br.
26_10_2011.(adap).
De acordo com os dados apresentados, os alimentos que
são perdidos no processamento culinário e nos hábitos
alimentares representam qual porcentagem em relação
ao total de alimentos que são perdidos no país?
a) 12,28
b) 20,00
c) 31,25
d) 36,00
e) 44,00
QUESTÃO 04 (ENEM 2014 2ª APLICAÇÃO) - Um
confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a
utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades
fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada
xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120
gramas de farinha de trigo e que três dessas xícaras de
açúcar correspondem, em gramas, a quatro de farinha
de trigo. Quantos gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras?
a) 30
b) 40
c) 90
d) 160
e) 360

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

QUESTÃO 05 (ENEM 2013) - Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m3. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a
água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito
por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está
cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório,
com capacidade de 500 m3, cujo escoamento da água
deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório
estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de
ralos do novo reservatório deverá ser igual a:
a) 2
b) 4
c) 5
d) 8
e) 9

QUESTÃO 02 (UNICAMP 2011 ADAPTADA) - Considere três modelos de televisores de tela plana, cujas di-
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a) diretamente, diretamente e diretamente proporcional.
b) indiretamente, diretamente e diretamente proporcional.
c) inversamente, inversamente e inversamente proporcional.
d) diretamente, inversamente e inversamente proporcional.
e) diretamente, inversamente e diretamente proporcional.

QUESTÃO 06 (ENEM PPL 2013) - Boliche é um jogo
em que se arremessa uma bola sobre uma pista para
atingir dez pinos, dispostos em uma informação de base
triangular, buscando derrubar o maior número de pinos.
A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba
todos os pinos e o número de jogadas determina o seu
desempenho. Em uma disputa entre cinco jogadores,
forram obtidos os seguintes resultados:
Jogador I - Derrubou todos os pinos 50 vezes em 85
jogadas.
Jogador II - Derrubou todos os pinos 40 vezes em 65
jogadas
Jogador III - Derrubou todos os pinos 20 vezes em
65 jogadas
Jogador IV - Derrubou todos os pinos 30 vezes em
40 jogadas
Jogador V - Derrubou todos os pinos 48 vezes em 90
jogadas
Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

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

m

A densidade é dada por p =
e o volume da barra cilínV
drica é V = π . R2 . h.
Qual a relação da altura da barra utilizada no novo aterramento comparada àquela utilizada no
aterramento do chuveiro?
a) Quarta parte
b) Metade
c) Igual
d) Dobro
e) Quádruplo

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

a)
c)
e)

k .b.d 2
S=
x2
k .b.d 2
S=
x
k .b.2d
S=
2x

b)

S=

k .b.d
x2

d)

S=

k .b 2 .d
x

QUESTÃO 10 (ENEM 2015 2ª APLICAÇÃO) - Sabe-se
que o valor cobrado na conta de energia elétrica correspondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente
proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida
em watts (W), e também ao tempo que esse aparelho
permanece ligado durante o mês. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3 600
W e um televisor com potência máxima de 100 W. Em
certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro
elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televisor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas
potências máximas. Qual a razão entre o valor cobrado
pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor?
a) 1: 1200
b) 1: 12
c) 3: 1
d) 36: 1
e) 432: 1
GABARITO DE APRENDIZAGEM

01
B

QUESTÃO 08 - A intensidade física (I) do som é a razão
entre a quantidade de energia (E) que atravessa uma
unidade de área (S) perpendicular à direção de propagade tempo (t), ou seja, I =

E
.
S . Dt

02
D

03
B

04
B

05
C

06
A

07
A

08
A

09
C

10
E

09
B

10
C

GABARITO COMPLEMENTARES

01
D

ção do som, na unidade
Podemos afirmar que a grandeza I, em relação às grandezas E, S e ∆t é:
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03
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04
D

05
C

06
D

07
A

08
D

CIÊNCIAS HUMANAS

HISTÓRIA DO BRASIL
Competências a desenvolver:
C2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e
culturais de poder.
C3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as
aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.
C5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.

Dois anos depois ocorre a Guerra da Cisplatina.
Uma disputa entre brasileiros e platinos pelo domínio da
região da antiga colônia do sacramento. Graças a intervenção da Inglaterra, a província cisplatina se separa do
Brasil tornando-se um país independente, o Uruguai.
A crise política se agrava. O jornalista Libero
Badaró que fazia críticas constantes ao império foi assassinado e a culpa caiu sobre o imperador. A noite das
garrafadas, a criação dos ministérios dos brasileiros e
dos marqueses foram aspectos que enfraqueceram, ainda mais, a imagem do imperador. D. Pedro, sem apoio,
renúncia do trono brasileiro em nome de seu herdeiro, D.
Pedro de Alcântara, e volta para Portugal onde é coroado
com o título de D. Pedro IV. Como o príncipe herdeiro
era menor de idade era previsto na constituição que na
ausência do Imperador seria estabelecida uma regência
composta por três regentes.

O Império
O Primeiro Reinado (1822 - 1831)
O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi os Estados Unidos que, em busca de mercado consumidor, apoiava a independência de toda a
América através da Doutrina Monroe (América para os
americanos). Os ingleses ficaram preocupados com a
possibilidade de perder o mercado brasileiro. Assim, emprestaram 2 milhões de libras para o Brasil pagar uma
indenização que Portugal cobrava para reconhecer nossa independência. Em troca deste empréstimo o governo
brasileiro renovou por 20 anos os acordos de 1810; e se
comprometeu a combater a escravidão em 10 anos.
A outorga da Constituição de 1824 foi uma
consequência do fechamento da Assembleia Nacional
Constituinte de 1823. D. Pedro sentiu-se ameaçado pelo
Partido Brasileiro que pretendia limitar seu poder. Assim,
como apoio do Partido Português, fechou a Assembleia e
impôs uma Constituição elaborada por um Conselho de
Estado. A constituição estabeleceu um sistema eleitoral
baseado no voto censitário, a subordinação da Igreja Católica em relação ao Estado e a criação do Poder Moderador que era exclusivo do rei e os demais poderes (executivo, legislativo e judiciário) lhe eram subordinados.
A economia brasileira foi extremamente prejudicada pela concorrência internacional. O Algodão e o
Açúcar, principais produtos brasileiros, sofriam com a
concorrência dos Estados Unidos e da Holanda e França. Além disto, o volume de importações aumentou como
resultado de acordos comerciais para que os países europeus reconhecessem nossa independência.
A crise econômica provocada pela queda das
exportações e o autoritarismo de D. Pedro I provocaram
uma crise política. Nas províncias do Nordeste eclode
uma revolta, a Confederação do Equador. As províncias
nordestinas iriam se separar do Brasil e formar um estado independente. D. Pedro contrata mercenários e sufoca com extremo rigor o movimento.

O Período Regencial (1831-1840)
O período regencial foi marcado por uma intensa crise provocada pela disputa entre as elites pelo poder e o acirramento da crise econômica. O sonho do liberalismo tornou-se realidade. O grupo de tendência liberal
chegou ao poder e aprovou um aditivo a Constituição, o
Ato Adicional em 1834. As principais medidas adotadas
pelo Ato foram a criação das assembleias legislativas
provinciais e do município neutro; além da regência passar de trina para uma e alterar o mandato dos regentes
para cinco anos.
A crise econômica e a ausência do governo central transformaram o sonho do liberalismo em pesadelo. Eclodiram revoltas em várias províncias, ameaçando
a unidade territorial. Essa situação levou a criação da
Guarda Nacional, uma tropa composta pela elite para
manter a ordem social e os interesses da elite.
As elites se posicionaram de forma diferente em
relação ao Ato Adicional, e assim o grupo dos liberais
se dividiu em Progressistas e Regressistas. Os Progressistas foram aqueles que foram favorecidos pelo Ato e
assim o apoiavam; enquanto que os Regressistas foram
os que não foram beneficiados pelo Ato e se uniram ao
grupo de tendência Conservadora.
Com a aliança entre Regressistas e Conservadores, o grupo de tendência conservadora passou a ter a
maioria na Câmara. Provocando a renúncia do regente,
o liberal Pe. Feijó.
O retorno do grupo de tendência conservadora
ao poder trouxe de volta a centralização política com a
aprovação da lei de interpretação do ato adicional em
1840. Mas, a situação social está cada vez mais grave e
a única saída para manter a unidade territorial é antecipar a maioridade do príncipe D. Pedro. Assim, em 1840
foi estabelecido o golpe da maioridade e com ele renasce a esperança de um Brasil estável e seguro.
Durante o Período Regencial eclodiram várias
revoltas. Veja no quadro abaixo as principais informações a respeito delas:

Inspirados nas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos, as províncias nordestinas
(Pernambuco,
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Cabanagem

Farroupilha

Revolta dos
Malês

Sabinada

Balaiada

(PA, 1835
- 1840)

Movimento popular. Lutou
pela formação de uma república separatista até a maioridade de D. Pedro II. Conseguiram por pouco tempo chegar
ao poder.

(RS, 1835
- 1845)

Movimento elitista. Mais longa
revolta social do Brasil, motivada pelo preço do charque e
as contendas políticas entre
o Rio Grande e o Rio de Janeiro. Estendeu-se para SC e
PR, tinha um carácter separatista.

(BA, 1835
- 1837)

Comandada pelos escravos
islamizados, foi denunciada e
sufocada rapidamente, apesar dos focos de guerrilha no
interior do estado.

produção de café e a chegada de imigrantes proporcionavam cada vez mais o aumento da produção de café
no vale do Paraíba e no oeste paulista. Os imigrantes,
principalmente italianos que fugiam das guerras de unificação da Itália, vieram em busca de liberdade e enriquecimento. Porém, devido a adoção do sistema de parceria
entre Estado e cafeicultores, os imigrantes passaram a
viver em um regime de semi escravidão.
A riqueza do café impulsionou a indústria que foi
favorecida pela proibição do comércio de escravos (Lei
Eusébio de Queirós) e por uma nova política tarifária em
relação aos produtos importados (Tarifa Alves Branco).
Com a nova tarifa os produtos importados teriam que pagar entre 30% a 60%, dificultando sua entrada em nosso
território. A riqueza produzida na época fez o Brasil se
modernizar. Estradas de ferro, telégrafos; era o progresso que chegava ao Brasil.
Porém, não era tão fácil garantir os interesses
de uma base de apoio tão heterogenia formada por cafeicultores, militares, Igreja Católica e os interesses britânicos. A aprovação da Tarifa Alves Branco (1844) não
foi bem vista pelos ingleses e assim, o governo brasileiro aprovou a lei Eusébio de Queirós (1850) proibindo o
comércio de escravos no Brasil. A aprovação da lei de
terras (1850) foi outro exemplo dessa situação de adequar interesses opostos. O fortalecimento da economia
cafeeira no oeste paulista tinha a oposição dos barões
do café do vale do Paraíba. Para atender as solicitações
dos barões do café, o governo imperial aprovou uma lei
proibindo o Estado promover distribuição de terras.
A questão Christie foi outra situação que colocou de lados opostos membros da base de apoio ao governo, os militares e a Inglaterra. O embaixador inglês
William Christie exigia a punição de militares brasileiros
que haviam prendido ingleses no Rio de Janeiro. Esse
caso terminou em um tribunal internacional e as relações
diplomáticas entre Brasil e Inglaterra chegaram a ser
rompidas.
Porém, um dos momentos mais críticos enfrentados por D. Pedro II foi a disputa pelo domínio da bacia
platina que findou com a intervenção brasileira na Argentina e Uruguai além da eclosão da guerra do Paraguai. O
contato com os povos platinos fez surgir entre os militares brasileiros um sentimento republicano e abolicionista. Afinal, apenas o Brasil, em toda América do Sul, havia
mantido a escravidão e adotado o regime monárquico
de governo. Esse sentimento republicano será extremamente importante quando os militares ficarem insatisfeitos com o Império devido a punição dos coronéis Sena
Madureira e Cunha Matos.
Aos poucos, cada grupo que servia de base
para o poder de D. Pedro II foi apresentando motivos
para romper com o império. Os cafeicultores do vale do
Paraíba ficaram insatisfeitos devido à questão abolicionista. A abolição da escravatura atendia aos interesses
britânicos que desejavam ampliar seu mercado consumidor, mas os que cafeicultores que foram beneficiados
pelas leis do ventre livre e dos sexagenários tiveram que
libertar seus escravos sem receber indenização. Enquanto isso, os cafeicultores do oeste paulista ansiavam
pela república e fundaram o PRP (Partido Republicano
Paulista). A república traria autonomia para os futuros estados e, desta forma, os paulistas poderiam controlar os

Movimento comandado pela
classe média. Visava a sepa(BA, 1837)
ração da Bahia do Brasil até a
Maioridade de D. Pedro II.
Movimento popular, sem pro(MA, 1838 posta lógica, seguiu vários ru- 1841)
mos e foi destruído de forma
violenta.

Segundo Reinado (1840 - 1889)
O período do Segundo Reinado foi bastante longo. Quase 50 anos. Assim, para facilitar seu entendimento dividimos em três períodos: processo de estabilização,
estabilidade política e econômica e a crise do Império.
O processo de estabilização durou dez anos.
D. Pedro II usou a força militar para sufocar as revoltas populares e a diplomacia para garantir os interesses
das elites. Em 1847 foi estabelecido o sistema parlamentarista, mas como no Brasil o rei possuía poderes absolutos através do poder moderador, o parlamento era
subordinado ao Imperador. Desta forma, o sistema ficou
conhecido como “Parlamentarismo às avessas”. Em
1850 ocorreu a “conciliação”, um acordo político entre
os partidos para garantir a governabilidade Os partidos
liberal e conservador revezavam-se no poder e, assim,
satisfeitos, apoiavam o Imperador.

D. Pedro II representado como o eixo de um carrossel que faz os partidos liberal e conservador se revezem no poder. A “velha” diplomacia é a força que
permite que o carrossel funcione.
A estabilidade política gerou condições propícias para o desenvolvimento econômico. Os estímulos à
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b) convocava eleições apenas para o cargo de Primeiro Ministro, conforme regulamentação do Parlamentarismo.
c) promovia eleições em Portugal, com validade para
o Brasil, impedindo a participação da elite agrária
brasileira.
d) concedia o direito de votar somente a quem tivesse certa renda, sendo os votantes selecionados
segundo critérios censitários.
e) permitia apenas às camadas da elite portuguesa o
direito de eleger seus representantes, limitando a
influência da aristocracia rural brasileira.
QUESTÃO 03 (ENEM 2010 H13) - Após a abdicação
de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado
por inúmeras crises: as diversas forças políticas lutavam
pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação
na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse
período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira
e o surgimento do poderoso grupo dos “barões do café”,
para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro.
O contexto do Período Regencial foi marcado:
a) por revoltas populares que reclamavam a volta da
monarquia.
b) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central.
c) pela luta entre os principais grupos políticos que
reivindicavam melhores condições de vida.
d) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos “barões do café”.
e) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais.

lucros do café.
Por fim, a Igreja Católica teve seu desentendimento com o império. Devido à bula syllabus que determinava a perseguição aos maçons, dois bispos foram
punidos por obedecer ao papa e em consequência disto, desobedecer ao imperador que não havia concedido
beneplácito a referida bula. Os bispos foram presos e
mesmo, posteriormente libertos a situação foi prejudicial
para o império, pois a Igreja Católica ficou descontente e
insatisfeita com o governo imperial.
A situação tornou-se insustentável. Velho, fraco e sem apoio, em 15 de novembro de 1889, D. Pedro II não resiste ao golpe articulado pelos militares que
possuíam o apoio dos cafeicultores, Igreja Católica e da
Inglaterra. Assim, a República nasce com os mesmos
grupos no poder e mais uma vez o povo assistiu tudo
bestializado.
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (UNI7 MOD. ENEM H 11) -

A charge acima representa que o processo de independência do Brasil:
a) alterou as relações de produção.
b) combateu o latifúndio e a monocultura.
c) manteve o caráter escravista da economia brasileira.
d) estabeleceu um processo industrializador.
e) promoveu a inclusão social dos negros.

QUESTÃO 04 (MOD. ENEM H11) - A criação da Guarda
Nacional se baseou na experiência francesa, de transferir a segurança do país aos próprios cidadãos. Com sua
formação, foram extintos os antigos corpos de milícias e
ordenanças.... A formação dessa “milícia cidadã” esteve
intimamente relacionada ao embate entre as forças reunidas sob o Partido Moderado, o Partido Exaltado e o
Partido Restaurador.
Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi
criada:
a) pelo imperador D. Pedro II e era por ele diretamente comandada, razão pela qual se tornou a principal força durante a guerra do Paraguai.
b) para atuar unicamente no Sul, a fim de assegurar a
dominação do Império na Província da Cisplatina.
c) segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa,
o que fez dela o braço armado de diversas rebeliões no Período Regencial e início do Segundo
Reinado.
d) para substituir o exército extinto durante a menoridade, o qual era composto, em sua maioria, por
portugueses e ameaçava restaurar os laços coloniais.
e) no período regencial, como instrumento dos setores conservadores, destinado a manter e restabelecer a ordem e a tranquilidade pública.

QUESTÃO 02 (MOD. ENEM H 24) - Se o voto deixasse
de ser obrigatório, o senhor iria votar nas próximas eleições?

Conforme a pesquisa do Ibope, atualmente, mais da metade dos eleitores não faz questão de votar. Entretanto,
durante o período de Império, de acordo com a Constituição de 1824, no Brasil era o sistema eleitoral que restringia a participação política da maioria, pois:
a) garantia a vitaliciedade do mandato dos deputados, tornando raras as eleições que eram exclusivas para o cargo de senador.
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QUESTÃO 05 (MOD. ENEM H12) - A antinomia centralização-descentralização foi um dos principais temas
presentes nos debates parlamentares. Para alguns a
proposta de descentralização era a única capaz de salvar o país da desagregação. Acreditavam que, com a
concessão de maior liberdade de ação, as províncias
continuariam ligadas ao império. Para outros, era justamente essa maior autonomia que poderia levar a ruptura
definitiva. Apesar da oposição dos dois argumentos, o
objetivo de ambos os grupos era o mesmo: preservar a
unidade nacional. (...) Em 12 de maio de 1840, depois de
prolongados debates parlamentares foi aprovada a Lei
Interpretativa do Ato Adicional de 1834.
Sonia Guarita do Amaral - organizadora. O Brasil como
Império.
A Lei Interpretativa do Ato Adicional deve ser relacionada
com:
a) a extinção da Regência Trina e a criação da Regência Una;
b) a abolição do Conselho de Estado, principal órgão
de assessoria do imperador;
c) a criação das Assembleias Legislativas Provinciais,
com deputados eleitos que possuíam um relativo
poder deliberativo;
d) a criação da Guarda Nacional, subordinada ao Ministério da Justiça e, em grande parte, controlada
pelos senhores de terras e de escravos;
e) a extinção das Assembleias Legislativas Provinciais, assegurando o retorno da centralização dos
poderes.

livro. Sobre o percurso entre o porto de Santos e o planalto paulista, escreveu Davatz: “As estradas do Brasil,
salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda
parte, falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo
de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não
se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente
encontrar aposento sofrível; nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém,
muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba
e que se percorre em cinquenta horas no mínimo”. Em
1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí,
o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram
construídos outros ramais ferroviários que articularam o
interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos.
DAVATZ, T. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1941 (Adaptado).
O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque:
a) o percurso dos imigrantes até o interior, antes da
ferrovias, era feito a pé ou em muares; no entanto, o tempo de viagem era aceitável, uma vez que
o café era plantado nas proximidades da capital,
São Paulo.
b) a expansão da malha ferroviária pelo interior de
São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira
fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do porto de Santos.
c) o escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de
colonos italianos, que desejavam melhorar sua situação econômica.
d) os fazendeiros puderam prescindir da mão de obra
europeia e contrataram trabalhadores brasileiros
provenientes de outras regiões para trabalhar em
suas plantações.
e) as notícias de terras acessíveis atraíram para São
Paulo grande quantidade de imigrantes, que adquiriram vastas propriedades produtivas.

QUESTÃO 06 (UFMG MOD ENEM H06) - Analise o esquema.

Esse esquema representa a situação política brasileira
durante o II Reinado. Nesse momento, o sistema parlamentarista foi considerado ÀS AVESSAS porque:
a) a composição ministerial era indicada pelo Imperador, mas dependia da aprovação do Legislativo.
b) o exercício do ministério estava limitado a um plano de ação imposto pelo Legislativo.
c) os Ministros de Estado deveriam prestar contas de
seus atos ao Poder Judiciário e não ao Legislativo.
d) os Ministros de Estado eram escolhidos pelo Imperador e não pelo Legislativo.
e) os Ministros tinham prazo determinado para permanecer no poder, mesmo fazendo um bom governo.

QUESTÃO 08 (UERJ MOD. ENEM H09) - Os centros urbanos brasileiros, principalmente a capital - a cidade do
Rio de Janeiro - passaram por grandes transformações a
partir da segunda metade do século XIX. Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, foi um dos principais
personagens desse processo de mudanças. No período
citado, a capital do império sofreu, dentre outras, as seguintes transformações:
a) criação de indústrias metalúrgicas e siderúrgicas,
surgimento de bancos e diversificação da agricultura.
b) crescimento da economia cafeeira, utilização de
mão de obra imigrante assalariada e mecanização do cultivo.
c) diminuição da importância da economia agroexportadora, desenvolvimento de manufaturas e exportação de bens de consumo manufaturados.
d) aplicação de capitais na modernização da infraes-

QUESTÃO 07 (ENEM 2009 H08) - O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como
colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A
perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil
deu lugar a insatisfação e revolta, que ele registrou em
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trutura de transportes, no aprimoramento dos serviços urbanos e desenvolvimento de atividades
industriais.
e) o número de habitantes das cidades superou em
muito a população das áreas rurais.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Analise as imagens:
Imagem 1:

QUESTÃO 09 (ENEM 2014 H 24)

NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. “História do
Brasil para principiantes: de Cabral a Cardoso, quinhentos anos de novela”. 2ª edição, São Paulo, Ática, 1998
Imagem 2:

Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de
parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na Guerra
do Paraguai (1864-1870), evidenciada na:
a) Negação da cidadania aos familiares cativos.
b) Concessão de alforrias aos militares cativos.
c) Perseguição dos escravistas aos soldados negros.
d) Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente.
e) Suspensão das indenizações aos proprietários
prejudicados.

As imagens acima representam que processo de independência do Brasil foi marcado pelo (a):
a) estabelecimento do regime monárquico e pela abolição da escravidão.
b) adoção do regime republicano e pela manutenção
da monocultura e da escravidão.
c) ausência das camadas populares e pela manutenção das estruturas econômicas e sociais.
d) participação popular e transformação nas estruturas sociais e econômicas.
e) estabelecimento do regime republicano e pela abolição da escravidão.

QUESTÃO 10 (ENEM 2007 H22) - ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA

QUESTÃO 02 (ENEM 2004 H12) - Constituição de 1824:
Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao Imperador. [...] para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos
demais poderes políticos, [...] dissolvendo a Câmara dos
Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado.
Frei Caneca: “O Poder Moderador da nova invenção
maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação
brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos.
Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no
gozo de seus direitos o Senado, que é o representante
dos apaniguados do imperador.” (Voto sobre o juramento
do projeto de Constituição). Para Frei Caneca, o Poder
Moderador definido pela Constituição outorgada pelo Imperador em 1824 era:

Considerando a linha do tempo acima e o processo de
abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta:
a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu
a adesão de todas as correntes políticas do país.
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura
foi a proibição do uso dos serviços das crianças
nascidas em cativeiro.
c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos
mais velhos.
d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a
escravidão no Brasil.
e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a formulação de novas leis antiescravidão no Brasil.

48

HISTÓRIA DO BRASIL
a) adequado ao funcionamento de uma monarquia
constitucional, pois os senadores eram escolhidos
pelo Imperador.
b) eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas
duas esferas do poder legislativo.
c) arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver
a Câmara dos Deputados, o poder representativo
da sociedade.
d) neutro e fraco, especialmente nos momentos de
crise, pois era incapaz de controlar os deputados
representantes da Nação.
e) capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação
política.

Com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é CORRETO afirmar que:
a) funcionava como única força armada que podia
defender os interesses dos escravistas e coibir a
fuga dos escravos.
b) objetivava o controle da Corte e da burocracia imperial, alvos frequentes de manifestações populares de descontentamento.
c) tinha por finalidade a garantia da segurança e da
ordem, defendendo a Constituição, a obediência
às leis e a integridade do Império.
d) atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras, impedindo a expansão dos países platinos
em direção ao território brasileiro.
e) foi criada para complementar as forças do Exército
brasileiro para confrontar as tropas “guaranis” na
Guerra do Paraguai.

QUESTÃO 03 (UFC) - Sobre a abdicação do D. Pedro I,
em 1831, é correto afirmar que:
a) o Imperador não aceitava a dissolução da Assembleia Constituinte nem a imposição de uma constituição elaborada por uma comissão de nobres.
b) a raiz dos conflitos enfrentados pelo imperador estava na oposição entre as tendências liberais de
alguns políticos e as tendências autoritárias de D.
Pedro I.
c) a grande popularidade alcançada pelas medidas
moralizantes e nacionalistas implementadas pelo
Imperador gerou a insatisfação dos grupos de influentes portugueses.
d) a implementação do parlamentarismo objetivava
conter os impulsos absolutistas do imperador D.
Pedro I.
e) foi ocasionada pelas dificuldades enfrentadas no
relacionamento entre o imperador e o Regente
Feijó, cuja influência no governo era muito grande.

QUESTÃO 06 - O chamado Golpe da Maioridade foi a
culminância do movimento pela antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que por lei só poderia
ocupar o trono imperial brasileiro em 1844.
Sobre este evento, é correto afirmar:
a) Foi resultado da reação dos parlamentares regressistas contra a tentativa dos militares de promover
um golpe para implantação do regime republicano
de governo.
b) Foi resultado da pressão popular que exigia o fim
do governo regencial.
c) Foi decretado graças ao apoio dos militares, que
temiam a instauração de uma República.
d) Foi proposto pelo Clube da Maioridade que tinha
como objetivo empossar D. Pedro II para organizar o Império.
e) Foi iniciativa de D. Pedro de Alcântara que teve o
apoio do Partido Liberal para extinguir o governo
regencial e afastar os conservadores do poder.

QUESTÃO 04 (FATEC SP) - O Ato Adicional de 1834 foi
de importância significativa para o Brasil, porque:
a) restaurou a paz no Império, tendo em vista o término das rebeliões no Nordeste do País.
b) possibilitou a tomada do poder pelos conservadores que formavam a aristocracia rural.
c) antecipou a maioridade de D. Pedro II, evitando,
assim, um golpe de Estado dos conservadores.
d) ampliou a autonomia das províncias, neutralizando
a tendência centralizadora do Primeiro Reinado.
e) limitou os poderes excessivos das Câmaras Municipais, que poderiam dividir a Nação.

QUESTÃO 07 (UFC) - A manutenção do Parlamentarismo, durante quase todo o Segundo Reinado, esteve
relacionada:
a) ao apoio dado pelos liberais ao monarca, de forma
a manter o poder dos conservadores circunscrito
às áreas interioranas do país.
b) à concessão de muitos poderes ao imperador e à
alternância dos partidos liberal e conservador no
governo.
c) à inexistência de eleições para a escolha dos senadores e deputados, todos nomeados pelo imperador.
d) à estabilidade do cargo de presidente do Conselho
de Estado, escolhido pela Câmara dos Deputados.
e) à difusão dos ideais revolucionários franceses,
adotados pelo monarca na condução da política
imperial.

QUESTÃO 05 - Observe a imagem a seguir:

QUESTÃO 08 (ENEM 2009 H03) - Desgraçado progresso que escamoteia as tradições saudáveis e repousastes. O “café” de antigamente era uma pausa revigorante
na alucinação da vida cotidiana. Alguém dirá que nem
tudo era paz nos cafés de antanho, que havia muita briga
e confusão neles. E daí? Não será para isso que lamento
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a) a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai implicou enormes prejuízos no campo diplomático,
sobretudo, em relação à Inglaterra.
b) a guerra acelerou as contradições internas, abalando a mais sólida base da Monarquia - a escravidão - e fazendo emergir um Exército com consciência de seu poder.
c) a derrota brasileira obrigou a Monarquia a concessões territoriais que abalaram a economia.
d) os partidos conservadores do Império opunham-se
à guerra e defendiam a mudança das estruturas
sociais internas.
e) embora nossa situação econômica se consolidasse com a guerra, a Monarquia não logrou reconciliar as duas facções de nossa política na época, o
Partido Liberal e o Conservador.

seu desaparecimento do Rio de Janeiro. Hoje, se houver
desaforo, a gente o engole calado e humilhado. Já não
se pode nem brigar. Não há clima nem espaço.
ALENCAR, E. Os cafés do Rio. In: GOMES, D. Antigos
cafés do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Kosmos, 1989
(Adaptado).
O autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés
pelo fato de estarem relacionados com:
a) a economia da República Velha, baseada essencialmente no cultivo do café.
b) o ócio (“pausa revigorante”) associado ao escravismo
que mantinha a lavoura cafeeira.
c) a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço disponível para esse tipo de estabelecimento.
d) a aceleração da vida moderna, que tornou incompatíveis com o cotidiano tanto o hábito de “jogar conversa fora”, quanto as brigas.
e) o aumento da violência urbana, já que as brigas, cada
vez mais frequentes, levaram os cidadãos a abandonarem os cafés do Rio de Janeiro.

GABARITO DE APRENDIZAGEM

01
C

QUESTÃO 09 (MOD. ENEM H08) - O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função
do volume de pessoas que saem de uma região com
destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou
famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil.
Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com
um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, em
1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao
Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados,
enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais se encontram em áreas que não exigem formação
profissional. O mesmo estudo indica também que esses
migrantes possuem, em média, condição de vida e nível
educacional acima dos de seus conterrâneos e abaixo
dos de cidadãos estáveis do Sudeste.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 30_07_2009
(Adaptado).
Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que:
a) o processo migratório foi desencadeado por ações
de governo para viabilizar a produção industrial no
Sudeste.
b) os governos estaduais do Sudeste priorizaram a
qualificação da mão de obra migrante.
c) o processo de migração para o Sudeste contribui
para o fenômeno conhecido como inchaço urbano.
d) as migrações para o Sudeste desencadearam a
valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80.
e) a falta de especialização dos migrantes é positiva
para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional.
QUESTÃO 10 - O declínio da Monarquia e a propagação dos ideais republicanos, no final do século passado,
ligam-se, sem dúvida, aos efeitos que a Guerra do Paraguai nos deixou como herança. Isto porque:
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HISTÓRIA GERAL
C3 H11,13,15
Feudalismo

clero, enquanto que a Igreja dizia que “o rei é um enviado
de Deus”. Como ela tinha muita liberdade, ela infiltrou-se em todo feudo, tornado-se um laço de união entre
todos. Segundo ela, tudo ocorria pela vontade Deus, o
que influenciou muito para que houvesse a sociedade
estamental(característica de uma sociedade em que não
se muda de classe social), afirmando assim ainda mais
o Sistema Feudal. Tudo isso só começa a mudar com os
primeiros indícios das Revoluções Burguesas.
Origem

Com a decadência e a destruição do Império
Romano do Ocidente, por volta do século V d.C. (de 401
a 500), como consequência das inúmeras invasões dos
povos bárbaros e das más políticas econômicas dos imperadores, várias regiões da Europa passaram a apresentar baixa densidade populacional e baixo desenvolvimento urbano. Isso ocorria devido às mortes provocadas
pelas guerras, às doenças e à insegurança existentes
logo após o fim do Império Romano. A partir do século V
d.C., entra-se na chamada Idade Média, mas o sistema
feudal (Feudalismo) somente passa a vigorar em alguns
países da Europa Ocidental a partir do século IX d.C.,
aproximadamente. O esfacelamento do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras que estavam em
diversas regiões da Europa favoreceram sensivelmente
as mudanças econômicas e sociais que vão sendo introduzidas, principalmente na Europa Ocidental, e que alteram completamente o sistema de propriedade e de produção característicos da Antigüidade. Essas mudanças
acabam revelando um novo sistema econômico, político
e social que veio a se chamar Feudalismo. O Feudalismo
não coincide com o início da Idade Média (século V d.C.),
porque esse sistema começa a ser delineado alguns séculos antes do início dessa etapa histórica (mais precisamente, durante o início do século IV), consolidando-se
definitivamente ao término do Império Carolíngio, no século IX d.C.
Em suma, com a decadência do Império Romano e as invasões bárbaras, os nobres romanos começaram a se afastar das cidades levando consigo camponeses (com medo de serem saqueados ou escravizados).
Já na Idade Média, com vários povos bárbaros dominando a Europa Medieval, foi impossível unirem-se entre si
e entre os descendentes de nobres romanos, que eram
donos de pequenos agrupamentos de terra. E com as reformas culturais ocorridas nesse meio-tempo, começou
a surgir a idéia de uma nova economia: o feudalismo.

Representação do modo de vida no Feudalismo.
O feudalismo foi um modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais
(servis). Tem suas origens na decadência do Império Romano. Predominou na Europa durante a Idade Média.
Segundo o teórico escocês do iluminismo, Lord Kames,
o feudalismo é geralmente precedido pelo nomadismo e
em certas zonas do mundo pode ser sucedido pelo capitalismo. Os senhores feudais conseguiam as terras porque o rei dava-as para eles. Os camponeses cuidavam
da agropecuária dos feudos e em troca recebiam o direito a um pedaço de terra para morar e também estavam
protegidos dos bárbaros. Quando os servos iam para o
manso senhorial, atravessando a ponte, tinham que pagar um pedágio, exceto quando iam cuidar das terras do
Senhor Feudal.
Características
O feudalismo tem início com as invasões germânicas (bárbaras), no século V, sobre o Império Romano
do Ocidente (Europa). As características gerais do feudalismo são: poder centralizado nas mãos dos senhores
feudais, economia baseada na agricultura (feudos) e utilização do trabalho dos servos.
O Feudo na Idade Média
Os feudos na Idade Média eram inicialmente os
primeiros refúgios dos nobres romanos que fugiam de
ondas de ataque bárbaras. Com o tempo, formou-se o
que chamamos de Sistema feudal, onde havia um Senhor Feudal que seria “superior” ao seu vassalo, o servo
(o qual representa a população que também fugiu das
cidades em busca de segurança). Isso se via em toda
esta região da Europa. Os bárbaros passaram a adotar
costumes romanos, e acabaram por aderir a este tipo de
Sistema. O feudo caracterizava-se por ser uma extensão
de terras de um nobre, que possuía uma moradia (talvez
um castelo) que tinha em volta várias áreas de plantio,
que eram cultivadas pelos servos. Pelo contrato entre
eles, o servo deveria trabalhar nas terras do Senhor Feudal, dando-lhe em troca parte da colheita, enquanto que
o Senhor Feudal lhe permitia usar suas terras e lhe dava
proteção quando ocorriam ataques ao feudo. Isso tudo
se manteve por muito tempo, pois a Igreja e o Rei tinham
relações muito fortes: o Rei dava toda liberdade para o

Sociedade
A sociedade feudal era composta por três estamentos (três grupos sociais com status fixo): o Lord,
a nobreza, os camponeses e os Vassalos. Apresentava
pouca ascensão social e quase não existia mobilidade
social (a Igreja foi uma forma de promoção, de mobilidade).
O clero tinha como função oficial rezar. Na prática, exercia grande poder político sobre uma sociedade
bastante religiosa, onde o conceito de separação entre
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tenências.
• Manso comunal: terras comuns (pastos, bosques,
florestas)
Baixa Idade Média
Sociedade e economia
Iluminura representando três classes sociais da
sociedade medieval: o cleroreligioso, um cavaleiro da nobreza e oscamponeses. As relações entre estas
classes regia-se pelo feudalismo esenhorialismo.
Durante toda a Baixa Idade média, e até ao surto epidémico do século XIV, a população Europeia cresceu a um ritmo sem precedentes. As estimativas apontam para um crescimento de 35 para 80 milhões entre os
anos 1000 e 1347. Têm sido identificadas como causas
prováveis a melhoria nas técnicas agrícolas, a relativa
paz e ausência de invasões, o declínio da escravatura
e um extenso período de clima moderado e aumento da
temperatura média. Apesar deste crescimento, cerca de
90% da população era ainda eminentemente rural embora, de forma progressiva, as quintas isoladas tenham
dado lugar a pequenas comunidades como aldeias ou
vilas, e tenha sido comum a agregação em volta de propriedades senhoriais. A população urbana, ainda muito
escassa durante a Alta Idade Média, cresce assinalavelmente durante os séculos XII e XIII, a par da expansão
urbana e da fundação de imensos centros populacionais, embora ao longo de todo o período seja provável
que nunca tenha excedido os 10% da população total.
A estrutura social e económica tinha por base
as relações feudais. Embora não fosse proprietária, a nobreza detinha os direitos de exploração e tributação de
grande parte dos terrenos agrícolas. Os servos obtinham
o direito a cultivar e habitar as terras de determinada família nobre mediante o pagamento de uma renda na forma de trabalho, géneros ou moeda. Em troca, recebiam
proteção económica e militar. Ao longo dos séculos XI e
XII, estas terras, ou feudos, tornam-se hereditárias. Em
muitas regiões, ao contrário do que acontecia na Alta Idade Média, a dificuldade em dividi-las pelos herdeiros faz
com que passem a ser herdadas apenas pelo primogênito. Dentro da própria nobreza, verifica-se a existência
de uma hierarquia de vassalagem através da suserania,
onde são concedidas terras ou estruturas de importância
económica para exploração a um nobre menor, em troca
da sua vassalagem e fidelidade. Durante os séculos XI e
XII, a posse destas terras, ou feudos, viria a ser considerada hereditária. No entanto, ao contrário do que sucedia na Alta Idade Média, a maioria dos feudos deixou de
ser dividida entre todos os herdeiros para passar a ser
herdada em exclusivo pelo filho varão. O domínio da nobreza durante este período deve-se em grande parte ao
controlo das terras agrícolas e dos castelos, ao serviço
militar na cavalaria pesada e às várias isenções de impostos ou obrigações de que desfrutavam. A introdução
da cavalaria pesada na Europa teve origem nos catafractários persas dos séculos V e VI, mas será a introdução
do estribo no século VII que virá permitir fazer uso de
todo o potencial de combate destas unidades. Em resposta aos vários tumultos dos séculos IX e X, assiste-se

a religião e a política era desconhecido. Mantinham a
ordem da sociedade evitando, por meio de persuasão
e criação de justificativas religiosas, revoltas e contratações camponesas. A nobreza (também chamados de senhores feudais) principal função guerrear, além de exercer considerável poder político sobre as demais classes.
O Rei lhes cedia terras e estes lhe juravam ajuda militar
(relações de suserania e vassalagem).
Os servos da gleba constituíam a maior parte
da população camponesa, eles eram presos à terra e
sofriam intensa exploração, eram obrigados a prestarem
serviços à nobreza e a pagar-lhes diversos tributos em
troca da permissão de uso da terra e de proteção militar.
Embora geralmente se considere que a vida dos camponeses fosse miserável, a palavra “escravo” seria imprópria. Para receberem direito à moradia nas terras de
seus senhores, assim como entre nobres e reis, juravam-lhe fidelidade e trabalho.
Os Vassalos oferecem ao senhor, ou suserano, fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema
de produção. As redes de vassalagem estendiam-se por
várias regiões, sendo o rei o suserano mais poderoso.
Economia e prosperidade
A produção feudal própria do Ocidente europeu
tinha por base a economia agrária, de escassa circulação monetária, auto-suficiente. A propriedade feudal
pertencia a uma camada privilegiada, composta pelos
senhores feudais, altos dignitários da Igreja (o clero) e
longínquos descendentes dos chefes tribais germânicos.
As estimativas de renda per capita da europa feudal a
colocam em um nível muito próximo ao minímo de subsistência. A principal unidade econômica de produção
era o feudo, que se dividia em três partes distintas: a
propriedade individual do senhor, chamada manso senhorial ou domínio, em cujo interior se erigia um castelo
fortificado; o manso servil, que correspondia à porção de
terras arrendadas aos camponeses e era dividido em lotes denominados tenências; e ainda o manso comunal,
constituído por terras coletivas –-- pastos e bosques --- ,
usadas tanto pelo senhor quanto pelos servos.
Devido ao caráter expropriador do sistema feudal, o servo não se sentia estimulado a aumentar a produção com inovações tecnológicas, uma vez que tudo
que produzia de excedente era tomado pelo senhor. Por
isso, o desenvolvimento técnico foi pequeno, limitando
aumentos de produtividade. A principal técnica adaptada
foi a de rotação trienal de culturas, que evitava o esgotamento do solo, mantendo a fertilidade da terra.
Para o economista anarco-capitalista Hans Hermann Hoppe, como os feudos são supostamente propriedade do
Estado (neste caso, representado pelos senhores feudais), feudalismo é, conseqüentemente, considerado por
ele como sendo uma forma de socialismo, o socialismo
aristocrático. (servismo)
Divisão do Feudo
• Manso senhorial (domínio): uso exclusivo do senhor
feudal.
• Manso servil: arrendada aos servos e dividida em
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cialização excessiva em monoculturas, que deixaram a
população vulnerável às devastações causadas por condições meteorológicas desfavoráveis. No seguimento
destas catástrofes, surge em 1347 a Peste Negra, uma
epidemia altamente contagiosa e mortal que se disseminou por toda a Europa entre 1348 e 1350. A cifra de
mortes é estimada em 35 milhões de pessoas, cerca de
um terço da população, e atingiu sobretudo as cidades
em virtude da elevada concentração populacional. Grandes porções do território ficaram inabitadas e os terrenos abandonados. Em função da escassez de mão de
obra, o preço dos salários na agricultura subiu significativamente, o que, no entanto, seria contrabalançado pela
queda abrupta da procura de géneros alimentares. A luta
por salários iguais por parte dos trabalhadores urbanos
esteve na origem de uma série de revoltas populares por
toda a Europa, entre elas a Jacquerie em França, a revolta de 1381 em Inglaterra, e várias revoltas nas cidades deFlorença, na atual Itália, e Gent e Bruges, ambas
localizadas na atual Bélgica. O trauma infligido pela peste provocou um fervor religioso por toda a Europa, que se
manifestaria na fundação de novas caridades, na culpabilização extrema dos flagelantes e na acusação dos Judeus como bodes expiatórios. A peste regressaria, ainda
que esporadicamente e em surtos menores, ao longo de
todo o século XIV

a um surto construtivo de castelos, local de refúgio da
população em tempos de ataque.
O clero dividia-se entre o secular, parte da comunidade local, e o regular, que vivia numa comunidade
fechada segundo uma ordem religiosa e era normalmente constituído por monges. A maior parte dos membros
do clero regular, assim como as hierarquias de topo do
clero secular, era de origem nobre. Os párocos locais
provinham na maior parte das vezes do povo. Na Flandres e no Norte e Centro de Itália, o crescimento de cidades que eram, até certo ponto, autónomas, proporcionou
um significativo desenvolvimento económico e criou uma
situação favorável ao aparecimento de novos modelos
comerciais. As potências económicas ao longo do Báltico estabeleceram uma série de acordos que deram
origem à Liga Hanseática, e as cidades-Estado italianas
como Veneza, Génova e Pisacriaram uma imensa rede
de rotas comerciais por todo o Mediterrâneo. Para além
do desenvolvimento comercial, as inovações agrícolas
e tecnológicas deste período vieram permitir o aumento
da produtividade das explorações agrícolas, levando à
criação de excedentes em abundância para trocas comerciais. Surgem também novos processos financeiros.
Procede-se novamente à cunhagem de moeda em ouro,
inicialmente em Itália e mais tarde em França e no resto
da Europa. Surgem novas formas de contratos comerciais, permitindo a gestão de riscoentre os mercadores.
São aperfeiçoados os métodos de contabilidade e introduzidas as cartas de crédito que vieram permitir a rápida
transação monetária nas redes comerciais.
Ao longo da Idade Média, exigia-se que a mulher assumisse um papel de subordinação a um elemento masculino – o pai, o marido ou outro parente. Embora
às viúvas fosse permitida bastante autonomia, existiam
ainda algumas restrições legais. O trabalho da mulher
era na sua maioria ligado às tarefas domésticas. As
camponesas assumiam frequentemente a educação das
crianças, a jardinagem e a criação de animais nos arredores da casa, podendo complementar o rendimento
familiar com fiação fabrico de cerveja em casa. Durante
as colheitas, esperava-se que ajudassem no trabalho de
campo. A mulher urbana, tal como a camponesa, era responsável pela gestão doméstica, podendo também exercer algumas das atividades comerciais, dependendo do
país e do período. As mulheres nobres tinham permissão
para governar as terras na ausência do elemento masculino, embora normalmente lhes fosse vedada a participação em assuntos militares e governativos. Entre o clero,
apenas podiam assumir o papel de freiras, uma vez que
só os Homens se podiam tornar padres.
Os séculos XIV e XV
Fome e peste
Iluminura medieval ilustrando um bispo a abençoar vítimas da Peste Negra
Os primeiros anos do século XIV são marcados
por várias carestias, que culminariam na Grande fome
de 1315-1317. Para além da transição climática abrupta
do período quente medieval para a pequena Idade do
Gelo, as várias carestias são o resultado de uma espe-

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESATÃO 01 - “a própria vocação do nobre lhe proibia qualquer atividade econômica direta. Ele pertencia
de corpo e alma à sua função própria: a do guerreiro. (...)
um corpo ágil e musculoso não é o bastante para fazer o
cavaleiro ideal. É preciso ainda acrescentar a coragem.
E é também porque proporciona a esta virtude a ocasião
de se manifestar que a guerra põe tanta alegria no coração do homens, para os quais a audácia e o desprezo da
morte são, de algum modo, valores profissionais.”
Bloch, Marc. A SOCIEDADE FEUDAL. Lisboa, Edições
70, 1987.
Trata-se da cerimônia denominada Homenagem que tinha por finalidade:
a) obrigar os membros do clero regular a aceitar a
imposição de um dogma religioso.
b) estabelecer um vínculo de obrigações feudais entre o servo da gleba e o senhor feudal.
c) celebrar a vitória dos cavaleiros cristãos na luta
contra os muçulmanos pagãos.
d) oficializar uma relação de dependência recíproca
entre um suserano e seu vassalo.
e) sacralizar os acordos de união e amizade entre os
padres e seus fiéis servos.
QUESTÃO 02 - “O Feudalismo medieval nasceu no seio
de uma época infinitamente perturbada. Em certa medida, ele nasceu dessas mesmas perturbações. Ora, entre
as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente
estranhas à evolução interior das sociedades européias.”
(Marc Bloch, A SOCIEDADE FEUDAL)
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tais homens tornaram-se auxiliares valiosos para o ascendente poder da Igreja e das monarquias. Mas as universidades eram também oásis de liberdade, onde todas
as questões cuja discussão estava proibida em outras
partes eram debatidas com o que críticos hostis consideram descarado atrevimento. Seria difícil pensar qualquer
problema espinhoso relativo a Deus, o mundo, a Igreja,
o cristianismo e o dogma que não tenha sido discutido
em tais bases nas universidades dos séculos XIII e XIV.”

A respeito do Sistema Feudal, assinale a alternativa correta.
a) A sociedade feudal era estática e não permitia a
mobilidade social, era uma sociedade de castas
- dela faziam parte quatro ordens hierarquizadas:
os nobres, o clero, os servos e os escravos.
b) Consistia em um sistema de relações onde os vassalos doavam terras aos seus suseranos, que ficavam obrigados a pagar impostos nas formas de
produtos e serviços.
c) Esse sistema foi condenado pela Igreja Católica,
que não concordava com as exigências senhoriais
que sobrecarregavam os camponeses.
d) Através do domínio político, exercido por meio da
violência e da obediência aos costumes, o servo
era obrigado a prestar trabalhos e serviços ao Senhor Feudal.
e) A principal fonte de lucro era o excedente de produção, oriundo do trabalho servil e livremente comercializado pelos senhores feudais e servos.

(Inácio, Inês C. e Luca, Tania Regina de. “O Pensamento Medieval”. São Paulo. Ática. 1988).
Analise as afirmações sobre as universidades medievais.
a) A palavra universidade significava inicialmente uma
associação ou corporação de ofícios, reunindo professores e estudantes.
b) O ensino nas universidades era ministrado somente
em grego por ser uma língua clássica e de acesso
a apenas poucos privilegiados.
c) Medicina, Direito, Teologia e Artes eram cursos proibidos nas universidades medievais.
d) Enquanto a Itália ficou famosa pelos estudos de Medicina, as outras universidades distinguiam-se nos
estudos de Direito.
e) A Igreja Católica não reconheceu o valor das universidades inclusive proibiu suas ordens de nelas
lecionarem.

QUESTÃO 03 - O crescimento das cidades é um fenômeno da Europa Ocidental a partir do século XI. Tratando sobre a questão, Pierre Vilar afirma:
As cidades dependiam dos senhores. Mas elas foram
mais fortes que as aldeias para discutir com seus amos,
rebelarem-se, obter ou impor “cartas de franquias”. Coletivamente, continuavam vinculadas ao sistema feudal
(...). Mas em seu território, e sobretudo no recinto dentro
da muralha, os habitantes eram livres e participavam da
organização coletiva.
VILAR, Pierre. “Do feudalismo ao capitalismo”. 4. ed.
São Paulo: Contexto, 1992. p. 39.
Refletindo sobre essa afirmação, pode-se concluir que: A
prosperidade das cidades medievais (séculos XII a XIV),
com seus mercadores e artesãos, suas universidades e
catedrais, foi possível graças:
a) à diminuição do poder político dos senhores feudais sobre as comunidades camponesas que passaram a ser protegidas pela Igreja.
b) à união que se estabeleceu entre o feudalismo,
que dominava a vida rural, e o capitalismo, que
dominava a vida urbana.
c) à subordinação econômica, com relação aos camponeses, e política, com relação aos senhores
feudais.
d) ao aumento da produção agrícola feudal, decorrente tanto da incorporação de novas terras quanto
de novas técnicas.
e) à existência de um poder centralizado que obrigava o campo a abastecer prioritariamente os setores urbanos.

QUESTÃO 05 - “Que os ódios desapareçam entre vós,
que terminem vossas brigas, que cessem as guerras e
adormeçam as desavenças e controvérsias. Entrai no
caminho que leva ao Santo Sepulcro; arrancai aquela
terra da raça malvada para que fique em vosso poder. É
a terra na qual, disse a Escritura, escorre leite e mel (...)
Jerusalém é o centro do mundo; sua terra é mais fértil do
que todas as outras (...). Quando um ataque for lançado
sobre o inimigo, que um só grito seja dado pelos soldados de Deus: ‘Deus o quer, Deus o quer’.”
(Rubim Santos Leão de Aquino et alii. “História das
sociedades: das comunidades primitivas às sociedades
medievais”. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. p.
396).
O texto comprova que o Papado via nas Cruzadas um
movimento:
a) teocrático, desvinculado das demais intenções.
b) político, mas dissociado da intenção de submeter
reis e nobres à obediência da Igreja.
c) militar, indiferente ao desejo cristão de libertar Jerusalém do fiel muçulmano.
d) comercial, alheio ao propósito de resgatar a rota da
seda gravemente ameaçada.
e) religioso, mas relacionado com a busca de soluções para a superação de problemas sociais.
QUESTÃO 06 - A Igreja, durante toda a Idade Média,
guiava todos os movimentos do homem, do batismo ao
serviço fúnebre. A Igreja educava as crianças; o sermão
do pároco era a principal fonte de informação sobre os
acontecimentos e problemas comuns. A paróquia constituía uma importante unidade de governo local, coletando
e distribuindo as esmolas que os pobres recebiam. Como
os homens ficavam atentos aos sermões era frequente o

QUESTÃO 04 - “Como instituição, a Universidade possuía simultaneamente uma influência limitadora e libertadora. Como aspecto limitador, ela era o baluarte da fé
e da Igreja, o instrumento dos papas, reis, prelados e
das ordens religiosas, que dela obtinham um novo estamento clerical formado por especialistas e nas leis civis,

54

HISTÓRIA GERAL
dinheiro e ascender social e politicamente.
b) trabalho agrícola e relativa autonomia em relação
ao senhor feudal, tendo a liberdade de mudar de
patrão a qualquer momento.
c) vida presa à terra e obrigação de prestar serviços
ao senhor, pagando a este diversos tributos em
troca de permissão de uso da terra e proteção militar.
d) submissão aos direcionamentos da Igreja Católica
e do Estado, pagando impostos ao senhor feudal
apenas nos momentos de guerra ou de epidemias.
e) ampla liberdade de pensamento e autonomia política, sendo opção individual e engajamento militar
nas guerras entre os feudos e na luta contra os
muçulmanos.

governo dizer aos pregadores exatamente o que deviam
pregar.”
(Adaptado de Christopher Hill, A REVOLUÇÃO INGLESA DE 1640, 1977)
A Igreja integrou-se ao Sistema Feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelhavam às dos domínios dos senhores feudais. Como tinha:
a) o controle do destino espiritual, procurou combater
a usura entre os integrantes do clero e entre os
judeus, no que foi rigorosamente obedecida.
b) o monopólio da cultura, tinha também o monopólio
da interpretação da realidade social.
c) grande influência na formação da mentalidade, insistia no ideal do preço justo, permitindo que na
venda dos produtos se cobrasse a mais apenas o
custo do transporte.
d) o controle da realidade social, exigia que os cristãos distribuíssem os excedentes entre seus parentes mais próximos para auferir lucros.
e) a fiscalização sobre a distribuição dos excedentes
em épocas de calamidade, inibia a atuação dos
comerciantes inescrupulosos, ameaçando-os com
multas ou com a perda de suas propriedades.

QUESTÃO 09 - Em O RENASCIMENTO, Nicolau Sevcenko afirma:
“O comércio sai da crise do século XIV fortalecido. O
mesmo ocorre com a atividade manufatureira, sobretudo
aquela ligada à produção bélica, à construção naval e
à produção de roupas e tecidos, nas quais tanto a Itália quanto a Flandres se colocaram à frente das demais.
As minas de metais nobres e comuns da Europa Central
também são enormemente ativadas. Por tudo isso muitos historiadores costumam tratar o século XV como um
período de Revolução Comercial.”
Assinale a alternativa relacionada ao texto anterior.
a) Os efeitos do renascimento urbano e comercial foram sentidos simultaneamente em todo o território
europeu.
b) O modo de produção servil foi imediatamente
substituído pelo desenvolvimento de centros industriais e pelo trabalho assalariado.
c) A ampliação de novos mercados e centros urbanos
contribuiu para a redução do crescimento demográfico e da migração.
d) A expansão marítima comercial européia, através
da aliança dos reis com a burguesia, consolidou
as relações mercantis na Ásia, Europa e América.
e) O renascimento comercial trouxe o crescimento
das cidades, a expansão do mercado e a ascensão de um novo grupo social.

QUESTÃO 07 - A casa de Deus, que cremos ser uma,
está, pois, dividida em três: uns oram, outros combatem,
e outros, enfim, trabalham.
Bispo Adalbéron de Laon, século XVI, apud Jacques Le
Goff. “A Civilização do Ocidente Medieval”. Lisboa: Editorial Estampa, 1984, v.II. P 45-6.
O período medieval caracterizou-se por uma série de
acontecimentos importantes, dentre os quais podemos
destacar:
a) a reestruturação das relações econômicas, com a
qual a agricultura praticamente desapareceu, e as
manufaturas tornaram-se a base da economia.
b) a Igreja, desempenhando um papel de grande importância, ao conservar a herança clássica de origem greco-romana.
c) a invasão dos bárbaros, que destruíram não só a
civilização romana como também o Império Carolíngio.
d) o papel dos reis, que, procurando reconquistar a liderança política, aliaram-se aos senhores feudais.
e) uma total paralisação das atividades culturais, sendo esse período conhecido como Idade das Trevas.

QUESTÃO 10 - A peste é, sem nenhuma dúvida, entre
todas as calamidades desta vida, a mais cruel e verdadeiramente a mais atroz. É com grande razão que é chamada por antonomásia de o Mal. Pois não há sobre a
terra nenhum mal que seja comparável e semelhante à
peste. Desde que se acende num reino ou numa república esse fogo violento e impetuoso, vêem-se os magistrados atordoados, as populações apavoradas, o governo
político desarticulado. A justiça não é mais obedecida;
os ofícios param; as famílias perdem sua coerência e as
ruas, sua animação. Tudo fica reduzido a uma extrema
confusão. Tudo é ruína. Pois tudo é atingido e revirado
pelo peso e pela grandeza de uma calamidade tão horrível. As pessoas, sem distinção de estado ou de fortuna,
afogam-se numa tristeza mortal. Sofrendo, umas da do-

QUESTÃO 08 - Leia atentamente o texto.
“Servidão: uma obrigação imposta ao produtor pela força e independentemente de sua vontade para satisfazer
certas exigências econômicas de um senhor, quer tais
exigências tomem a forma de serviços a prestar ou de
taxas a pagar em dinheiro ou em espécie.”
(Maurice Dobb - A EVOLUÇÃO DO CAPITALISMO)
A experiência social do servo medieval era pautada pelas seguintes circunstâncias:
a) subordinação exclusiva a autoridade religiosas e
trabalho urbano, através do qual poderia acumular
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a) foram expedições organizadas para libertar os turcos otomanos que estavam prisioneiros na Palestina.
b) tinham como principal objetivo catequizar os indígenas das Américas.
c) eram expedições que cruzavam a Europa exclusivamente em busca de um caminho alternativo
para as rotas comerciais que vinham do extremo
oriente.
d) foram expedições realizadas na Idade Média que,
embora não realizassem o objetivo inicial de libertar os lugares santos do domínio muçulmano,
tiveram importantes consequências econômicas.
e) é o nome que se atribui ao grande movimento dos
árabes, no sentido de divulgar sua doutrina, o
islamismo, e expandir seus territórios por todo o
Oriente e, posteriormente, em direção à Europa.

ença, as outras do medo, são confrontadas a cada passo
ou com a morte, ou com o perigo. Aqueles que ontem
enterravam, hoje são enterrados e, por vezes, por cima
dos mortos que na véspera haviam posto na terra.
(Apud DELUMEAU, p. 121)
A análise do texto anterior e os conhecimentos sobre Idade Média e outros períodos da história permitem afirmar:
A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos
mais visíveis e terríveis do que se conhece como a crise
do século XIV. Como consequência dessa crise, ocorrida
na Baixa Idade Média:
a) o movimento de reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século, antes de reaparecer com Lutero e iniciar a modernidade;
b) o campesinato, que estava em vias de conquistar
a liberdade, voltou novamente a cair, por mais de
um século, na servidão feudal;
c) o processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até tornar absoluto, no
início da modernidade;
d) o feudalismo entrou em colapso no campo, mas
manteve sua dominação sobre a economia urbana até o fim do Antigo Regime;
e) entre as classes sociais, a nobreza foi a menos
prejudicada pela crise, ao contrário do que ocorreu com a burguesia.

QUESTÃO 03 - “O primeiro ato era a homenagem, pela
qual o indivíduo (o futuro vassalo) se ajoelhava diante de
outro (que se tronava o suserano), colocava suas mãos
na dele e se reconhecia como “seu homem”.
(FRANCO JR., Hilário. O Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1985, Coleção Tudo é História, Vol. 65, o.44)
O texto acima narra um dos atos que selava o contrato feudo-vassálico. Sobre as relações de vassalagem, é
correto afirmar:
a) Uma das obrigações do suserano era a proteção e
a concessão de benefício aos seus vassalos.
b) As relações de vassalagem implicavam o pagamento de uma série de taxas por parte do vassalo,
como: a corvéia, a talha e as banalidades.
c) O contrato feudo-vassálico era vitalício e hereditário, nem mesmo a morte de uma das partes cancelava o contrato.
d) As relações dos vassalos com seus senhores foram responsáveis pela centralização do poder,
uma das características da sociedade feudal.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Leia, com atenção, o texto abaixo: “No
começo do século XI quando se revelava a organização
feudal da sociedade, está claro que os detentores do poder de origem pública pretendem assimilar o território do
seu destino a um grande domínio, extorquir de todos os
residentes e de todos os passantes, que não são cavaleiros os que extorquem dos não-livres que lhes pertencem,
e vêem-se os instrumentos do poder público, quando se
aplicam à parte, desarmada do povo, dominializar-se.
(DUBY, George.(Org.) História da Vida Privada: Da Europa Feudal à Renascença.V.II, São Paulo: Companhia
das Letras, 1990, p.37)

QUESTÃO 04 - “O aumento das constatações aos dogmas da Igreja, na Europa Ocidental, levou o Concílio de
Verona, em 1184, a nomear bispos para visitarem duas
vezes por ano as paróquias suspeitas de heresia.”

De acordo com o comentário apresentado a respeito da
sociedade feudal é correto afirmar que:
a) A vida urbana se consolidou com a organização
administrativa dos burgos, extinguindo o prestígio
dos proprietários de terra.
b) O aumento do prestígio do clero enfraqueceu o poder dos senhores de terras em toda a Europa.
c) A expansão de grandes domínios pelos senhores
feudais propiciou a centralização política monárquica.
d) O surto do crescimento das cidades garantiu a
ascensão da burguesia como detentora do poder
público.
e) O poderio dos senhores de terras se fortaleceu
através da exploração e da imposição de taxas
aos que se estabeleciam em seus domínios.

(Fonte: NOVINSKY, Anita. A Inquisição. São Paulo:
Brasiliense, 1986, p. 15)
Tomando por base o comentário apresentado, é correto
afirmar:
a) A inquisição foi estabelecida para combater a propagação do ideário protestante;
b) A permanência de idéias separatistas, no seio da
Igreja Católica, restringia-se à Itália;
c) A reação da nobreza, ao poder temporal da Igreja,
fez aumentar as manifestações à doutrina eclesiástica em diferentes países da Europa;
d) A caça aos hereges, organizadas pela Igreja, também contou com o apoio da nobreza, demonstrando uma implicação política das perseguições.

QUESTÃO 02 - Com relação às Cruzadas, é correto dizer que:

QUESTÃO 05 - Analise as frases abaixo, a respeito da
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sociedade e das culturas medievais:
I A reação aos dogmas da Igreja Católica se manifestou através do surgimento das heresias;
II A existência de relações servis restringia-se às pequenas propriedades;
III. Os direitos feudais, defendidos pela cavalaria,
garantiam a conservação da ordem onde uns “rezam, outros conbatem e muitos trabalham.”
De acordo com as frases apresentadas, é correto afirmar:
a) As frases I e II estão corretas.
b) As frases I e III estão corretas.
c) As frases II e III estão corretas.
d) Apenas a frase II está correta.

a) I e III
c) II e IV

b) I e IV
d) III e IV

e) I, II e III

QUESTÃO 08 - Considere o texto: “Aquilo que dominava
a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade
Média, aquilo que determinava o essencial das suas atitudes, era o seu sentimento de insegurança.”
(LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Voll. II. Lisboa: Estampa, 1984, p.87)
A partir do texto acima, podemos afirmar que:
a) A insegurança dos homens da Idade Média era
uma decorrência das invasões dos Bárbaros no
império Romano do Ocidente.
b) A insegurança do homem medieval se explica pelo
estatuto do servo, que estava preso à terra e por
isso não podia se deslocar para cuidar do seu
gado.
c) A mentalidade e a sensibilidade do homem da Idade Média podem ser explicadas pelo forte sentimento de individualidade.
d) O homem medieval tinha como resposta para sua
insegurança material e moral, conforme a Igreja,
o apoio na solidariedade do grupo a que se pertencia.
e) A insegurança do homem medieval restringia-se ao
aspecto material, pois a salvação da alma estava assegurada pela conduta correta e pelas boas
obras.

QUESTÃO 06 - O trecho abaixo, escrito pelo historiador
Jacques Le Goff, trata do movimento encabeçado por
Francisco de Assis, na primeira metade do século XVIII:
“A intransigente vontade de praticar um Evangelho integral [...] a paixão da miséria levada até a manifestação
exterior do nudismo que Francisco e seus irmãos praticaram à semelhança dos adamitas, o lugar dado aos leigos, tudo isso parecia perigoso, quase suspeito, à cúria
romana.
(LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. Rio de
janeiro: Record, 2001. p.111.)
A respeito da relação desse movimento com a Igreja Católica, é correto afirmar que o franciscanismo:
a) realizava a livre interpretação da Bíblia, recusando
a doutrina professada pela Igreja Católica.
b) pregava o retorno aos ideais propagados por Cristo, reagindo às ambições de riqueza e poder da
Igreja Católica.
c) apoiava as seitas heréticas, contestando a autoridade do papa como líder da Igreja Católica.
d) Condenava a hierarquia eclesiástica, pregando a
igualdade entre os fiéis e os clérigos da Igreja Católica.

QUESTÃO 09 - Sobre o feudalismo no Ocidente, é correto afirmar que:
a) nasceu na Idade Média, mas sobreviveu ao fim
desta época, como demonstram sua difusão pelas
Américas, espanhola e portuguesa, e sua permanência na Europa, ao longo do período moderno.
b) seu período de incubação, entre os séculos IV e
VIII, e de decadência, entre os séculos XIV e XVI,
foram quase tão longos quanto seu próprio período de plenitude (séculos IX e XIII).
c) não teria se desenvolvido, não fossem a expansão
árabe e, depois, a presença das demais civilizações orientais, que obrigaram a Europa a se isolar
e construir sua própria identidade.
d) foi um sistema não original, pois também existiu
em lugares como a Ásia Menor, durante o Império
Bizantino, certas regiões da África, antes da colonização, e no Japão, na era Tokugawa.
e) foi um modo de produção inferior ao escravista romano, pois, se este produziu a riqueza do Império,
aquele muito pouco teve a ver com a riqueza das
cidades da Baixa Idade Média.

QUESTÃO 07 - “No século VIII a Europa Ocidental assistiu ao estabelecimento do Império Carolíngeo, tentativa
de renascimento de um poder único e centralizado sobre
todos os povos.”
A respeito do Império Carolíngeo referido no texto pode-se afirmar que:
I. A dominação política dos francos se deve à conversão destes ao cristianismo antes de outros povos
germânicos.
II. A organização político-administrativa do Império
Carolíngeo, sob a liderança de Carlos Magno,
conseguiu de forma definitiva, a centralização e a
unificação da Cristandade Ocidental.
III. A Igreja Católica Apostólica Romana submeteu ao
seu poder os príncipes e o próprio Imperador nesse período, ficando o poder temporal submetido
aos interesses do poder espiritual.
IV. O Tratado de Verdun acentuou o processo de decadência do ideal universal, isto é, de construção
de um poder único e centralizado sobre a Europa
Ocidental.
São verdadeiras SOMENTE as afirmativas:
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Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a
natureza, reconhecendo suas interações no espaço em
diferentes contextos históricos e geográficos.
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana
com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na
produção do espaço geográfico, relacionando-os com as
mudanças provocadas pelas ações humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.

mente, e apesar de em nosso país predominar o clima
tropical com duas estações bem definidas, ainda assim,
um fator climático merece destaque - as massas de ar.
As massas de ar no Brasil são as principais
determinantes na regionalização climática do país. As
massas são gigantescos volumes de ar atmosféricoque
resguardam as características das regiões de onde elas
surgem. Por exemplo: uma massa originada em uma
zona muito fria e úmida será igualmente fria e úmida.
Mas a maior parte do nosso território caracteriza-se pelo
clima tropical, com verões quentes e úmidos e invernos
secos e frios. Assim, considerando essa variedade, bem
como o fato de o Brasil possuir dimensões continentais,
percebe-se que o clima no país é influenciado por várias massas de ar, que possuem diferentes dinâmicas e
interações que sofrem transformações ao longo do ano.
O Brasil, assim, sofre as variações de cinco massas de ar
diferentes: a massa Equatorial continental (mEc), Equatorialatlântica (mEa), Tropical continental (mTc), Tropical
atlântica (mTa) e a Polar atlântica (mPa).

Clima
1. Tempo e Clima - diferenças
O tempo (ou tempo atmosférico) é o estado
físico das condições atmosféricas em um determinado
momento e local, podendo variar durante o mesmo dia.
O clima é o estudo médio do tempo, onde se refere às
características do tempo atmosférico de uma região inserida das observações contínuas durante um período
mínimo de 30 anos.

• Massa Equatorial Continental
A mEc, é a massa de ar de maior influência
sobre o território brasileiro. Ainda que seja uma massa
continental, a proximidade da floresta amazônica termina por transformá-la em uma massa quente e úmida. As
chuvas causadas pelo avanço dessa massa de ar sobre
as demais regiões brasileiras são do tipo convectivas
(chuvas de verão).
• Massa Equatorial Atlântica
A mEa, é a massa de ar quente e úmido que
domina a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste em
alguns momentos do ano.
Ela tem seu centro de origem no Atlântico norte,
próximo às Ilhas dos Açores.
Essa massa de ar possui atuação na Zona da
Mata, sendo responsável em parte pelas chuvas da região.

2. Os Elementos Climáticose os Fatores Climáticos
Os Elementos Climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas, ou seja, eles podem ser medidos e nós
podemos sentir os seus efeitos por um motivo ou outro.
São, portanto, aqueles que de alguma forma compõem
(ou constroem) o próprio clima, sendo osprincipais: a
radiação solar, a temperatura, a precipitação, a pressão
atmosférica e a umidade.
Os Fatores Climáticossão aqueles os responsáveis por transformar e modificar as condições climáticas e meteorológicas de um determinado local, ou seja,
são aqueles que causam modificações dos elementos do
clima (temperatura, umidade, pressão, radiação).
Os principais fatores transformadores do clima
são:
- A latitude;
- A altitude;
- A maritimidadee/ou continentalidade;
- A smassas de ar;
- A vegetação;
- O relevo;
- As correntes marítimas;
- A ação antropogênica;

• Massa Tropical Continental
A mTc, é a massa de ar quente e seca se origina
na depressão do Chaco, e abrange uma área de atuação
muito limitada permanecendo em sua região de origem
durante quase todo o ano. Influencia diretamente o sul
da região Centro-Oeste e as áreas das regiões Sudeste
e Sul, a sua passagem provoca períodos de tempo seco
e quente.
• Massa Tropical Atlântica
A mTa, é uma massa de ar quente e úmida que
se origina no Oceano Atlântico, e exerce enorme influência sobre a parte litorânea do Brasil, indo desde o Sul
até o Nordeste do país.Provoca chuvas orográficas (de
relevo) no litoral Sudeste e Sul do país e quando chega
ao litoral nordestino, entra em contato com a Massa Polar Atlântica (no inverno) e provoca chuvas frontais.
• Massa Polar Atlântica
A mPa, é uma massa de ar frio e úmido se origi-

3. Massas de Ar - o fatorclimático mais influente no
Brasil
Por seu tamanho continental, o Brasil é influenciado por todos os fatores climáticos descritos anterior-
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na na porção Sul do Oceano Atlântico.
Atua mais no inverno quando entra no Brasil
como uma frente fria, provocando chuvas e queda de
temperatura.
Ao penetrar no Brasil, pode tomar três direções
distintas, provocando os seguintes fenômenos:
Quando sobe pelo litoral e encontra a mTa, termina originando frentes frias e chuvas frontais;
Quando sobe penetrando pelas planícies da
área central a oeste da Amazônia, termina originando o
fenômeno conhecido como “friagem”; Quando sobe pelos vales e serras do Sul do Brasil provocam a formação
de nevoeiros, geada, neve ou fortes ventos (Minuano e o
Pampeiro).

originam graves problemas ambientais, como enchentes
e deslizamentos de encostas.
• Clima Tropical Semiárido
Prolonga-se dos litorais do Ceará e Rio Grande do Norte até o Médio São Francisco, em destaque
na região conhecida como “Polígono das Secas”. Possui
médias térmicas em torno de 27ºC e 28ºC e índices pluviométricos inferiores a 1.000 mm, com chuvas irregulares e concentradas. Sofre ação da Massa Equatorial
Continental e da Massa Tropical Atlântica.
• Clima Subtropical Úmido
Abrange o Brasil meridional, predominantemente abaixo do Trópico de Capricórnio. Possui médias
térmicas normalmente abaixo de 18ºC, com amplitudes
de 9º a 13ºC e índices pluviométricos inferiores variam
de 1.500 a 2.000 mm/ano, uniformemente distribuídos.
Deve-se levar em conta a maritimidade e altitude, além
da ação das massas Tropical Atlântica e Polar Atlântica.

4. Os climas no Brasil
Podemos considerar o Brasil como sendo um
país de grande diversidade climática. Esse fato se deve
à uma grandes variedade de fatores, tais como:
- Extensão territorial latitudinal;
- Dinâmica intensa das massas de ar;
- Diversidade de relevo;
- Ação de correntes marítimas;
- Fisionomia geográfica (continentalidade/maritimidade);
- Ação antrópica intensa em certas regiões;
• Clima Equatorial
Abrange toda área Norte, parte do Centro-Oeste
e a oeste do Maranhão que sofre intensa ação da Massa
Equatorial Continental e da Massa Equatorial Atlântica;
Possui médias térmicas entre 25ºC a 27ºC e
índice pluviométrico entre 1.500 a 2.500 mm (3.000 na
parte oeste). Ocorre a Friagem ao sul e sudeste da Amazônia devido à ação da mPa.
• Clima Tropical Úmido ou Litorâneo
Abrange toda a área do litoral oriental do país,
desde o Rio Grande do Norte até a porção setentrional
do estado de São Paulo. Possui médias térmicas entre
19ºC a 26ºC e índices pluviométricos inferiores variam
de 1.500 a 2.500 mm. Deve-se levar em conta a latitude
e altitude e a ação da Massa Polar Atlântica e da Massa
Tropical Atlântica.
• Clima Tropical Semiúmido ou Típico
Abrange a maior parte do Centro-Oeste e Sudeste, além de trechos do Maranhão, Piauí e Ceará e sofre ação da Massa Equatorial Continental. Possui média
térmica entre 20ºC a 27ºC e índice pluviométrico em torno de 1.500 mm anuais. Apresenta duas estações bem
definidas, uma chuvosa no verãoe outra seca no inverno,
com uma amplitude térmica entre 5ºC a 7ºC.
• Clima Tropical de Altitude
Abrange o sul de Minas Gerais e do Espírito
Santo e parte do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
Em sua área de abrangência são comuns altitudes acima
de 1.000m. Possui médias térmicas em torno de 15ºC a
22ºC e índice pluviométrico em torno de 1.500 mm anuais. No verão as chuvas de relevo nas áreas serranas

5. Fenômenos climáticos extremos no Brasil
Questões ambientais serão narradas em outra
aula, mas mesmo de forma natural, o Brasil possui certas características climáticas que podem ser por vezes
negativas e até mesmo catastróficas à sua população.
• As Secas
Desde o século XVI, já foram registradas no
Brasil diversas secas. Entre as registradas nesse período, 124 foram apenas no semiárido do nordeste. O Polígono das Secas, criado em 1951 pelo governo federal
para combater as secas e diminuir seus efeitos sobre a
população sertaneja, compreendepartes de quase todos
estados da região, sendo exceção o estado do Maranhão, além do norte de Minas Gerais.
O Polígono das Secas
Quando ocorrem períodos prolongados de estiagem, a maior parte da população sertaneja enfrenta
muitas dificuldades por causa da falta de água. Diversos órgãos do governo são responsáveis pelo combate
às secas, especialmente o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas (DNOCS), que coordena programas de irrigação, construção de poços artesianos e
açudes, bem como a formação de frentes de trabalho,
entre outras funções, visando amenizar os problemas da
população. Apesar de a estiagem ser frequente no clima
semiárido, a ação de fenômenos climáticos como o El
Niño, tornam as secas fenômenos cada vez mais extremos e destrutivos.
• Os Tornados no Brasil
Os tornados não são um fenômeno raro no
Brasil segundo um estudo da Universidade Estadual de
Campinas, que resgatou registros desse fenômeno natural no país desde 1990 até hoje. Segundo a pesquisa,
nos últimos 20 anos, ocorreram no mínimo 205 tornados,
o que coloca o Brasil entre os países que mais sofrem
com o evento no mundo. No Brasil não existe um sistema
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de detecção articulado de tornados e os registros oficiais
são poucos. A pesquisa mostrou um aumento no número de casos de tornados nos 10 últimos anos, mas seu
autor principal, o geógrafo Daniel Henrique Candido, ressalta que não é possível dizer se essa é uma tendência
real ou apenas uma melhoria nos registros. O Brasil está
localizado no Corredor dos Tornados da América do Sul,
que compreende um polígono demarcado entre o norte
da Argentina, Uruguai, centro-sul do Brasil, Paraguai, e
parte da Bolívia. Em nosso país, estados como rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo eRio de
Janeiro já registraram tornados com frequência.

lação com as cheias do rio e variedade de vegetação. Já
a Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical, acompanhava o litoral do Brasil desde oRio
Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.

Vegetação
1. Brasil e Mundo - vegetações x climas
A Biogeografiaestudaa distribuição geográfica
dos seres vivos de acordo com as condições climáticas
e na dependência das possibilidades de adaptação. Podem colaborar ainda outros fatores tais como: disponibilidade de água, tipos de solo, ventos e interações biológicas. O clima influencia a formação da vegetação, e a sua
distribuição pela superfície terrestre. Dentre os principais
tipos de vegetação à nível Brasil/Mundo, podemos destacar:

• Savanas e Cerrados
O bioma de savana é mais comumente encontrado na África, ainda que venha a aparecer em outros
lugares como no Brasil (cerrado). Esse bioma se desenvolve em regiões intertropicais e apresenta duas estações do ano bem definidas: uma estação chuvosa e
outra seca. A savana é uma vegetação herbácea e arbustiva, No Brasil, o Cerrado é uma vegetação ecótone
(de transição), é constituída por gramíneas, arbustos e
árvores esparsas com caules retorcidos, troncos suberosos, folhas coriáceas e raízes longas.

• Tundra
A tundra é um bioma de regiões muito frias, aparecendo normalmente no Ártico (ainda que possa aparecer na Antártida), onde durante a maior parte do ano
o solo mantém-se congelado. A paisagem da tundra é
caracterizada pela existência de uma planície às vezes
suave, às vezes ondulada, mas que se apresenta com
uma total ausência de árvores.
• Taiga
Conhecida por outros termos tais como floresta
boreal ou floresta de coníferas nos demais continentes
do planeta, ocorrem em áreas de latitudes entre 50º a
70º, com destaque para o Canadá, Europa Setentrional
e Rússia.

• Caatinga
Conhecida comomata branca,essa vegetação
ocupa cerca de 10% do território nacional, sendo um bioma tipicamente brasileiro. A escassez de chuvas impõe
o xeromorfismo, onde as plantas se adaptam à falta de
água através de perda de folhas, presença de espinhos,
caules suculentos e raízes grandes e profundas.

• Mata dos Cocais
São florestas secundáriasque ocupam áreas
no território brasileiro entre o Maranhão, Piauí, Ceará e
norte do Tocantins. Aparece como uma área de transição entre a Floresta Equatorial Amazônica e a Caatinga.
Nela se sobressaem o babaçu e a carnaúba, o que destaca a região pelo extrativismo vegetal.

• Desertos
Ao contrário do que se pensa a Caatinga não
é um deserto. Esses biomas tem como características
marcantes as baixas taxas de umidade relativa de ar e a
intermitência de chuvas que normalmente não superam
os 300 mm/ano. É comum durante o dia fazer muito calor
e durante a noite fazer muito frio, como ocorre no Saara.
O solo é normalmente muito pobre, e a escassez de chuvas impõe o xeromorfismo.

• Floresta Temperada
A floresta decídua temperada é um bioma terrestre comumente encontrado nas regiões de clima temperado do planeta, sendo caracterizado pela ocorrência
de árvores caducifólias ou decíduas. A vegetação é de
grande porte com reduzidas densidade e diversidade
(quando comparadas às tropicais).

• Mata de Araucárias
Também conhecida como Floresta subcaducifólia-subtropicalou ainda Mata dos Pinhais, essa vegetação era encontrada no planalto Meridional e se estendia
de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Caracterizava-se
por ser de clima subtropical, homogênea, aciculifoliada
além de aberta e de fácil penetração. Se encontra em
um elevado nível de destruição pois sua madeira foi retirada em grandes quantidades para atender os mercados
nacional e internacional, além da intensa prática da agropecuária que exigiu cada vez mais terras.

• Florestas Equatoriais e Tropicais
Ocorrem em áreas de baixas latitudes, com
climaquentee úmido e possuem uma vegetação densa
e heterogênea, com folhas pereneselatifoliadas. Recobrem cerca de 7% da superfície das terras emersas, mas
possuem cerca de metade das espécies do planeta. No
caso da Amazônia brasileira, a floresta equatorial divide-se em: mata de terra firme; mata de várzea e mata de
igapó que possuem características vinculadas à sua re-

• Pradarias
O bioma da pradaria comumente se apresenta
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QUESTÃO 02 - O Brasil pode ser caracterizado no que se
refere à sua localização, da seguinte maneira:
• Localização: América do Sul.
• Porção centro-oriental da América do Sul;
• Cortado pelo Equador e Trópico de Capricórnio;
• 100% no hemisfério ocidental;
• 93% do território no hemisfério sul ou meridional;
• 92% do território na zona tropical;
Ainda que nosso país se encontre 92% na zona tropical,
ocorrem diversas variações climáticas em sua superfície,
tal como nos mostra o mapa a seguir.

na forma de uma planície vasta e aberta onde praticamente não ocorrem árvores nem arbustos, com capim baixo
denso e abundante. Em alguns casos aparecem relevos
ondulados, como as coxilhas nos Pampasgaúchos. Normalmente as pradarias comumente possuem bons solos, como o Tchernozion.e no caso dos Pampas, a Terra
Roxa. Estão localizadas em praticamente todos os continentes, com maior ocorrência na América do Norte e no
caso do Brasil ocorre no Rio Grande do Sul.
• Vegetação Litorânea
Essa vegetação é composta por vegetação de
praias, de dunas e de mangues. Os manguesais possuem vegetação halófitacom folhas latifoliadas e perenes, raízes aéreas e pneumatóforos, com grande
densidade e diversidade (arbustiva e arbórea). São extremamente importantes, poisse tornam um verdadeiro
“berçário” da vida flúvio-marinha.
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - É no nível do mar que o ar se encontra
mais denso e concentrado e onde a pressão atmosférica é maior. Conforme aumenta a altitude, o ar se torna
menos denso - mais rarefeito - e, consequentemente, a
pressão que ele exerce diminui. O ar se desloca das áreas de alta pressão, nas quais está muito concentrado,
para as áreas de baixa pressão, nas quais sua concentração é menor. Quando esse deslocamento de ar - denominado vento - ocorre em grandes blocos, identificamos as massas de ar, que, por possuírem temperatura
e umidade semelhantes, deslocam-se conjuntamente na
mesma direção.
LUCCI, E. A., et. al. Território e sociedade no mundo
globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Editora Saraiva, 2005. p.516.

Identifique os climas destacados nos climogramas A e B
respectivamente e em seguida identifique-os no mapa de
acordo com a numeração apresentada.
a) A - equatorial e B - subtropical; aparecem nos números 1 e 4 no mapa.
b) A - equatorial e B - semiárido; aparecem nos núme𝐀𝐀 ros 6 e 5 no mapa.
c) A - semiárido e B - tropical úmido; aparecem nos
números 6 e 5 no mapa.
d) A - equatorial e B - tropical de altitude; aparecem
nos números 1 e 2 no mapa.
e) A - tropical úmido e B - tropical de altitude; aparecem nos números 6 e 2 no mapa.

A respeito do tema abordado pelo texto e dos seus conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos mencionados,
julgue os itens a seguir:
I. As zonas de elevada pressão atmosférica tendem a
apresentar temperaturas mais baixas;
II. As massas de ar são o principal fator climático global, sendo responsáveis, por exemplo, pelo clima de
montanha;
III. De acordo com o texto, conclui-se que a pressão
atmosférica exerce influência tanto na temperatura
quanto na movimentação dos ventos e massas de
ar.
Assinale a alternativa que indica corretamente a validade
das informações acima:
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa III é verdadeira.
c) As afirmativas I e II são verdadeiras.
d) As afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são falsas.

QUESTÃO 03 - Leia a notícia a seguir:
Fenômeno El Niño tem 70% de chance de voltar neste
ano. Se tendência do relatório do Centro de Previsão Climática americano for confirmada, aumenta a chance de
um verão chuvoso em São Paulo. “O Centro de Previsão
Climática (CPC) dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (05/06/14) que há 70% de chances de ocorrer o
El Niño neste ano. Os reflexos do fenômeno de aqueci-
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mento das águas do Pacífico, que afeta o clima em todo
o mundo, devem ser sentidos a partir de julho, no Brasil”.

e) A massa tropical continental (mTc): responsável pelas geadas ocasionais e pelas secas sazonais que
ocorrem na região do pantanal mato-grossense.

Texto adaptado. Veja, 05 de junho de 2014.
Podemos esperar que o fenômeno conhecido como El
Niño e que vem sendo citado em reportagens com a vista
acima trará como consequências para a região nordeste
do Brasil:
a) uma grande falta de chuvas entre o oeste de São
Paulo e norte do Paraná.
b) grandes safras em todos os estado devido à elevação da umidade relativa do ar.
c) uma grande quantidade de chuvas entre as áreas
formadoras do Polígono das Secas.
d) um agravamento dos efeitos da seca, que atinge
Estados como o Ceará e Piauí.
e) perda de safras devido à quedas de temperatura
bruscas e eventuais chuvas de granizo.

QUESTÃO 05 - Esse tipo de clima está localizado entre
0º e 5º de latitude tanto para norte quanto para sul. É
quente e úmido o ano todo como médias térmicas entre 24° a 28°C. Seu elevado índice pluviométrico, origina
chuvas acima de 2.000 mm. O clima descrito é o:
a) Subtropical, que pode ser encontrado na Austrália
e na Indonésia.
b) Tropical Monçônico, que pode ser encontrado na
Amazônia e na Índia.
c) Mediterrâneo, que pode ser encontrado em todo o
litoral do mar homônimo.
d) Equatorial, que pode ser encontrado na Amazônia
e na Floresta do Congo.
e) Tropical Úmido, que pode ser encontrado na África
do Sul e na Floresta do Congo.
QUESTÃO 06 - Observe a figura abaixo.

QUESTÃO 04 (UENP) - O Brasil apresenta predomínio
de climas quentes devido à sua localização no planeta,
com grande porção de terras na zona intertropical. A diversidade climática do país é explicada por vários fatores, destacando-se a latitude e a atuação das massas
de ar. Massas de ar que atuam no Brasil Com base no
enunciado da questão e na figura acima, assinale a alternativa correta.

Utilizando seus conhecimentos e as informações da figura, assinale a alternativa CORRETA:
a) A tundra constitui o bioma mais devastado do mundo, pois seu solo fértil foi muito aproveitado para
a agricultura.
b) As savanas localizam-se entre o bioma da floresta
tropical e a taiga, apresentando reduzida
c) biodiversidade.
d) As florestas temperadas, nas áreas próximas ao
Equador, apresentam árvores de várias alturas e
tipos.
e) As formações vegetais estão diretamente ligadas
ao clima, que varia de acordo com a altitude e latitude.

a) A massa equatorial continental (mEc): atua em
toda a região norte do Brasil, sendo responsável
pelas altas temperaturas e pela elevada pluviosidade desta região.
b) A massa equatorial atlântica (mEa): atua nas porções setentrionais do Brasil (regiões norte e nordeste) somente na estação do inverno do hemisfério sul.
c) A massa tropical atlântica (mTa): atua no litoral
brasileiro durante a estação do inverno brasileiro,
sendo responsável pela umidade elevada existente na área da mata atlântica brasileira.
d) A massa polar atlântica (mPa): responsável pelo
fenômeno da friagem que ocorre eventualmente
na região amazônica e pelas chuvas frontais que
ocorrem durante o ano inteiro em todo território
brasileiro.

QUESTÃO 07 - As florestas tropicais, a despeito das leis
ambientais e da criação de parques e reservas, continuam
sendo reduzidas em suas áreas, por conta da devastação
de seus recursos naturais. Confira as características fitogeográficas a seguir e em seguida assinale a alternativa
que contém as características das florestas tropicais.
1 - Ombrófilas.
2 - Elevada biodiversidade.
3 - Homogeneidade de espécies.
4 - Elevada pluviosidade.
5 - Espécies latifoliadas.
6 - Caducifólias.
7 - Baixo índice de evapotranspiração.
8 - Apresenta vários estratos.
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a) 2; 3; 4; 7; 8.
c) 2; 4; 6; 7; 8.
e) 3; 4; 5; 7.

b) 1; 2; 4; 5; 8.
d) 1; 3; 5; 6.

dos 30 minutos para que eles pudessem se refrescar.
Dez dos 12 gols da seleção holandesa foram no segundo tempo”. Jogadores da Holanda se hidratam durante a
parada técnica da etapa final. Huntelaar (19) fez o gol da
virada (Foto: AFP)

QUESTÃO 08 - O Domínio morfoclimático das pradarias
é uma área marcada:
a) pelo domínio de terras baixas, mata de araucárias e
atividades agropastoris.
b) por terras baixas, com uma vegetação herbácea, pecuária extensiva e rizicultura.
c) pelo relevo planáltico, vegetação arbórea, extrativismo vegetal e sericicultura.
d) pelo relevo de cuestas, vegetação florestada, extrativismo mineral e pecuária intensiva.
e) por chapadões sedimentares, coxilhas suaves, pecuária extensiva e agricultura de plantations.

“Estava muito calor, mas sobrevivemos. Houve as paradas, bebemos muito líquido antes e durante o jogo. Saiu
tudo bem. Para os dois times, é uma situação complicada. Temos que conviver com isso. Estamos bem preparados. Nos 10 ou 20 minutos finais foi quando fizemos a
maior pressão - afirmou Blind.
Texto adaptado.
Globo Esporte.
A reportagem narra uma das oitavas de final da Copa do
Mundo de 2014 no Brasil, onde uma situação bastante
específica preocupa os jogadores e até mesmo causa
pequenos ajustes durante a partida, tais como uma pausa por volta dos 30 minutos iniciais para os jogadores se
refrescarem. A situação narrada na reportagem pode ser
explicada devido:
a) ao fato do Estado do Ceará e por conseguinte da
cidade de Fortaleza se encontrarem na região
Nordeste do Brasil, possuidora de um clima árido
ou desértico.
b) à localização do estádio Arena Castelão que se localiza em uma área de Fortaleza que é na realidade uma depressão absoluta onde ocorre ação do
grau geotérmico.
c) ao simples fato de o estádio Arena Castelão estar
com uma lotação acima de sua capacidade, e portanto uma enorme quantidade de calor proveniente de transpiração.
d) à localização latitudinal do Brasil como um país tipicamente tropical e principalmente de Fortaleza,
que fica a 03º 43’ 02” S, tendo assim uma maior
proximidade da linha do equador.
e) à localização longitudinal do Brasil como um país
tipicamente tropical e principalmente de Fortaleza,
que fica a 38º 32’ 35” W, tendo assim uma maior
proximidade da linha do equador.

QUESTÃO 09 (FGV-ECO) - Analise a figura que relaciona temperatura, pluviosidade e vegetação.

Considerando que a vegetação está diretamente relacionada às condições climáticas, sobretudo da temperatura
e da pluviosidade, identifique dois tipos de vegetação na
figura.
a) 1 - tundra e 4 - deserto e semideserto.
b) 1 - estepe e 3 - savana.
c) 2 - tundra e 5 - savana.
d) 3 - taiga e 4 - estepe.
e) 4 - savana e 5 - floresta tropical.
QUESTÃO 10 - Esta floresta é encontrada sobretudo no
hemisfério Norte e se caracteriza pela homogeneidade
das poucas espécies ali existentes. As coníferas dominam a paisagem, submetida a invernos longos e rigorosos. A floresta descrita no texto é encontrada principalmente:
a) no Canadá, China e Irlanda do Norte.
b) na Irlanda do Norte, Noruega e China.
c) nos Estados Unidos, Rússia e Noruega.
d) nos países escandinavos, Rússia e Canadá.
e) nos países escandinavos, Estados Unidos e China.

QUESTÃO 02 - No estudo atmosférico a chuva é um fenômeno meteorológico que resulta da precipitação das
gotas líquidas de água das nuvens sobre a superfície da
Terra. As chuvas podem estar associadas a diferentes
fenômenos atmosféricos que resulta em diferentes “tipos
de chuvas” como conhecemos a nível geral. A seguir estão desenhos dos três tipos de chuvas mais comuns e
que seriam corretamente identificados na relação:

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Leia o trecho retirado de uma reportagem
sobre o jogo Holanda x México que ocorre em Fortaleza,
Ceará: “O calor em Fortaleza neste domingo assustou
até os torcedores. Em campo, os jogadores também
sofreram. Houve uma parada em cada tempo por volta
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c) possui médias térmicas anuais inferiores a 0ºC e
chove todos os meses do ano.
d) possui precipitações médias mensais inferiores ou
muito próximas a 25mm/mês.
e) possui momentos onde as temperaturas chegam
no máximo aos 15ºC e no mínimo aos -20ºC.
QUESTÃO 05 - Devido à grande extensão territorial,
nosso país se diferencia de outros pela diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelos sistemas atmosféricos. Observe o mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de
clima característicos das regiões indicadas pelas letras
A, B e C.

a) A-chuvas de relevo; B-chuvas frontais; C-chuvas
orográficas.
b) A-chuvas de verão; B-chuvas convectivas; C-chuvas de relevo.
c) A-chuvas frontais; B-chuvas convectivas; C-chuvas
orográficas.
d) A-chuvas orográficas; B-chuvas de verão; C-chuvas conectivas.
e) A-chuvas convectivas; B-chuvas frontais; C-chuvas orográficas.
QUESTÃO 03 - A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração
na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da
altitude causa:
a) aumento da longitude.
b) diminuição da latitude.
c) aumento da densidade do ar.
d) diminuição da temperatura do ar.
e) diminuição dos valores de insolação.

Assinale a alternativa abaixo em que os climas listados
correspondem, correta e respectivamente, às letras A, B
e C, localizadas no mapa acima.
a) tropical úmido, tropical semiárido, tropical de altitude.
b) equatorial, tropical, subtropical.
c) tropical semiúmido, tropical de altitude, subtropical.
d) tropical de altitude, tropical úmido, extratropical.
e) tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical de
altitude.

QUESTÃO 04 - Observe o climograma a seguir.

QUESTÃO 06 - São vastas regiões dominadas por gramíneas que, em latitudes subtropicais e temperadas,
apresentam-se naturalmente férteis, transformando-se
em campos de cultivo. Trata-se das:
a) savanas.
b) tundras.
c) taigas.
d) pradarias.
e) landes.
QUESTÃO 07 - Leia com atenção o texto a seguir.
“É formação vegetal característica das áreas em torno
do paralelo 40°, ocorrendo em áreas de clima com quatro estações bem definidas. As espécies apresentam alto
porte e são de folhas decíduas”. O texto se refere a:
a) Coníferas.
b) Florestas temperadas.
c) Tundra.
d) Florestas pluviais.
e) Taiga.

Mesmo com temperaturas que variam a níveis abaixo de
zero, esse climograma caracteriza um clima desértico,
visto que:
a) possui amplitude térmica anual muito próxima a
40ºC/ano.
b) possui precipitações anuais inferiores ou muito
próximas a 250mm/ano.
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QUESTÃO 08 - Observe o esquema para responder à
questão.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
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GABARITO COMPLEMENTARES

01
D

Assinale a alternativa que identifica o elemento retratado
no esquema:
a) Maritimidade.
b) Continentalidade.
c) Latitude.
d) Longitude.
e) Intemperismo.
QUESTÃO 09 - A região delimitada no mapa abrange
terras caracterizadas:

a) por uma pluviosidade anual inferior a 500mm e
uma grande variação sazonal de temperatura.
b) por solos esqueléticos e vegetação rasteira, que
facilita a distribuição da umidade.
c) pela presença de florestas higrófitas onde a temperatura média do mês mais frio é igual ou superior
a 18°C.
d) pela continentalidade, pelo domínio das folhas caducas e dos campos limpos.
e) pelos campos temperados, clima subtropical e uma
quase perene lixiviação.
QUESTÃO 10 - Que tipo de clima/vegetação ocorre entre os paralelos 55° e 70° Lat. Norte, com verões curtos
e frios, além de precipitações escassas (de 300 a 600
mm), quase sempre em forma de neve?
a) Clima polar/tundra.
b) Clima subpolar/taiga.
c) Clima temperado continental/estepe.
d) Clima temperado continental/pradaria.
e) Clima temperado oceânico/florestas de faias e carvalhos.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA

BIOLOGIA
Competência de área 8 - Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar,
avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
Habilidades 28,29 e 30
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
Relações ecológicas entre seres vivos
Introdução - As comunidades nos ecossistemas realizam interações. Essas interações são denominadas de
relações ecológicas entre seres vivos ou alelobioses.
As relações são classificadas em INTRAESPECÍFICAS
(quando ocorrem entre seres de uma mesma espécie)
ou INTERESPECÍFICAS (quando ocorrem entre seres
de espécies distintas). Elas também podem ser classificadas em harmônicas (quando há vantagem para um
dos participantes) ou desarmônicas (quando há desvantagem ao menos para um dos participantes), no entanto tal classificação é só válida quando analisadas isoladamente. Nas relações usam-se símbolos + e – para
indicar como cada relação afeta a sobrevivência e/ou a
reprodução entre as espécies envolvidas. Por exemplo,
no mutualismo os símbolos são +/+, o que indica que há
benefícios para ambos participantes. Já no parasitismo
são +/-, indicando que há benefício para um (no caso o
parasita) e prejuízo para o outro (no caso o hospedeiro).
Ao analisar as relações ecológicas de maneira mais ampla e aprofundada, os limites de uma interação e outra
ficam pouco visível. Por exemplo, um ser vivo que serve
de transporte a outro ser vivo, no caso de algas que ficam presas em cascos de tartarugas-marinhas, podem
atrapalhar um pouco o deslocamento do animal na água.
Dessa forma, as relações e os exemplos descritos serão
aqueles mais representativos para cada interação.
Relações ecológicas intraespecíficas
As principais relações ecológicas intraespecíficas são:
- COLÔNIA
- SOCIEDADE
- CANIBALISMO
- COMPETIÇÃO INTRAESPECÍFICA
Colônia (+ / +)
Conjunto de seres de uma mesma espécie, ligados anatomicamente. Geralmente apresentam semelhanças
genéticas (uma vez que a maioria surge assexuadamente) e anatômicas. As colônias se dividem em: ISOMORFAS, quando são anatomicamente semelhantes e
HETEROMORFAS, quando são formadas por seres estruturalmente distintos. Leveduras (Saccharomyces sp),
estafilococos, corais, e esponjas são alguns exemplos
de colônias isomorfas. Já a caravela-portuguesa (gênero
Physallia) é um clássico exemplo de colônia heteromorfa.
Coral-cérebro: colônia isomorfa de cnidário antozoários
Caravela-portuguesa - cnidário hidrozoário sifonóforo,
comum em praias brasileiras. No caso da caravela-portuguesa (sifonóforos), observa-se a formação de pólipos
distintos, tais como: gastrozoide (relacionado à nutrição),

gonozoide (relacionado à reprodução), dactilozoide (captura de alimento). Há ainda, o pneumatóforo – pólipo flutuante característico do animal.
Sociedade (+ / +)
Conjunto de seres de uma mesma espécie, sem ligações
anatômicas, mas com divisão de tarefas bem definidas
(divisão em castas). As sociedades podem se dividir em
isomorfas (quando os componentes são morfologicamente semelhantes) e heteromorfas (quando os indivíduos são morfologicamente bem distintos). A sociedade
humana com sua complexa divisão de trabalho é um
exemplo de sociedade isomorfa. Já as abelhas, formigas
e cupins são exemplos de sociedades heteromorfas. Nas
abelhas, a divisão social inicia-se na reprodução, onde
a operária, fêmea estéril (2n) é fruto da fecundação do
gameta feminino com o gameta masculino. Sempre que
se fala em sociedade, a primeira imagem que se tem são
as abelhas. A rainha é uma fêmea fértil (2n) cuja larva foi
nutrida por um composto de hormônios sexuais denominado de geleia real. Já o zangão surge por um tipo de reprodução denominado de partenogênese (quando o gameta feminino se desenvolve sem que haja fecundação).

Uma colmeia chega a ter 50mil a 100mil indivíduos
(maioria operárias) e cada elemento tem uma função definida, no caso:
Operárias – responsáveis pela defesa e todos os trabalhos da colmeia.
Rainha - normalmente uma por colmeia e é responsável
pela reprodução e formação de uma nova colmeia.
Zangão – macho responsável pela reprodução. Como
surge a partir dos gametas que não foram fecundados,
geralmente são de número reduzido. Não vivem por muito tempo pois não apresenta adaptações para buscar
alimentos. Nas formigas, todas as espécies são sociais.
Porém, além da rainha, zangão e operárias. Dentro do
grupo das operárias, há o soldado – responsável pela
defesa do formigueiro.

Destaque das formigas, são as saúvas (gênero Atta),
cuja rainha é conhecida como iça ou tanajura. Seu abdômen é uma iguaria muito apreciada em algumas regiões
do Nordeste (p.ex. Chapada da Ibiapaba). Iça ou tana-
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2.4. Competição intraespecífica (- / -)
Disputa entre seres de uma mesma espécie por recursos
limitados no ambiente. Ela é um dos fatores que regulam
o crescimento populacional, uma vez que, nos ecossistemas os recursos e território são limitados. Os recursos disputados variam de acordo com as espécies envolvidas, por exemplo, as árvores das florestas tropicais
pluviais, competem por espaço iluminado, daí porque,
muitas são de grande porte, como no caso da castanheira (Bertholletia excelsa). Na floresta amazônica, há uma
competição por um recurso essencial às árvores - a luz.
A competição entre seres de uma mesma espécie, pode
ser também por nichos, como no caso o acasalamento.
Algumas aves realizam complexos rituais de acasalamento a fim de a fêmea escolher qual o parceiro favorável à procriação.

jura - formiga rainha das saúvas Os cupins ou térmitas,
são os que mais apresentam diferenciação morfológica
entre os seres sociais (formigas e abelhas). Assim como
as formigas, formam também os soldados, porém estes
podem ser são machos ou fêmeas.

No caso da rainha, destaca-se o seu tamanho, muito
maior do que a operária e zangões, pois ela armazena
os gametas que serão fecundados.
Cupins e seus membros - destaque para o soldado no
canto inferior esquerdo e a rainha (muito maior do que
os outros membros). Normalmente, há dois grupos de
cupins – os cupins de solo, com destaque aos cupins-de-montículo (gênero Cornitermes) comum no Cerrado
Brasileiro e os cupins de madeira seca (gênero Cryptotermes), onde formam verdadeiras pragas em construções.

Um belo exemplo de competição – as aves realizam a
corte a fim da fêmea escolher o seu parceiro de acasalamento
(Fonte: http://br.123rf.com/photo_7467410_the-peafowl-mating-ritual.html?term=acasalamento%20aves)
Em alguns casos, a disputa pode ser direta – como que
acontece com os bisões na América do Norte, onde
usam suas cabeças como aríete, em uma disputa que
pode levar ambos à morte.
Os bisões lutam pela mesma parceira de reprodução em alguns casos levam ambos à morte.
Em agrossistemas, como culturas de soja, trigo, milho
e outras, a competição pode ser mitigada (amenizada)
através do uso de fertilizantes no solo, fornecendo os
nutrientes em quantidades e proporções adequadas às
plantas. Em cultivos, a competição é amenizada pois os
recursos são supridos por fertilizantes.

Alguns cupinzeiros podem atingir grande porte, como
esse aqui em Minas Gerais.
Fonte:Por JulienBonnardel - Trabalho próprio pelo carregador, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=40113761
Detalhe: COOPERAÇÃO INTRAESPECÍFICA
Alguns autores reúnem colônia e sociedade em uma relação ecológica denominada cooperação intraespecífica,
uma vez que os membros de uma mesma espécie apresentam comportamento cooperativo, independentemente de ter ou não ligação anatômica.
2.3. Canibalismo (+ / -)
Relação em que um ser vivo devora outro da mesma espécie. Tal mecanismo é, em alguns casos fundamental à
sobrevivência e o sucesso reprodutivo da espécie. Por
exemplo, a louva-a-deus (ordem Mantodea) é um inseto
que, durante o acasalamento a fêmea pode devorar o
macho (geralmente a cabeça). A razão disso, é que a
fêmea consegue aumentar o tempo de acasalamento e
ainda obtém nutrientes fundamentais ao desenvolvimento dos ovos.

Relações ecológicas interespecíficas
As principais relações ecológicas interespecíficas são:
- Cooperação ou mutualismo
- Comensalismo
- Inquilinismo
- Facilitação
- Predatismo
- Parasitismo
- Amensalismo ou antibiose
- Esclavagismo ou sinfilia
Cooperação interespecífica ou mutualismo (+ / +) Mutualismo é uma Interação caracterizada pela troca de
benefícios entre as espécies participantes. Atualmente,
muitos biólogos dividem o mutualismo em obrigatório
e facultativo. O mutualismo obrigatório é caracterizado
pela necessidade de ambos participantes em trocar benefícios, uma vez que é essencial à sobrevivência dos
envolvidos. Um exemplo típico é o que ocorre entre os
cupins (térmitas) e o protozoário Trichonympha sp. O
cupim consegue extrair e processar a madeira, porém
não consegue digerir a celulose lá contida, uma vez que
não produz a enzima celulase. Já o protozoário consegue digerir a celulose porque produz a enzima celulase,
entretanto, o protozoário não consegue extrair e proces-

Louva-a-deus
Fonte: http://br.123rf.com/photo_5583505_praying-green-mantis-close-up.html?term=louva%20a%20deus
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não se associa somente a mutualismo, ela pode também
se enquadrar em alguns casos de parasitismo e comensalismo.
Facilitação - Facilitação é um tipo de relação ecológica
a qual uma espécie ajuda no desenvolvimento de outra
espécie, sem que haja um contato mais próximo entre
eles. É um processo comum na sucessão ecológica,
onde espécies pioneiras alteram as condições ambientais, tornando-as favoráveis ao estabelecimento de outras espécies.
Comensalismo (+/0) - Comensalismo é uma interação a
qual uma espécie é beneficiada e outra não é beneficiada
e nem prejudicada. Normalmente, o benefício é o alimento (daí o termo comensal e comensalismo). A associação
do peixe-piloto (rêmora) com o tubarão, exemplifica o
comensalismo. O peixe-piloto captura restos de comida
que caem da boca do tubarão. As rêmoras podem também, pegar carona non tubarão, com isso, elas fazem
uma variação do comensalismo denominada foresia.
Tubarão x rêmoras - o comensalismo encontra-se tanto
no consumo de restos de comida que caem da boca do
tubarão, como na carona que as rêmoras fazem no corpo do peixe (detalhe das ventosas na região cefálica da
rêmora).
3.3. Inquilinismo (+ / 0) - Interação a qual uma espécie
é abrigada por outra, sem prejudicá-la. Enquanto que no
comensalismo refere-se à recursos (alimentos, transporte etc), no inquilinismo refere-se a abrigo. Em plantas o
termo comumente utilizado é epifitismo, muito comum
em bromélias e orquídeas. Nele a planta fica sobre a outra, servindo de substrato, porém não há relação de parasitismo sobre a hospedeira. Além disso, a epífita consegue melhor se posicionar para captação de luz para
fotossíntese. Como adaptação, as epífitas apresentam
raízes aéreas (velames) as quais absorvem água e sais
do meio.

sar a madeira para obter celulose.

Trichonympha - protozoário que vive no trato digestório
dos cupins, digerindo a celulose. Outro caso de mutualismo obrigatório ocorre entre os líquens, que são associações entre algas, ou cianobactérias, e fungos. As algas (ou cianobactérias) produzem matéria orgânica pela
fotossíntese, a qual os fungos também as utilizam, em
contrapartida, os fungos absorvem água e sais, fundamentais às algas.

Liquens - associação entre algas e fungos
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Parasita_na_arvore_050806_REFON_2.jpg
Já no mutualismo facultativo, ou protocooperação, a interação não é essencial à sobrevivência dos participantes.
Um exemplo é a relação entre a ave-palito e os crocodilos. A ave-palito se alimenta sanguessugas e restos
alimentares entre os dentes dos crocodilos. Em contrapartida, o crocodilo se livra de parasitas presos em suas
gengivas.

Crocodilo x ave-palito: clássico exemplo de mutualismo facultativo.
(fonte: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1412&evento=2)

Bromélias sobre galhos de árvores em florestas tropicais
– um exemplo de epifitismo.
(fonte: http://br.123rf.com/photo_37392536_bromeliads-predominate-in-thsi-view-of-the-cloud-forest-at-volcan-poas-national-park,-costa-rica.
html?term=brom%C3%A9lias)

Outro caso típico de mutualismo facultativo ocorre entre
aves e grandes mamíferos. Algumas aves (por exemplo:
garça-boiadeira ou carrapateira) se alimenta de parasitas (carrapatos) localizado na pele de grandes mamíferos (como búfalos, bovinos, capivaras, etc). Garça-carrapateira no dorso do gado: um caso de mutualismo
facultativo
Detalhe: Simbiose e facilitação
Simbiose - Simbiose é um termo criado pelo biólogo De
Bary em 1879 para descrever uma interação íntima entre
duas espécies. Essa interação pode ser benéfica, prejudicial ou neutra entre os participantes. Assim, simbiose

Outra relação de inquilinismo, é a do peixe fierasfer com
a holotúria (pepino-do-mar). O fierasfer fica dentro do
pepino-do-mar, protegendo-se de eventuais predadores
- ele só sai para buscar alimentos. Fierasfer x pepino-do-mar (holotúria): um exemplo de inquilismo. Fonte: O
peixe-palhaço e anêmona é uma relação aparentemente inquilinista (o peixe-palhaço fico entre os tentáculos
da anêmona protegendo-se de predadores). Porém, o
peixe-palhaço pode se alimentar de restos de comida da
anêmona - o que caracteriza um comensalismo.
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A camuflagem é quando o ser vivo imita o ambiente.
Quando imita a cor, chama-se de homocromia (p.ex:
ursos polares que são predominantemente brancos),
quando imita a forma, denomina-se de homotipia (p.ex:
o bicho-pau que imita galhos). A diferença entre camuflagem e mimetismo é que na camuflagem o animal imita
cores e formas do ambiente (independente se a estrutura
imitada é o ser vivo ou não).

Peixe-palhaço x anêmona
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Common-clownfish_ebv.jpg)
Predatismo (+ / -) - Interação a qual um ser vivo (predador) devora outro ser vivo (presa). Tanto os predadores,
como as presas apresentam diversas adaptações e comportamentos de modo que eles executem com eficiência
seus respectivos papeis. Entre os predadores, temos
como exemplo a cobra cascavel, queapresenta um par
de estruturas, localizada entre os olhos e narinas denominada de fosseta loreal, a qual detecta a presa através
do calor. Já os tubarões apresentam eletrorreceptores
(ampolas de Lorenzini) que detectam estímulos elétricos,
emitidos pelos batimentos cardíacos de suas presas. Na
cobra cascavel (crotalíneos) verifica-se a fosseta loreal
(orifício acima da narina) que detecta temperaturas acima do ambiente. No predatismo, é comum também, observarmos mecanismos de aposematismo (coloração de
advertência), tanatose (fingir-se de morto), camuflagem
(imitar o ambiente) e mimetismo (imitar outro ser vivo). A
coloração de advertência é observada, por exemplo, em
alguns anfíbios de florestas tropicais - como no caso das
rãs venenosas da Amazônia (Dendrobatidae). Rã flecha
azul (Dendrobatestinctorius) um exemplo de coloração
de advertência. Seu veneno (batracotoxina) possui toxicidade capaz de matar até 50 homens. Já a tanatose,
é um mecanismo curioso em que algumas espécies se
fingem de morto a fim do eventual predador não devorá-lo. Muitas vezes, liberam substâncias que caracterizam
a tanatose, tais como odores putrefos, como em alguns
marsupiais do América – o cassaco ou timbu (que libera
o butil-mercaptana, de odor desagradável) ou o embuá
(gongôlo), que liberam o cianeto de hidrogênio, também
desagradável. O cassaco ou timbu, é um marsupial que
realiza a tanatose - eles liberam uma secreção anal que
imita odor de um animal morto ou muito doente. No mimetismo, o ser vivo imita outro. Quando um ser vivo inofensivo imita outro perigoso ou impalatável, o mimetismo
é batesiano. A lagarta da Mata Atlântica. Sua cauda imita
a cabeça da cobra-verde (mimetismo batesiano).
No mimetismo mulleriano, as espécies envolvidas são de
grupos distintos, porém apresentam em comum características repulsivas e coloração de advertência. As listras
pretas e amarelas de abelhas e algumas vespas, é um
exemplo de mimetismo mulleriano.

Você consegue ver o animal? O bicho-pau é um exemplo de camuflagem.
Fonte: http://br.123rf.com/photo_14858583_norte-bengala-diapheromera-femorata-escondido-em-um-galho-de.html?term=bicho%20pau
Vale lembrar que o predatismo é um dos mecanismos
que regulam o crescimento das populações (juntamente
com o parasitismo e competição intra e interespecíficas),
regulando mutuamente as populações de presas e predadores. Um exemplo típico, é o estudo no Canadá entre
lebres e linces (entre 1845 e 1935). No gráfico observa-se que a medida que a população de lebres aumenta, a
população de linces (predadores) também aumenta. No
entanto, quando há muitos linces, ocorre uma redução
de lebres e que, logo após, a população de linces também diminui até um valor em que a taxa de sobrevivência de lebres aumenta. Com isso, a população de lebres
volta a aumentar e que, tempos depois, a população de
linces também aumenta, iniciando um novo ciclo.
3.5. Parasitismo (+ / -) - Interação entre um ser vivo (parasito) que se utiliza de matéria e energia de outro ser
vivo (hospedeiro) causando-lhe prejuízos, sem que venha, em princípio, matá-lo.
No caso das plantas, o parasitismo divide-se em:
Hemiparasitismo - ocorre quando a planta parasita se utiliza de água e sais minerais (seiva bruta) da planta hospedeira. Exemplo: erva-de-passarinho. Holoparasitismo
- nesse caso, a planta parasita retira água e matéria orgânica da planta hospedeira. Em alguns casos, levando
à morte. Exemplo: cipó-chumbo. Em animais, existem
classificação de parasitas quanto ao local do parasita no
hospedeiro, ao ciclo do parasita e à variedade de hospedeiro. Ectoparasita é o parasita que vivem na superfície
do hospedeiro, como por exemplo o carrapato, a pulga
e o piolho. Endoparasita é o parasita que vive dentro do
hospedeiro, como no caso da tênia, lombriga, plasmódio
entre outros. Quando o parasita realiza o ciclo de vida
em um só hospedeiro, ele é monoxeno ou monogenético, como no caso da lombriga (Ascaris sp.). Quando o
ciclo de vida do parasita ocorre em dois hospedeiros (intermediário e definitivo), ele é heteroxeno ou digenético,
como no caso do plasmódio (malária) e do Schistosoma

Vespas e abelhas compartilham cores e estruturas de
defesa (ferrão) (mimetismo mulleriano).
Fonte: http://br.123rf.com/photo_13089217_jogo-dos-insetos-em-branco.html?term=vespas%20e%20abelhas

71

BIOLOGIA
(A) cresceram até a sua carga máxima biótica, seguindo
o crescimento em “S” (crescimento logístico). Quando
as duas espécies de paramécios estão em uma mesma solução, o P. caudatumdesaparece - indicando que
o P. aurelia tem alguma vantagem. Assim, ele concluiu
que duas espécies no mesmo ambiente e utilizando os
mesmos recursos, não podem coexistir por muito tempo,
uma vez que elas irão competir por recursos e território
semelhantes, sendo que a mais eficiente sobreviverá e
detrimento da outra, que irá desaparecer.

mansoni (esquistossomo). O hospedeiro intermediário
abriga a fase assexuada do parasito, enquanto que o
hospedeiro definitivo abriga a fase sexuada do parasito.
Detalhe: Parasitoidismo - Parasitoidismo é um caso
particular de parasitismo em que o hospedeiro é obrigatoriamente levado à morte pelo parasito. Um exemplo,
são algumas vespas que depositam seus ovos em hospedeiros (larvas de insetos, aranhas ou formigas). As larvas da vespa, se alimentam de estruturas do hospedeiro
até a sua eclosão, causando assim a morte do animal
parasitado. A vespa (Ichnneumonoidea) põe seus ovos
em artrópodes, formando larvas de vespa sobre eles (na
imagem a lagarta é atacada por larvas da vespa, quando
eclodir, a lagarta estará morta)
3.6 Antibiose ou amensalismo (+ / -) - Interação entre
seres vivos onde um inibe o desenvolvimento do outro.
Em exemplo dessa interação é o fenômeno que ocorrem no mar por algas pirrófitas (dinófitas) denominado de
maré vermelha. Algumas algas liberam toxinas que matam a biota ao seu redor. Com isso, a alga tem os recursos abióticos ao redor garantidos para a sobrevivência.
Maré vermelha. - Outro exemplo é o fungo Penicilium
sp. que produz substâncias que destrói bactérias ao seu
redor. Foi daí que surgiu os remédios bactericidas denominados antibióticos.
Fungo Penicillium sp. em uma placa de Petri
3.7. Sinfilia ou esclavagismo (+ / -) - Interação em que
um ser vivo aprisiona outro ser vivo a fim de obter vantagens e recursos do meio. Um exemplo é a interação
entre o pulgão (afídeo) e a formiga. O pulgão fura o floema da planta, retirando seiva elaborada, porém o utiliza
muito pouco da seiva (geralmente aminoácidos) e o restante da seiva sai pelo ânus do animal. A formiga então,
aprisiona e protege o pulgão para obter o excesso de
seiva elaborada que sai do ânus do afídeo. As formigas
aprisionam e protegem os pulgões para obter o excesso
de seiva elaborada que sai pelo ânus do afídeo
3.8. Herbivorismo - O herbivorismoé um tipo de relação
ecológica em que o animal se alimenta de vegetais (plantas ou algas). Dependendo da parte do vegetal que o animal ingere, a relação pode ser de parasitismo, quando o
animal se alimenta de parte da planta ou de predatismo,
quando o animal se alimentar da planta toda. O curioso,
é que em alguns casos, o herbivorismo pode ser benéfico para a planta. Por exemplo, quando um animal come
galhos de uma pequena árvore ou arbusto, ele pode estar podando a planta e retirando gemas apicais – causadoras da dominância apical. Com isso, gemas laterais
podem se desenvolver e formar novos galhos, flores ou
frutos.
3.9. Competição interespecífica - Ocorre quando duas
ou mais espécies disputam pelo mesmo recurso ou ambiente. Tal interação é comum quando há sobreposição
de nichos. Em 1934, o cientista russo Georgii Frantsevich
Gause realizou um experimento com duas espécies de
protozoários - Paramecium aurelliae o Paramecium caudatum, cultivando-os em soluções estáveis, adicionando
a mesma quantidade de alimento todo dia. Quando isoladas, as populações do P. aurellia (B)e do P. caudatum

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM 2016) - A coleta das fezes dos
animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições
de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio
ambiente (Figura 1).

A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em
Cambridge, MA (EUA), em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos;
e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio
parque.

Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a):
a) queima de gás metano.
b) armazenamento de gás carbônico.
c) decomposição aeróbica das fezes.
d) uso mais eficiente de combustíveis fósseis.
e) fixação de carbono em moléculas orgânicas.
QUESTÃO 02 (ENEM 1998) - No início deste século,
com a finalidade de possibilitar o crescimento da população de veados no planalto de Kaibab, no Arizona (EUA),
moveu-se uma caçada impiedosa aos seus predadores pumas, coiotes e lobos. No gráfico a seguir, a linha cheia
indica o crescimento real da população de veados, no
período de 1905 a 1940; a linha pontilhada indica a expectativa quanto ao crescimento da população de veados, nesse mesmo período, caso o homem não tivesse
interferido em Kaibab.
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para outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva,
a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo,
rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora retornando à atmosfera, outra parte escoa superficialmente ou
infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considere, então, as
seguintes afirmativas:
I. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que
o aquecimento ali é maior do que nos oceanos.
II. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio
da transpiração.
III. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera.
IV. A energia gravitacional movimenta a água dentro
do seu ciclo.
V. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios.
a) Somente a afirmativa III está correta.
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Para explicar o fenômeno que ocorreu com a população
de veados após a interferência do homem, um estudante
elaborou as seguintes hipóteses e/ou conclusões:
I. lobos, pumas e coiotes não eram, certamente, os
únicos e mais vorazes predadores dos veados;
quando estes predadores, até então despercebidos, foram favorecidos pela eliminação de seus
competidores, aumentaram numericamente e
quase dizimaram a população de veados.
II. a falta de alimentos representou para os veados
um mal menor que a predação.
III. ainda que a atuação dos predadores pudesse representar a morte para muitos veados, a predação
demonstrou-se um fator positivo para o equilíbrio
dinâmico e sobrevivência da população como um
todo.
IV. a morte dos predadores acabou por permitir um
crescimento exagerado da população de veados,
isto levou à degradação excessiva das pastagens,
tanto pelo consumo excessivo como pelo seu pisoteamento.
O estudante acertou se indicou as alternativas:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas. d) II e III, apenas.
e) III e IV, apenas.

QUESTÃO 05 (ENEM 2016) - Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e
tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No
experimento colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e
comparou o resultado com uma área adjacente na qual
os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os
resultados encontrados após 15 dias de experimento.
Área com tela

QUESTÃO 03 (ENEM 2016) - Recentemente um estudo
feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de
dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção
de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade
nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que
os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem
as estimativas para as próximas décadas.

Espécie
exótica

Densidade (indivÍduo/m²)

Tamanho
médio dos
indivíduos
(cm)

Alga

100

15

Área sem tela
Densidade (indivÍduo/m²)

Tamanho
médio dos
indivíduos
(cm)

110

18

Craca

300

2

150

1,5

Mexilhão

380

3

200

6

Ascídia

55

4

58

3,8

O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as):
a) algas, estimulando seu crescimento.
b) cracas, predando especialmente animais pequenos.
c) mexilhões, predando especialmente animais pequenos.
d) quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos.
e) ascídias, apesar de não representarem os menores organismos.

BLOOM, A.J. et al. Nitrate assimilation is inhibited by
CO2 in field-grown wheat. NatureClimateelevated
Change, n. 4, abr. 2014 (adaptado).
Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo
será modificada primariamente pela redução de:
a) amido.
b) frutose.
c) lipídeos.
d) celulose. e) proteínas.
QUESTÃO 04 (ENEM 1998) - O sol participa do ciclo da
água, pois além de aquecer a superfície da Terra dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água
dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam
formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As
nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região

QUESTÃO 06 (ENEM 2001) - Um produtor de larvas
aquáticas para alimentação de peixes ornamentais usou
veneno para combater parasitas, mas suspendeu o uso
do produto quando os custos se revelaram antieconômicos. O gráfico registra a evolução das populações de
larvas e parasitas.
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a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias
tróficas.
e) protocooperação com microrganismos fixadores
denitrogênio.
QUESTÃO 10 (ENEM 2003) - Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de
cana, essa distinção se caracteriza:
a) pela diferença nas escalas de tempo de formação
das fontes, período geológico no caso do petróleo
e anual no da cana.
b) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso do
álcool.
c) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso dos
derivados do petróleo.
d) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para os
derivados do petróleo do que do álcool.
e) pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva dez vezes mais tempo do que
a destilação do fermento de cana.

O aspecto BIOLÓGICO, ressaltado a partir da leitura do
gráfico, que pode ser considerado o melhor argumento
para que o produtor não retome o uso do veneno é:
a) A densidade populacional das larvas e dos parasitas não é afetada pelo uso do veneno.
b) A população de larvas não consegue se estabilizar
durante o uso do veneno.
c) As populações mudam o tipo de interação estabelecida ao longo do tempo.
d) As populações associadas mantêm um comportamento estável durante todo o período.
e) Os efeitos das interações negativas diminuem ao
longo do tempo, estabilizando as populações.
QUESTÃO 07 (ENEM 2016) - Ao percorrer o trajeto de
uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e
majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar
composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da
forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição?
a) Fitoplâncton
b) Zooplâncton
c) Moluscos
d) Crustáceos
e) Peixes

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2014) - A aplicação excessiva de
fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar
alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada,
favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas
e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo
denominado desnitrificação.

QUESTÃO 08 (ENEM 2003) - Considerando a riqueza
dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de
água em nosso país poderia ser motivada por:
a) reduzida área de solos agricultáveis.
b) ausência de reservas de águas subterrâneas.
c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.
d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do
mar.
e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo.
QUESTÃO 09 (Enem 2015) - O nitrogênio é essencial
para a vida e o maior reservatórioglobal desse elemenN ,
to, na forma de 2 é a atmosfera. Osprincipais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são
N ,
microrganismos fixadores de 2 queocorrem de forma
livre ou simbiontes com plantas.

O processo citado está representado na etapa:
a) I
b) II
c) III
d) IV

e) V

QUESTÃO 02 (Enem 2003) - A falta de água doce no
Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte
anos, a quantidade de água doce disponível para cada
habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus

ADUAN, R. E. et aI. Os grandes ciclos biogeoquímicos
do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado).
Animais garantem suas necessidades metabólicas desseelemento pela:

74

BIOLOGIA
diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando:
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água
disponível no Planeta.
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível
para o consumo das populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no sub-solo terrestre.
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de
água disponível no Planeta.

Observando esse esquema os paleontólogos concluíram
que o período geológico em que haviam encontrado essa
nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos. Destes
cinco grupos de animais que estavam associados à nova
espécie, aquele que foi determinante para a definição do
período geológico em que ela foi encontrada é:
a) xifosura, grupo muito antigo, associado a outros
animais.
b) trilobita, grupo típico da era Paleozoica.
c) braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica.
d) ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até
o Devoniano.
e) placodermo, grupo que só existiu no Devoniano.

QUESTÃO 03 (ENEM 2014) - Os parasitoides (misto
de parasitas e predadores) são insetos diminutos que
têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como
mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e
açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros
de determinada espécie e, por isso, esses organismos
vêm sendo amplamente usados para o controle biológico
de pragas agrícolas.

QUESTÃO 05 (ENEM 2014) - Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças
no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio.
As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que
estimulam diretamente o crescimento do tomateiro.
PELZER, G. Q. et al. “Mecanismos de controle da
murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em
tomateiro mediados por rizobactérias”. Tropical PIant
Pathology, v. 36, n. 2, mar. abr. 2011 (adaptado).

A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa
cadeia alimentar?
a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma
espécie herbívora.
b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.
c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se
alimenta de pólen na fase adulta.
d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois
apresenta o maior nível energético na cadeia.
e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.

Qual dos processos biológicos mencionados indica uma
relação ecológica de competição?
a) Fixação de nitrogênio para o tomateiro.
b) Disponibilização de cálcio para o tomateiro.
c) Diminuição da quantidade de ferro disponível para
o fungo.
d) Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo.
e) Liberação de auxinas que estimulam o crescimento
do tomateiro.

QUESTÃO 04 (ENEM 2005) - Uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado extrato geológico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No
mesmo extrato, foram encontrados artrópodes xifosuras
e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos. O esquema a seguir representa os períodos
geológicos em que esses grupos viveram.

QUESTÃO 06 (Enem 2005) - A atividade pesqueira é antes de tudo extrativista, o que causa impactos ambientais.
Muitas espécies já apresentam sério comprometimento
em seus estoques e, para diminuir esse impacto, várias
espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de
algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo
realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças
ao estudo minucioso da biologia dessas espécies.
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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, pode-se 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
(CH4 ) das hidrelétricas podem ser
emissões de metano
CO2 das termelétricas.
comparáveis às emissões de

Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam
durante seu desenvolvimento larvário, várias etapas
com mudança radical de sua forma. Não só a sua forma
muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso
faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem de mudar
a cada fase. Se para o criador, essas mudanças são um
problema para a espécie em questão, essa metamorfose
apresenta uma vantagem importante para sua sobrevivência, pois:
a) aumenta a predação entre os indivíduos.
b) aumenta o ritmo de crescimento.
c) diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie.
d) diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie.
e) mantém a uniformidade da espécie.

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio
Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação
no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 2009
(adaptado).
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:
a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os
efeitos deste fenômeno.
b) eficaz de energia, tornando-se o percentual de
oferta e os benefícios verificados.
c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa.
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.
QUESTÃO 10 (Enem 2011) - Moradores sobreviventes
da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no
Morro do Bumba, na Zona Norte de Niterói (RJ), ainda
defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado
por uma explosão provocada por gás metano, visto que
esse local foi um lixão entre os anos 1960 e 1980.

QUESTÃO 07 (ENEM 2013) - No Brasil, cerca de 80%
da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um
reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar
a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio
Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento
do número de peixes de espécies exóticas introduzidas,
como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos
ecológicos semelhantes.
PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. Ciência Hoje, São
Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado).
Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de
cascudos é explicado pelo(a):
a) redução do fluxo gênico da espécie nativa.
b) diminuição da competição intraespecífica.
c) aumento da competição interespecífica.
d) isolamento geográfico dos peixes.
e) extinção de nichos ecológicos.

Jornal Web. Disponível em: http://www.ojornalweb.com.
Acesso em: 12 abr. 2010 (adaptado).

QUESTÃO 08 (ENEM 2012) - Não é de hoje que o homem cria, artificialmente, variedades de peixes por meio
da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos
cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do
que a média de ambas as espécies parentais, além de
reduzir a sobrepesca no ambiente natural.

O gás mencionado no texto é produzido:
a) como subproduto da respiração aeróbia bacteriana.
b) pela degradação anaeróbia de matéria orgânica
por bactérias.
c) como produto da fotossíntese de organismos pluricelulares autotróficos.
d) pela transformação química do gás carbônico em
condições anaeróbias.
e) pela conversão, por oxidação química, do gás carbônico sob condições aeróbias.

Terra da Gente, ano 4, n.º 47, mar, 2008 (adaptado).
Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos
naturais, se reproduzir e:
a) originar uma nova espécie poliploide.
b) substituir geneticamente a espécie natural.
c) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático.
d) impedir a interação biológica entre as espécies parentais.
e) produzir descendentes com o código genético modificado.

GABARITO DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO 09 (ENEM 2011) - Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas
e Energia, a matriz energética brasileira é composta por
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terrestre, são transparentes à radiação solar e opacos às
ondas de calor emitidas pela terra. Dessa forma, parte da
radiação infravermelha emitida pela Terra é retida dentro
da atmosfera, contribuindo para a manutenção do aquecimento adequado ao perfeito funcionamento do planeta.
Chama-se a isso ‘Efeito Estufa’. Sem o gás carbônico,
a temperatura da Terra seria de –20 oC, e não existiria
vida. Ao contrário, um aumento de 10% na concentração
desse gás elevaria a temperatura média do planeta cerca de 3 oC, com graves consequências para o planeta.
O efeito estufa pode ser testemunhado quando se deixa
um carro fechado sob o sol. A luz atravessa os vidros,
aquece o interior do veículo, mas o calor não consegue
escapar, porque os vidros retêm os raios infravermelhos.
Ou ainda em estufas de plantas, onde as paredes e o
teto são de vidro transparente, permitindo a passagem
da energia radiante proveniente do sol. Durante o dia,
essa energia é absorvida pelas plantas no interior da estufa. À noite, o vidro atenua a perda de calor, mantendo
as plantas aquecidas.

“Benjamin Franklin, o primeiro grande cientista americano, fez (no século XVIII) uma experiência muito simples,
colocando sobre a neve, ao sol, pedaços de tecidos de
cores diversas. Após algumas horas o pedaço preto, que
foi mais aquecido pelo sol, tinha-se afundado mais na
neve que os outros, enquanto o branco nada se afundara; as outras cores se afundaram tanto mais quanto mais
escuras eram. Ficou assim provado que as cores mais
claras absorvem menos o calor do sol e são, portanto,
mais próprias para as regiões ensolaradas. As pessoas
que vivem nas regiões tropicais preferem vestir-se de
branco porque a roupa branca reflete mais a radiação do
sol do que as roupas escuras.” Já em 1931, Auguste Piccard e Paul Kipfer (o primeiro, um físico suíço), atingiram
uma altitude de 16 000 metros de altitude a bordo de um
balão com uma gôndola esférica pressurizada. Para enfrentar as baixíssimas temperaturas das altas camadas
estratosféricas, pintaram de branco a parte superior da
esfera e a parte inferior de preto. Porém, a coisa não saiu
como planejado, a temperatura interna chegou aos 41
graus Celsius. Desde a superfície - na Linha do Equador
- até cerca de 10 km de altitude, localiza-se a camada atmosférica mais baixa: a troposfera. Nesta, a temperatura
diminui, em média, 6,5 graus Celsius por km de altitude.
A 10 km, chega-se ao limite: - 60 graus Celsius. Daí até
uns 50 km, temos a camada chamada estratosfera. Dentro dela está a camada de ozônio, que absorve grandes
quantidades dos raios invisíveis provenientes do Sol e
que transportam calor. Eis porque o balão de Piccard
aqueceu tanto! Um ano após a ‘fritura’, com a gôndola
toda pintada de branco, em uma nova subida à mesma
altitude, a temperatura máxima foi de 18 graus negativos! A temperatura da Terra é determinada pelo equilíbrio
entre a quantidade de radiação recebida do Sol e a quantidade que a superfície e a atmosfera devolvem para o
espaço. Quase um terço da radiação solar incidente sobre a Terra é refletida nas camadas atmosféricas. Entre
35 km e 15 km da superfície da Terra, a camada de ozônio filtra grande parte da radiação ultravioleta. O mesmo
não acontece com os raios infravermelhos. Estes incidirão sobre a Terra, fornecendo calor. Ao serem refletidos,
uma parte irá atravessar novamente a atmosfera, sendo
devolvida ao espaço. Mantido este equilíbrio entre a absorção e a emissão de calor, a temperatura média do
planeta conserva-se em torno de 27 oC.

No último século a presença de gás carbônico passou de
0,029% para 0,04% da composição da atmosfera. Efeito
da Revolução industrial, principalmente da queima dos
combustíveis fósseis e seus derivados (carvão, petróleo). Em 1979, Isaac Asimov, discutiu sobre a poluição
do ar e o aumento gradativo da temperatura terrestre.
De fato, no mesmo período em que o gás carbônico aumentou na atmosfera, a temperatura da Terra sofreu um
aumento próximo de 1 oC! Outro fator que provoca um
gradativo aquecimento global é o aparecimento de buracos na camada de ozônio. Algumas substâncias têm provocado isto; entre elas estão os clorofluorcarbonos que,
quando fracionados na estratosfera, destroem o ozônio.
Por estes ‘buracos’ ocorre maior penetração de radiação
ultravioleta, além dos infravermelhos.

Mais recentemente, num estudo feito pelo laboratório
norte-americano Lawrence Berkeley, em um dia ensolarado no Texas (EUA) com 32,2 oC de temperatura ambiente, foram feitas as seguintes medidas: um telhado
branco tinha 43,3 oC, um telhado coberto de alumínio
tinha 60 oC, enquanto um telhado preto chegou a quase
87,8 oC de temperatura!

Uma característica curiosa da atmosfera é que o gás carbônico e os vapores de água, presentes na atmosfera
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produzem calor. Ferros de engomar, quando em funcionamento, liberam calor por irradiação. Organismos vivos
como nós, produzem calor e emitem radiação. Grande
parte (60%) do calor que perdemos para o ambiente sai
de nosso corpo por radiação infravermelha. O Sol emite
luz visível, além de calor [“Quando a fonte térmica emite
calor, fazemos a distinção entre calor luminoso e calor
obscuro. O luminoso é o que vem acompanhado de luz
visível, enquanto o calor obscuro não é acompanhado
de luz (radiação infravermelha, por exemplo) ”], porque
sua temperatura é muito alta. O tipo de radiação emitida
depende da temperatura da fonte emissora. Nós, assim
como os ferros de engomar, não atingimos temperaturas
suficientemente altas para emitirmos luz visível (calor radiante). A temperatura mínima para que haja emissão de
luz visível é 1000 oC (aquecido a esta temperatura, um
pedaço de ferro emite luz vermelha). De fato, como a
temperatura corporal média de um humano sadio é cerca
de 36,7 oC, estamos longe de nos tornarmos vagalumes!
O padre brasileiro Bartholomeu Lourenço de Gusmão é
considerado o pioneiro do balonismo, apesar de não ter
construído um balão capaz de carregar um homem ou
mesmo pequenos animais. No entanto, em 1709, em
Lisboa, Portugal, ele provou - em pelo menos quatro
ocasiões diferentes, documentadas - que, inflando uma
bola com ar quente, ela elevar-se-á aos céus. Não se
sabe quando ocorreu a Bartholomeu a ideia de se usar ar
quente para elevar um balão. Alguns autores sustentam
que foi a simples observação de como uma bolha eleva-se rapidamente no ar ao passar por cima de uma fonte
de calor; outros dizem que foi observando como partículas elevam-se no ar ao se desprenderem da madeira em
chamas. São especulações, no entanto, pois nem mesmo Bartholomeu deixou qualquer explicação.
A primeira demonstração deveria ocorrer no dia 24 de junho de 1709. Mas, como o Rei encontrava-se acamado,
ela só ocorreu no dia 3 de agosto do mesmo ano. Essa
demonstração não foi bem sucedida, pois o balão pegou fogo e incendiou-se; no dia 5 de agosto, no entanto,
um novo balão subiu aos ares, e um relatório escrito a
respeito, por um Salvador Antônio Ferreira, encontra-se
hoje na Biblioteca Nacional em Lisboa: “(...) A 5 do mesmo mês veio o dito padre com um meio globo de madeira
delgado, e dentro trazia um globo de papel grosso, inserindo no fundo uma tigela com fogo material; o qual subiu
mais de 20 palmos e como o fogo ia bem aceso, começou a arder o papel subindo; e o meio globo de madeira
ficou no chão sem subir, porque ficou frustrado o intento.
E como o globo ia chegando ao teto da casa acudiram
com paus dois criados da casa real, para evitar o pegar
algum desastre, assistindo a tudo Sua Majestade com
toda a Casa Real e várias pessoas.” Em uma outra carta, escrita pelo Cardeal Conti aos seus superiores em
Roma, menciona o primeiro e o segundo experimento
de Bartholomeu e explicitamente cita que ele tem um
corpo esférico de pouco peso (“... corpo esfericodipoco
peso ...”); que é impulsionado por ar quente; e que ele
voou verticalmente a uma altura de “duecanne” (aproximadamente quatro metros, equivalente a 20 palmos,

Observe a utilidade prática das superfícies aluminizadas.
Não apenas as cores, mas os materiais têm influência
na absorção de radiação. De fato, se duas superfícies
de mesma área, receberem a mesma quantidade de radiação solar, em um mesmo intervalo de tempo, forem
recobertas, uma com fuligem e outra com prata polida,
pode-se determinar que: a fuligem absorve 97% dos
raios do Sol; a prata polida apenas 6%. No século XIX,
James Dewar (físico britânico) construiu uma garrafa
com duas paredes de vidro separadas por um pequeno
espaço onde se fez vácuo. Para refletir a radiação, as
paredes foram prateadas. Alguns anos mais tarde, no
início do século XX, um alemão fabricante de vidros, Reinhold Burger, aperfeiçoou e patentou a ideia. Daí nasceu
a garrafa térmica.

Quando a garrafa contém um líquido frio as paredes prateadas refletem as ondas de calor que vêm de fora, impedindo-as de penetrar. Suponha que ela contenha um
líquido quente. Então a parede prateada interna reflete
as ondas de calor emitidas pelo líquido, impedindo-as
de sair. Como vimos antes, bons absorventes de calor
também são bons emissores. Os corpos, quando emitem
calor, o fazem, em parte, irradiando raios infravermelhos.
Alguns corpos, refletem parte da radiação Solar e outros
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contrário, ou seja, o vento é da praia para o mar. Com
isto, podemos afirmar que, à noite, a água é mais quente
que a areia. Na verdade, o que temos é areia e água que
recebem radiação solar durante todo o dia. A areia sofre
um aquecimento maior que a água. No período escuro,
a areia sofre um esfriamento maior e mais rápido que
a água. Estamos falando de capacidade de armazenar
calor. É o que se chama capacidade térmica. Podemos
dizer que a água possui uma alta capacidade térmica.

como mencionado acima). Além disso, e mais importante
ainda, cita que Bartholomeu, tendo confirmado que seu
invento não traz perigo, está construindo um novo, de
maior tamanho (“... onde egli, impegnatodifarvedereche
non corre pericolola sua invenzione, sta fabricando altroordegnomaggiore.”). Esses dois relatos confirmam que a
invenção de Bartholomeu era realmente um balão, com
uma forma aproximada a de hoje, e que ele efetivamente
elevou-se aos ares. A terceira demonstração ocorreu no
dia 8 de agosto, no pátio da Casa da Índia, quando o balão subiu aos ares e vagarosamente desceu no Terreiro
do Paço. A quarta, e última demonstração, ocorreu no dia
3 de outubro de 1709 e foi relatada por Salvador Antônio
Ferreira da seguinte maneira: “Quinta-feira, 3 de outubro
fez o Padre Bartholomeu de Quental, digo Bartholomeu
Lourenço, outro exame no pátio da casa da Índia, com
o instrumento de voar, que tendo já subido a bastante
altura caiu no chão sem efeito. Se a história não fosse do
século XVIII (quando eu ainda nem era nascido, portanto
este livro não estava escrito) eu diria que o Sr. Bartholomeu tinha sido meu aluno!

ILHAS DE CALOR - Algumas características das zonas
urbanas: muito calor irradiado para a atmosfera pela
grande quantidade de edifícios, que também dificultam a
circulação do ar quente e do ar frio; alta taxa de emissão
de gás carbônico pela grande quantidade de carros e zonas industriais, intensificando o efeito estufa; muito asfalto, que absorve muito da radiação solar e a presença
constante, pelos sistemas de esgoto, de água que não
evapora para levar calor consigo. Resultado desta soma
de fatores: a atmosfera das zonas urbanas é mais quente (5 a 8 graus Celsius) que nos arredores. As cidades
transformam-se em verdadeiras ‘ilhas de calor’.

MATERIAL:
1. Um saco plástico (leve);
2. Um secador de cabelo. COMO FAZER: 1- Ligue um
secador de cabelo;
• Abra um saco plástico e o coloque sobre o secador,
enchendo o saco com ar quente;
• Desligue o secador e solte o saco plástico (peça ajuda a um amigo para segurar e desligar o secador
enquanto você segura o saco plástico).
O saco plástico (balão) sobe. O ar quente dentro do saco
é mais leve que o ar frio fora do saco. O ar quente sobe,
levando o saco junto. É assim que o balão voa: um bico
de gás esquenta o ar dentro do balão, fazendo com que
ele suba.

Com a enorme quantidade de água que há no planeta,
nada mais natural que o fato de a maior parte da energia
do Sol ser absorvida pelos oceanos, que se aquecem.
Como a água demora mais para perder calor do que o
solo (como aprendemos observando as brisas marítimas), os oceanos funcionam como um regulador de temperatura. De fato, se compararmos os hemisférios Norte
e Sul: a diferença média de temperatura entre o inverno
e o verão é de 15 ºC no Norte e apenas 5 ºC no Sul.
Adivinhe porquê! Há, menos superfície de oceanos no
Norte! Pudera ser mais quente aqui no Sul! São os oceanos que nos livram de invernos muito rigorosos. Além
da atmosfera, claro, sem a qual teríamos um planeta frio.
A evaporação natural da água tem a função de filtra-la.
No processo, enquanto se eleva na atmosfera, o vapor
d’água deixa para trás partículas sólidas e microrganismos que, mais densos que o ar, não sobem. Ao evaporar

O ar sobre regiões quentes sobe, criando regiões de baixa pressão, o que atrai o ar dos lugares mais frios. Esses
movimentos do ar que chamamos de vento. Portanto,
podemos afirmar que o vento sopra das regiões mais
frias para as mais quentes.

No litoral, acontece um fenômeno interessante: o vento,
durante o dia, sopra do mar para a praia, indicando que
a areia é mais quente que a água. À noite, acontece o
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nifica altas taxas de reflexão. Pudera o lugar ser gelado.
São registradas taxas de até 80% de reflexão!

a água, em suspensão na atmosfera deixa-a mais úmida.
É o que se chama ‘umidade relativa do ar’. Pensando
nisso, pode-se entender as grandes variações de temperatura no deserto, dada a ausência da umidade no ar,
seco: “se visitasse a mesma zona do deserto às 3 da tarde e novamente às 3 da manhã, talvez não acreditasse
que se encontrava no mesmo local. Poucas regiões da
Terra variam tanto do dia para a noite como os desertos.
À tarde, a temperatura pode ultrapassar os 40 oC sob um
sol escaldante. À noite, a temperatura pode ir à 10 graus
negativos. O calor absorvido é rapidamente desprendido, logo após o pôr-do-sol, dada a falta de água. A areia
absorve calor somente em uma camada muito fina e logo
o perde para o ar.” Esse fato explica, também, porque em
certos ambientes, mesmo que com altas temperaturas,
não temos tanto desconforto térmico. Desde que o ambiente seja úmido. O segredo está na presença da água.

ALBEDO - “Relação entre a quantidade de radiação refletida pela superfície de um objeto e o total de radiação
incidente sobre o mesmo. O albedo varia de acordo com
as propriedades do objeto e é informado em valor de
percentagem. Superfícies com albedo elevado incluem
areia e neve. Áreas de floresta e aquelas recém desmatadas apresentam reduzido albedo. ”
http://br.weather.com/

Nas regiões polares, onde as temperaturas são baixíssimas, encontram-se enormes blocos de gelo flutuando
no mar. São verdadeiras ‘montanhas de gelo’. Daí deriva
seu nome: iceberg (do holandês, ijsberg). Se você puser
um cubo de gelo dentro de um copo transparente contendo água, vai perceber que o gelo flutua na superfície
da água, mas só uma pequena porção da massa total
aparece. Considerando que, em média, o volume de 1
cm³ de água do mar contém uma massa de 1,03 g, e que
num volume igual de gelo a massa é de 0,92 g, pode-se
determinar que 89% do iceberg está embaixo d’água. Ou
seja, vê-se apenas a ponta do iceberg, correspondente
a 11% de seu volume total. Daí que vem a expressão
popular muito comum ‘a ponta do iceberg’ quando se
quer falar de algo que ainda está por se descobrir, do
qual se tem apenas indícios, pistas. O iceberg mais alto
já medido, de 167 m de altura, foi encontrado pelo navio quebra-gelo norte americano East Wind, em 1958,
a oeste da Groenlândia. Para que você tenha noção do
que estamos falando, veja a foto. Não é o iceberg mais
alto. Mas imagine se fosse! Avalie o tamanho do bloco de
gelo pela altura da pessoa de casaco vermelho. Ao Norte
do Canadá, há regiões onde a temperatura, se baixasse apenas 9 graus Celsius, o mercúrio (Hg) congelaria
e os termômetros deixariam de marcar. Lá as temperaturas vão a 30 graus Celsius abaixo de zero! Regiões
como esta apresentam lagos congelados. Mas apenas
na superfície. A água que está abaixo é um pouco mais
quente. Tanto que se consegue pescar. Basta abrir um
buraco na camada superficial de gelo. No processo de
aquecimento (ou resfriamento) da água, como vimos, há
circulação das camadas quente e fria. Assim, a água na
superfície é resfriada e desce, para que a água debaixo,
mais quente, possa subir e resfriar-se. Porém, esta circulação só acontece até que a água atinja 4 ºC. A partir daí,
cessam as correntes e a água da superfície irá resfriar
até o ponto de congelamento. Ora, o fato de a água a
4 ºC não subir mais, indica que ela se torna mais densa
nesta temperatura. Esse fato é festejado pelos organismos vivos sob a camada de gelo. Verifica-se que há pouca perda de calor da água para o ambiente. O que significa que o gelo é um mau condutor de calor. Aliás, é um

A ponta do ICEBERG - Ao contrário das ‘ilhas de calor’
urbanas, os polos terrestres não são tão quentes. Aliás,
são freezers naturais! Considerando que a temperatura,
em parte, é explicada pela quantidade de radiação solar
incidente, os polos devem mesmo ser frios. Como o eixo
de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de
sua órbita ao redor do Sol, uma mesma quantidade de
radiação incidente na região do Equador terrestre, fica
muito mais espalhada nas regiões das calotas. De fato,
a Antártica é o continente mais frio da Terra. Cerca de
metade desse território é coberta por gelo, com cerca de
2 km de espessura média. As baixas temperaturas persistem mesmo com tempo ensolarado: no verão, a temperatura não sobe acima do ponto de congelamento da
água (0 ºC), mantendo-se abaixo dos 29 graus Celsius,
negativos! [‘trava-língua’: o nome do continente é Antártica ou Antártida?! Pergunte ao professor de Geografia.]

A presença de tamanha quantidade de gelo, branco, capaz de refletir grandes porções da radiação incidente,
explica estas temperaturas congelantes. Para comprovar
isto, vamos analisar um mapa de albedo (albedométrico)
dos continentes. Nele, representa-se, em porcentagem,
a quantidade de radiação refletida em cada uma das regiões da Terra. Observe a legenda de cores: o azul sig-
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isolante térmico bem melhor que o alumínio. Pelo que
vimos, os peixes das regiões geladas têm muita sorte.
Conseguem sobreviver porque o gelo é um mau condutor de calor. Nós também temos sorte, se temos cobertores em dias frios. Quando nos deitamos, está tudo frio.
Mas, na manhã seguinte, é tão difícil levantar da cama...
isso porque irradiamos calor durante a noite. E o cobertor
não o deixa sair. Não o conduz para o ambiente. Desse
modo, embaixo das cobertas fica tão quentinho!
Sortudos também os pássaros, que conseguem eriçar
suas penas em dias frios. Fazendo isso, acumulam uma
camada de ar entre os fios. Isto dificulta a saída do calor
produzido. Conclusão: o ar também não é um bom condutor de calor.
Os Inuits (esquimós), habitantes das regiões polares,
moram em casinhas de gelo, os iglus. Dentro delas, vivem como nós em nossos lares de concreto. Conseguem
dormir, com relativo conforto térmico e até cozinhar! Apesar das temperaturas polares, baixíssimas, conseguem
agradáveis 3 graus negativos no interior de suas ‘ocas’
de água congelada. Lembre-se que o gelo é um mau
condutor de calor.

f = fluxo de calor
Q = quantidade de calor
∆t =intervalo de tempo
K = constante de condutibilidade térmica
A = área
módulo da diferença de temperatura
∆θ =
 = espessura

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (ENEM) - Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a
outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro.
No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante
o experimento, foram monitoradas as temperaturas das
garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b)
após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura
da garrafa preta, em comparação à da branca, durante
todo experimento, foi:
a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
e) maior no aquecimento e maior no resfriamento.
QUESTÃO 02 (UEL) - O cooler, encontrado em computadores e em aparelhos eletroeletrônicos, é responsável
pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar
entre placas difusoras de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o
processador, conforme a figura a seguir.

Portanto, a irradiação de uma pessoa ou uma fogueira,
por exemplo, não consegue sair, provocando o aquecimento do ar ambiente, criando um clima suportável. Uma
pequena abertura no topo da construção permite que o
ar sair e se renove, através da convecção.

Sobre o processo de resfriamento desse processador,
assinale a alternativa correta.
a) O calor é transmitido das placas difusoras para o
processador e para o ar através do fenômeno de
radiação.
b) O calor é transmitido do ar para as placas difusoras
e das placas para o processador através do fenômeno de convecção.
c) O calor é transmitido do processador para as placas difusoras através do fenômeno de condução.
d) O frio é transmitido do processador para as placas
difusoras e das placas para o ar através do fenômeno de radiação.

Fluxo de calor (f) - É a relação entre a quantidade de
calor que atravessa um meio pelo tempo gasto para atravessá-lo.

f =

K ⋅ A ⋅ ∆θ


f =

Q
∆t
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sofre a influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico
Sul (ASPS) e da cordilheira dos Andes. O ASPS, região
de alta pressão na atmosfera, atua como uma “tampa”,
que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens e/ou chuva. Nessa
área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas
eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície
e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente, devido à falta de nuvens e à
pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas as
temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é
uma característica dos desertos.

e) O frio é transmitido das placas difusoras para o ar
através do fenômeno de radiação.
QUESTÃO 03 (UFG) - Umidade é o conteúdo de água
presente em uma substância. No caso do ar, a água na
forma de vapor pode formar um gás homogêneo e incolor se sua concentração no ar estiver abaixo do limite de
absorção de vapor de água pelo ar. Este limite é chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir
da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de
água. O ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado
à umidade do ar é que, em um dia muito quente, o ser
humano sente-se termicamente mais confortável em um
ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao calor:
a) recebido pelo corpo por irradiação.
b) cedido para a água por convecção.
c) recebido do vapor por condução.
d) cedido para o vapor por convecção.
e) cedido pelo corpo por condução.

(Ciência Hoje, novembro de 2012. Adaptado.)
Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar
que o ASPS ______________ e a escassez de nuvens
na região do Atacama ______________.
As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas
por:
a) favorece a convecção - favorece a irradiação de
calor
b) favorece a convecção - dificulta a irradiação de calor
c) dificulta a convecção - favorece a irradiação de calor
d) permite a propagação de calor por condução - intensifica o efeito estufa
e) dificulta a convecção - dificulta a irradiação de calor

QUESTÃO 04 - O El Niño é um fenômeno ambiental da
atmosfera do planeta de grandes proporções. As condições de pressão e temperatura são essenciais para a
sua ocorrência. O desenho seguinte é um esquema da
circulação atmosférica sobre o Oceano Pacífico entre
o Continente Australiano e a região próxima à costa do
Peru. O fluxo de superfície mostrado no desenho representa o movimento das massas de ar sobre a superfície
do Pacífico.

QUESTÃO 06 (ENEM PPL) - Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã
com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para
outro em virtude da diferença de temperatura entre eles.
A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de
frio, porque:
a) possui a propriedade de gerar calor.
b) é constituída de material denso, o que não permite
a entrada do ar frio.
c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo
humano para o meio externo.
d) tem como principal característica a absorção de
calor, facilitando o equilíbrio térmico.
e) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução.

Em relação às condições climáticas dessa região, presentes na promoção do El Niño, pode-se afirmar que:
a) a subida de grandes massas de ar nas proximidades do oceano, na costa do Peru, revela uma
zona de alta temperatura.
b) nas proximidades do oceano, no Continente Australiano, a pressão atmosférica deve ser muito baixa o que justifica a direção do fluxo de superfície.
c) nas proximidades da superfície do oceano, na costa do Peru, a pressão atmosférica deve ser muito
alta o que justifica a direção do fluxo de superfície.
d) o ar nas proximidades do oceano, na costa do
Peru, deve ter temperaturas muito baixas.
e) o fluxo de superfície dá-se de uma região de temperaturas muito altas para regiões de temperaturas muito baixas.

QUESTÃO 07 - O capim, do tipo elefante, foi importado
da África há 100 anos para alimentar o gado em períodos
de estiagem. Resistente à seca e capaz de se desenvolver, mesmo em solos pobres, ele foi usado durante
décadas por pecuaristas de regiões inóspitas do país. O
capim-elefante não precisa necessariamente ser irrigado
e é triturado pela mesma máquina que o colhe. Em seguida, o farelo é jogado sem nenhum tratamento prévio
diretamente no forno para esse fim. Queimado, produz
vapor que movimenta um gerador. A energia resultante

QUESTÃO 05 (UNESP) - Por que o deserto do Atacama
é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se
localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela
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cífico, pois quanto menor o calor específico de
determinado material, menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada
quantidade de calor.
b) pavimentada com material de baixa capacidade
térmica, pois quanto menor a capacidade térmica
de determinada estrutura, menor será a variação
térmica sofrida por ela ao receber determinada
quantidade de calor.
c) pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de
determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor
d) possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d’água possui a
capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico
da água (em relação à madeira, por exemplo).
e) possuir um sistema de sucção do vapor d’água,
pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d’água
possui a capacidade de armazenar calor sem
grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água (em relação à madeira, por
exemplo).

é transferida para uma subestação conectada à rede
nacional de distribuição elétrica. A conversão de capim-elefante em energia não polui. Mesmo o gás carbônico,
CO2, emitido durante a queima da biomassa utilizada, é
menor do que o consumido pela gramínea durante todo
o seu crescimento.
(VARGAS, 2010, p. 112).
A Terra recebe continuamente do Sol energia equivalente
a 1,3 kW/m2 e em torno de 30 % dessa energia é refletida
pela atmosfera, não alcançando a superfície do planeta.
Sabendo-se que a radiação solar incide perpendicularmente sobre uma área plana de oito hectares de plantio
de capim-elefante e que um hectare é igual a um hectômetro quadrado, pode-se afirmar que a energia absorvida
pelo capim-elefante, em 10 h de insolação, é aproximadamente igual, em kWh, a:
a) 1,1 × 104
b) 3,5 × 105
c) 3,9 × 106
d) 7,3 × 105
e) 7,5 × 104
QUESTÃO 08 (ENEM PPL) - Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão/
inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é possível
regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o
registro. Abrindo, diminui-se a temperatura e fechando,
aumenta-se.
Aumentando-se o fluxo da água há uma redução na sua
temperatura, pois:
a) aumenta-se a área da superfície da água dentro
do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação.
b) aumenta-se o calor especifico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se
aquece no chuveiro.
c) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/
chuveiro, diminuindo também a capacidade do
conjunto de se aquecer.
d) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do
chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la.
e) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência
de calor de uma para a outra.

QUESTÃO 10 (G1 CPS) - Ana, após ouvir atentamente
uma reportagem sobre “Caminhar para desestressar”,
decide seguir essa prática. Assim, caminha 9 km indo de
seu trabalho, localizado na região central, até sua residência, localizada na região residencial suburbana.

Neste percurso, ela passa pela região residencial urbana
e pelo parque, gastando um tempo de 2,5 h. Tendo como
base o esquema gráfico e considerando que a temperatura interna de Ana permaneça constante durante todo o
percurso, pode-se afirmar que
ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente na região central.
a maior transferência de calor entre Ana e o ambiente
ocorre na região residencial urbana.
durante o percurso, a menor troca de calor entre Ana e o
ambiente ocorre na região do parque.
na região rural é onde há a possibilidade de uma maior
troca de calor entre Ana e o ambiente.
a diferença de temperatura entre as regiões não interfere
na transferência de calor entre Ana e o ambiente.

QUESTÃO 09 (ENEM) - Em grandes metrópoles, devido
a mudanças na superfície terrestre - asfalto e concreto
em excesso, por exemplo - formam-se ilhas de calor. A
resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação
convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São
Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus
centígrados de diferença em relação ao seu entorno.
Revista Terra da Gente. Ano 5, nº 60, Abril 2009 (adaptado).
As características físicas, tanto do material como da
estrutura projetada de uma edificação, são a base para
compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais (temperatura, umidade e pressão), uma
quadra terá melhor conforto térmico se:
a) pavimentada com material de baixo calor espe-
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Analise cada uma das afirmativas:
I. Num refrigerador, o congelador fica localizado na
parte superior por causa das correntes convectivas que facilitam a troca de calor;
II. A energia térmica de convecção não necessita de
um meio para se propagar sendo transmitidas por
ondas eletromagnéticas;
III. O forno de micro-ondas é baseado em ondas eletromagnéticas de alta frequência que quando penetram no alimento ativam as moléculas de água
dos alimentos, causando vibrações insensíveis. O
atrito de uma molécula com a outra gera calor, cozinhando os alimentos;
IV. A formação das brisas, nas regiões litorâneas, em
parte se deve ao fato de o calor específico da terra
ser bem menor que o da água.
V. O motivo pelo qual espelha-se as faces da ampola
de vidro de uma garrafa térmica é para ser evitada
a convecção de calor.
São verdadeiras:
a) Nenhuma
b) somente a II e a V
c) I, II e IV
d) II, III e V
e) I, III e IV

( ) Ao segurar um corrimão de madeira e outro de
metal, ambos à mesma temperatura, tem-se a
sensação de que a madeira está mais quente porque ela conduz melhor o calor.
( ) Uma geladeira funcionando dentro de uma cozinha, sempre causará o aquecimento do ambiente.
( ) Considere dois materiais diferentes, de mesma
massa e à mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até atingirem uma mesma temperatura final, a quantidade de calor necessária será
a mesma.
( ) Considere dois materiais iguais, de volumes diferentes e à mesma temperatura. Para que eles
sejam aquecidos até atingirem uma mesma temperatura final, a quantidade de calor necessária
será a mesma.
A sequência correta encontrada é:
a) F, F, V, V
b) V, V, F, F
c) F, V, F, F
d) V, F, F, V
QUESTÃO 05 (UNICAMP) - Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o
homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível.
Em cada uma das situações descritas a seguir, você
deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido.
I. As prateleiras de uma geladeira doméstica são
grades vazadas, para facilitar fluxo de energia térmica até o congelador por __________
II. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por __________.
III. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre
as paredes duplas de vidro para evitar que o calor
saia ou entre por __________.
Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para
preencher as lacunas corretamente são:
a) condução, convecção e radiação.
b) condução, radiação e convecção.
c) convecção, condução e radiação.
d) convecção, radiação e condução.

QUESTÃO 02 (UFMG) - No verão, Tia Maria dorme coberta somente com um lençol de algodão, enquanto, no
inverno, ela se cobre com um cobertor de lã. No inverno,
a escolha do cobertor de lã justifica-se, PRINCIPALMENTE, porque este:
a) é mais quente que o lençol de algodão.
b) é pior transmissor de calor que o lençol de algodão.
c) se aquece mais rápido que o lençol de algodão.
d) tem mais calor acumulado que o lençol de algodão.
QUESTÃO 03 (G1 - CPS 2010) - Você já pensou em
passar a noite em uma geladeira ou dormir sobre uma
grande pedra de gelo? Apesar de essa ideia ser assustadora, já existem hotéis feitos de gelo que são como imensos iglus. O primeiro hotel de gelo do mundo, o Ice, fica
na Suécia. Esse hotel possui paredes, camas, mesas e
tudo o que existe em um hotel normal, só que de gelo.
Não há como não se impressionar. A inusitada construção é branca, transparente e costuma durar apenas o
período do inverno, porque depois o gelo se derrete.
Numa noite, verificou-se que a temperatura externa era
muito mais baixa que a temperatura do interior do hotel
Ice. A diferença de temperatura entre o interior do hotel
e seu exterior se deve ao fato de o gelo apresentar um
valor baixo para:
a) o calor específico.
b) a capacidade térmica.
c) o coeficiente de atrito.
d) o coeficiente de dilatação térmica.
e) a constante de condutibilidade térmica.

QUESTÃO 06 (G1 IFSP) - Observando um refrigerador,
a geladeira comum de sua casa, um aluno escreveu as
seguintes afirmações:
I. A energia na forma de calor que sai dos alimentos
chega ao congelador pelo processo de convecção
na maior proporção e muito pouco por radiação.
II. O congelador está situado na parte superior para
receber o ar aquecido pelo calor dos alimentos.
III. As camadas que formam as paredes da geladeira
são intercaladas por material isolante para evitar
a entrada de calor por condução.
IV. Os espaços internos são divididos por grades vazadas que facilitam o movimento por convecção
das massas do ar quente e frio.
As afirmativas corretas são:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.

QUESTÃO 04 (G1 CFTMG) - Analise as afirmações a
seguir e assinale (V) para as verdadeiras ou (F) para as
falsas.
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QUESTÃO 07 (UECE) - A humanidade acaba de chegar
ao meio de um caminho considerado sem volta rumo a
mudanças climáticas de grande impacto. Um estudo divulgado pelo serviço britânico de meteorologia mostrou
que a temperatura média da Terra teve um aumento de
1,02 °C no período correspondente ao início da Revolução Industrial até os dias atuais. É a primeira vez que
se registra um aumento dessa magnitude e se rompe o
1 °C, um flagrante desequilíbrio no planeta.
patamar de
A fonte predominante e a forma de transmissão dessa
energia térmica que chega à Terra é, respectivamente:
a) o sol e a convecção.
b) o efeito estufa e a irradiação.
c) o efeito estufa e a circulação atmosférica.
d) o sol e a irradiação.

a) convecção.
c) contato.

b) irradiação.
d) raios cósmicos.

QUESTÃO 09 (UECE) - O uso de fontes alternativas de
energia tem sido bastante difundido. Em 2012, o Brasil
deu um importante passo ao aprovar legislação específica para micro e mini geração de energia elétrica a partir
da energia solar. Nessa modalidade de geração, a energia obtida a partir de painéis solares fotovoltaicos vem
da conversão da energia de fótons em energia elétrica,
sendo esses fótons primariamente oriundos da luz solar.
Assim, é correto afirmar que essa energia é transportada
do Sol à Terra por:
a) convecção.
b) condução.
c) indução.
d) irradiação.
QUESTÃO 10 (UFSM) - Em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade: todas as suas
paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma
das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6w/(m⋅ºC). A
figura a seguir mostra como a temperatura varia através
da parede do prédio.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
O texto a seguir refere-se à(s) questão(ões) propostas
abaixo.

“No dia 20 de dezembro de 2013, a 68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o ano de
2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias
baseadas em Luz (InternationalYearof Light and Light-based Technologies – IYL 2015). Ao proclamar um Ano
Internacional com foco na ciência óptica e em suas aplicações, as Nações Unidas reconhecem a importância
da conscientização mundial sobre como as tecnologias
baseadas na luz promovem o desenvolvimento sustentável e fornecem soluções para os desafios mundiais nas
áreas de energia, educação, agricultura, comunicação e
saúde. A luz exerce um papel essencial no nosso cotidiano e é uma disciplina científica transversal obrigatória
para o século XXI. Ela vem revolucionando a medicina,
abrindo a comunicação internacional por meio da internet e continua a ser primordial para vincular aspectos
culturais, econômicos e políticos da sociedade mundial.”

Qual é o valor, em w/m², do módulo do fluxo de calor por
unidade de área que atravessa a parede?
a) 125
b) 800
c) 1200
d) 2400
e) 3000

GABARITO DE APRENDIZAGEM

(http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/
prizes-and-celebrations/2015-international-year-of-light/
Acesso em 10 de set. 2015)
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QUESTÃO 08 (G1 CFTRJ) - “Luz do sol,
Que a folha traga e traduz,
Em verde novo
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz...”
Caetano Veloso, Luz do Sol)
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GABARITO COMPLEMENTARES
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Esse trecho da canção de Caetano Veloso nos faz lembrar que a luz do Sol provê de energia o nosso planeta.
Certamente não haveria vida na Terra sem ela!
O processo de transferência de energia térmica que explica a transmissão do Sol a Terra, por meio da luz é
chamado de:
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Competências:
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.
H10 - Analisar perturbações ambientais, identificando
fontes, transporte e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H12 - Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando
interesses contraditórios.

A grande importância do petróleo se dá porque ele é a
matriz energética mundial. O petróleo pode ser encontrado tanto na terra como no mar, em grandes profundidades como é o caso do petróleo da camada do pré-sal. Os
principais produtores de petróleo no Brasil são:

Entenda o que é a camada de pré-sal:

ÁREA 5 - Entender métodos e procedimentos próprios
das ciências naturais e aplicá-los 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.
H18 - Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 - Avaliar métodos, processos ou procedimentos das
ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou
solucionar problemas de ordem social, econômica ou
ambiental.

As maiores reservas de petróleo no mundo estão representadas no gráfico abaixo:

ÁREA 7 - Apropriar-se de conhecimentos da química
para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H26 - Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 - Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente
aplicando conhecimentos químicos, observando riscos
ou benefícios.

A destilação fracionada do petróleo permite obter os principais combustíveis derivados do petróleo. Essa destilação fracionada é feita nas refinarias. Os principais combustíveis derivados do petróleo são:
• óleo diesel
• querosene
• gasolina
• GLP (gás liquefeito de petróleo)
• Gás natural

1. Petróleo - É um combustível fóssil, ou seja, foi formado pela decomposição de matéria orgânica durante
milhões de anos. Os principais constituintes do petróleo
são hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Ele é um líquido escuro e bastante viscoso (figura abaixo)
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www.alunosonline.com.br
O petróleo também tem outra cadeia produtiva que é
a indústria petroquímica. Lá, o petróleo é submetido à
transformações químicas para ser aproveitado em diversos materiais importantes para o nosso cotidiano:
• asfalto
• plástico
• borracha
• fertilizantes
• goma arábica (encontrada no chiclete)
O petróleo é a matriz energética mundial, entretanto ele
apresenta uma série de problemas ambientais, onde os
principais são:
• efeito estufa (liberação de CO2 na queima)
• chuva ácida (liberação de óxidos de enxofre e nitrogênio na queima)
• vazamentos na extração e transporte
• destruição de ecossistemas.
Além disso, o petróleo é uma fonte de combustível não-renovável, ou seja, um dia ele vai acabar.

http://palhoca.nexolocal.com.br
3. Carvão Mineral - É um combustível fóssil (não-renovável), formado pela fossilização da madeira durante milhões de anos. Tem o aspecto de uma pedra (minério).

2. Gás Natural - Também é um combustível fóssil como
o petróleo e, portanto não-renovável. Ele é formado por
uma mistura de hidrocarbonetos leves, sendo o seu principal constituinte o metano (CH4). É incolor, inodoro e
atóxico. As principais reservas de gás natural no Brasil
estão representadas na figura abaixo:

Entre os combustíveis fósseis é considerado o mais poluente porque sofre uma queima incompleta, liberando
substâncias tóxicas (CO) e poluentes (C grafite) e também CO2 que provoca efeito estufa. Além disso, tem
muito enxofre na sua composição e por isso sua queima libera grandes quantidades de óxidos de enxofre que
provocam chuva ácida. Atualmente, a matriz energética
da China é carvão mineral. Os principais produtores de
carvão mineral são:

O gás natural apresenta algumas vantagens em relação
ao petróleo:
• baixo impacto ambiental – sua combustão é completa e mais limpa do que a do petróleo, o que
contribui menos para o efeito estufa.
• facilidade de transporte e manuseio – é transportados por gasodutos, o que diminui bastante o
custo e o risco de vazamentos.
• segurança – em caso de vazamento dissipa no ar
porque é menos denso que o ar atmosférico.
No Brasil o gás natural é usado principalmente nas indústrias e no aquecimento das residências em locais
frios. Na região do pré-sal também há grandes reservas
de gás natural.
OBS1: O gás natural veicular (GNV) é uma mistura de
metano (CH4) e etano (C2H6) sendo usado como combustível em automóveis. É menos poluente do que a gasolina e mais barato, mas diminui o potencial do motor
e o cilindro para armazenar o combustível ocupa muito
espaço no porta-malas.

http://www.portalsaofrancisco.com.br
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4. Hidrogênio - É o combustível mais desejado pelos
ambientalistas e o que tem potencial para substituir o petróleo. Suas principais vantagens são:
• é renovável
• não provoca efeito estufa
• não provoca chuva ácida.
A queima do hidrogênio libera água e a ideia é obter hidrogênio a partir da eletrólise da água.

6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior.
No dia 8 de julho, também foi atingido recorde de produção: foram produzidos 865 mil barris por dia (bpd). Essa
produção não inclui a extração de gás natural.”
(Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/pre-sal-novo-recorde-na-producao-de-petroleo-mensal)
Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa CORRETA.
a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que
o principal constituinte é o metano, de fórmula molecular CH4.
b) O petróleo é utilizado somente para a produção de
combustíveis e poderia ser totalmente substituído
pelo etanol, menos poluente.
c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente
próxima a vulcões onde, há milhares de anos, o
petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas.
d) As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como: ácidos graxos, éteres e aldeídos.
e) As diferentes frações do petróleo são separadas
em uma coluna de destilação, onde as moléculas
menores como benzeno e octano são retiradas no
topo e as moléculas maiores como etano e propano são retiradas na base da coluna.
QUESTÃO 03 (UPE Competência 7 H26) - Leia os versos da letra da música transcrita a seguir:
MOVIDO À ÁGUA
Existe o carro movido à gasolina, existe o carro movido
a óleo diesel,
Existe o carro movido a álcool, existe o carro movido à
eletricidade,
Existe o carro movido a gás de cozinha.
Eu descubro o carro movido à água, eu quase, eu grito,
eureka, eureka, eurico
Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os açudes iam
tudo ceará
Os rios não desaguariam mais no mar, nem o mar mais
virar sertão.
Nem o sertão mais virar mar.
Banho? Nem de sol.
Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito
Aleguei ser um invento inviável, só realizável por obra e
graça do Santo Espírito.
Agora eu tô bolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, fezes,
Detritos, fezes, três vezes estrume, um carro de luxo movido a lixo,
Um carro pra sempre movido à bosta de gente.

2H2 (g) + O2 (g) ↔ 2H2O (g)
Da esquerda para a direita ocorre a queima do hidrogênio e da direita para a esquerda é a eletrólise da água.
Outra vantagem do hidrogênio é que ele é o combustível que apresenta o maior rendimento por massa, ou
seja, libera mais energia por grama. O Brasil apresenta
grandes reservas de água doce o que significa que se
o hidrogênio passar a ser a matriz energética mundial o
Brasil passará a ser detentor das maiores reservas de
combustível.
EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (COMPETÊNCIA 3 H10) - O fenômeno
da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição
em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são
distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor
de água existente na atmosfera, formando compostos
ácidos que se acumulam em nuvens, ocorrendo, assim,
a condensação, da mesma forma como são originadas
as chuvas comuns.
Um desses gases, o SO2, é proveniente da combustão
do enxofre, impureza presente em combustíveis fósseis,
como o carvão e derivados do petróleo. Ele leva à formação do ácido sulfúrico.
O esquema ilustra esse processo.

Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada do enxofre dos combustíveis derivados do petróleo,
como o diesel e o óleo combustível.
Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por:
a) filtração.
b) sublimação.
c) decantação.
d) fusão fracionada.
e) destilação fracionada.

ASSUMPÇÃO, I. Movido à água. Sampa Midnight: isso
não vai ficar assim, São Paulo: Independente, 1986. 1
CD, faixa 4. (Adaptado).
O combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos é a(o):
b) CH3CH2OH
a) H2O
c) CH4
d) CH3(CH2)2CH3
e) mistura de C8H18

QUESTÃO 02 (IFSC COMPETÊNCIA 3 H8) - “A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada do Pré-Sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia (bpd),
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QUESTÃO 04 (IFPE COMPETÊNCIA 3 H8) - O petróleo é uma mistura de várias substâncias, que podem
ser separadas por um método adequado. A gasolina, o
querosene e o óleo diesel são algumas das frações do
petróleo.

a) a gasolina.
b) o gás liquefeito do petróleo.
c) o gás natural.
d) o carvão mineral.
e) o diesel.
QUESTÃO 06 (ENEM 2014 Competência 5 H19) - O
potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado - apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo,
bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a
principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros
vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto.
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o:
a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria
orgânica por bactérias.
b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.
c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria
orgânica pelas bactérias anaeróbias.
d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias
anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

Analise cada alternativa abaixo e indique a única verdadeira.
a) A gasolina vendida em Recife é de excelente qualidade por ser considerada uma substância pura.
b) A combustão completa da gasolina libera um gás
que contribui para o aquecimento global.
c) O petróleo é inesgotável e é considerado um material renovável.
d) Um determinado aluno deixou cair acidentalmente
1 litro de gasolina dentro de um aquário contendo
8 litros de água e verificou a formação de um sistema homogêneo.
e) O processo de extração do petróleo através da plataforma marítima é totalmente seguro, não se tem
conhecimento, até hoje, de nenhum acidente que
tenha causado danos aos seres vivos.

QUESTÃO 07 (ENEM 2013 COMPETÊNCIA 5 H19) Sabe-se que o aumento da concentração de gases como
CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é
uma das atividades humanas que pode contribuir tanto
para a emissão quanto para o sequestro desses gases,
dependendo do manejo da matéria orgânica do solo.
ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos
de Química Nova na Escola. São Paulo, n. 5, nov. 2003
(adaptado).
De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a
minimizar o agravamento do efeito estufa?
a) Evitando a rotação de culturas.
b) Liberando o CO2 presente no solo.
c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do
solo.
d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no
solo.
e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais
do solo.

QUESTÃO 05 (FGV Competência 3 H8) - O texto seguinte refere-se a um documento do Departamento Nacional de Produção Mineral e descreve a utilidade de um
combustível fóssil: A utilidade do combustível X pode
ser vinculada às suas propriedades, como o alto poder
calorífico por unidade de massa, já que o calor resultante da sua queima aquece caldeiras, que geram vapor,
que movimentam turbinas, que geram energia elétrica.
O gás produzido por esse combustível pode resultar em
fertilizantes, amônia, combustíveis líquidos, lubrificantes,
combustível para aviação e isqueiros, metanol, etc.

QUESTÃO 08 (ENEM 2000 COMPETÊNCIA 3 H8) 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.
“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

(https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=3970. Adaptado)
O combustível X descrito no texto é:
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jazidas de petróleo.”
(Adaptado de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual
Editora, 1991.)
As informações do texto permitem afirmar que:
a) o petróleo é um recurso energético renovável a
curto prazo, em razão de sua constante formação
geológica.
b) a exploração de petróleo é realizada apenas em
áreas marinhas.
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem natural.
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões, independentemente da sua origem.
e) o petróleo é um recurso não-renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem
marinha ou em áreas submarinas.
QUESTÃO 09 (FGV COMPETÊNCIA 3 H8) - De acordo
com dados da Agência Internacional de Energia (AIE),
aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias
são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso e são processadas e empregadas de diversas formas.

No primeiro gráfico percebe-se o quanto as emissões do
Brasil são influenciadas pelo desmatamento. Se forem
incluídos desmatamento e queimadas, o Brasil passa do
17º para o 4º ou 5º lugar. O segundo gráfico mostra o
quanto a renda e a economia dependente de combustíveis fósseis eleva a emissão per capita.

(www.brasilescola.com/geografia/combustiveis-fosseis.htm.
Adaptado)
Por meio de processo de destilação seca, o combustível
I dá origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço e alumínio. O combustível II é utilizado como
combustível veicular, em usos domésticos, na geração
de energia elétrica e também como matéria-prima em
processos industriais. O combustível III é obtido por processo de destilação fracionada ou por reação química,
e é usado como combustível veicular.Os combustíveis
de origem fóssil I, II e III são, correta e respectivamente:
a) carvão mineral, gasolina e gás natural.
b) carvão mineral, gás natural e gasolina.
c) gás natural, etanol e gasolina.
d) gás natural, gasolina e etanol.
e) gás natural, carvão mineral e etanol.
QUESTÃO 10 (Competência 5 H17) - Vejam os dois
gráficos abaixo, cuja fonte é a ONG americana Union of
Concerned Scientists. Eles mostram as emissões de CO²
por país no ano de 2006. A emissão brasileira não inclui
o desmatamento e as queimadas.

Analisando os gráficos e as informações do texto podemos inferir que:
a) A China não pode ser acusada de intensificar o
efeito estufa, pois sua população é muito grande
e necessita queimar bastante combustível fóssil
para crescer economicamente.
b) O Brasil tem pouca participação na emissão de
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proveniente do setor econômico de Produção de
eletricidade e calor, em que predomina a emissão
do CO2, ocorrendo com grande intensidade nos
EUA e na China.
e) A Indústria possui parcela significativa na emissão
de gases do efeito estufa de origem antropogênica, na qual o N2O é o componente majoritário
na produção em refinarias de petróleo do Oriente
Médio e da Rússia.

CO2 porque produz energia por hidrelétricas e bicombustíveis além de ter um controle rigoroso de
desmatamentos e queimadas.
c) O gráfico de emissão por habitantes mostra o
quanto à renda e a dependência de combustíveis
fósseis elevam a emissão per capita, ou seja, países mais pobres emitem menos.
d) Os maiores responsáveis pela alta emissão de CO2
são os países que se industrializaram primeiro,
tais como os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul).
e) A única saída para minimizar as altas emissões de
CO2 é incentivar a utilização de biocombustíveis,
pois esses não emitem CO2 nas suas combustões.

QUESTÃO 02 (UFJF COMPETÊNCIA 3 H10) - Analise as reações químicas de alguns óxidos presentes na
atmosfera e marque a alternativa que descreve a qual
processo de poluição ambiental elas estão relacionadas.

2 NO2(g) + H2O(  ) → HNO3(aq) + HNO2(aq)

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (FUVEST COMPETÊNCIA 3 H10) - Segundo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), inúmeras gigatoneladas de gases
do efeito estufa de origem antropogênica (oriundos de
atividades humanas) vêm sendo lançadas na atmosfera
há séculos. A figura mostra as emissões em 2010 por
setor econômico.

CO2(g) + H2O(  ) → H2CO3(aq)
SO2(g) + H2O(  ) → H2SO3(aq)
a) Camada de ozônio.
b) Efeito estufa.
c) Chuva ácida.
d) Aquecimento global.
e) Inversão térmica.
QUESTÃO 03 (COMPETÊNCIA 5 H19) - A principal consequência da emissão de CO2 em excesso é o rápido
aquecimento global experimentado pelo nosso planeta
nas últimas décadas. Para minimizar o problema representado abaixo é necessário e viável:

Com base na figura e em seus conhecimentos, aponte a
afirmação correta.
a) Os setores econômicos de Construção e Produção de outras energias, juntos, possuem menores
emissões de gases do efeito estufa antropogênicos do que o setor de Transporte, tendo como
principal exemplo ocorrências no sudeste asiático.
b) As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica devem-se ao setor econômico da Agricultura
e outros usos da terra, em razão das queimadas,
principalmente no Brasil e em países africanos.
c) As maiores emissões de gases do efeito estufa de
origem antropogênica vinculadas à Produção de
eletricidade e calor ocorrem nos países de baixo
IDH, pois estes não possuem políticas ambientais
definidas.
d) Um quarto do conjunto de gases do efeito estufa
de origem antropogênica lançados na atmosfera é

a) obrigar os chineses a não mais utilizarem combustíveis fósseis como carvão mineral, derivados de
petróleo e gás natural.
b) mudar a matriz energética mundial para etanol,
pois a queima desse biocombustível não provoca
emissão de dióxido de carbono.
c) impor sanções econômicas aos países que mais
emitem dióxido de carbono como represália pelos
altos índices de poluição.
d) incentivar a diversificação da energia nuclear que
é considerada uma energia limpa, ou seja, tem impacto ambiental zero.
e) estimular a diversificação energética com a utilização de energias menos poluentes como biocombustíveis, energia solar e energia eólica.
QUESTÃO 04 (COMPETÊNCIA 3 H12) - Leia com atenção as idéias sobre a matriz energética atual e um possí-
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vel substituto. A Difícil e Pouco Provável Substituição do
Petróleo. O quadro geral mostra que o petróleo não tem
substituto com a sua versatilidade, este é o motivo dele
ter assumido a primazia como energético, por ser a fonte
mais prática e mais barata. Uma substituição completa
é impossível. O recuo do uso de petróleo no transporte
implicará, em sistemas menos eficientes e mais caros.

Conseguem uma redução de 33% na emissão dos
diversos óxidos de nitrogênio e liberam 50% menos hidrocarbonetos reativos quando comparados
aos veículos movidos a gasolina.
• os custos do gás natural são mais baixos que os de
gasolina; em média, os custos de abastecimento
com o gás natural são 1/3 menores do que os de
gasolina;
• Uma das maiores queixas sobre os GNVs é que
eles têm um espaço para passageiros menor do
que os veículos a gasolina. A razão disso é o precioso espaço cedido na área de carga e no porta-mala para acomodar os cilindros de combustível.
• Outra desvantagem é a autonomia limitada dos
GNVs, normalmente a metade das que possuem
os veículos a gasolina. Por exemplo, o Honda Civic a gás natural, o Civic GX, pode andar 350 km
sem reabastecer. Um modelo comum da Civic a
gasolina, o Civic GX, pode andar cerca de 560 km
sem reabastecer
Para um cidadão brasileiro, que é solteiro, tem consciência ambiental e não tem filhos, é mais adequado:
a) utilizar o GNV que polui menos e tem menor custo.
b) utilizar gasolina porque não limita o espaço do
porta-mala.
c) utilizar GNV que não provoca chuva ácida e efeito
estufa.
d) utilizar gasolina que libera menos gases poluentes.
e) utilizar GNV porque ele tem maios autonomia.

Luis Nassif (http://blogln.ning.com/forum/topics/a-dificil-e-pouco-provavel)
Hidrogênio – O Combustível do Futuro - O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo (75%) e
também o terceiro elemento mais presente na Terra. É
incolor e inodoro. Este elemento tem excelentes propriedades tanto como combustível (Um quilo de hidrogênio
possui aproximadamente a mesma energia que 3,5 litros
de petróleo ou 2,1 quilos de gás natural ou 2,8 quilos de
gasolina.) quanto como transmissor de energia. Pode ser
obtido por múltiplas formas bastante eficazes: por eletrólise da água; por reforma de álcool e hidrocarbonetos
(metanol, etanol, metano, gás natural e outros), etc. Assim, é considerado por muitos o ‘’combustível ideal’’.
Sendo assim, o hidrogênio tem um grande potencial ambiental, fazendo parte de um ciclo de vida limpo, tornando-se um sério candidato a substituir a atual economia
baseada nos combustíveis fosseis. Para que isto seja
possível terá que se criar as seguintes infra-estruturas:
* Produção de Hidrogênio;
* Armazenamento / transporte / distribuição do Hidrogênio;
* Utilização final do Hidrogênio.

QUESTÃO 06 (UNICAMP COMPETÊNCIA 7 H27) - A
matriz energética brasileira tem se diversificado bastante
nos últimos anos, em razão do aumento da demanda de
energia, da grande extensão do território brasileiro e das
exigências ambientais. Considerando-se as diferentes
fontes para obtenção de energia, pode-se afirmar que é
vantajoso utilizar:
a) resíduos orgânicos, pois o processo aproveita matéria disponível e sem destino apropriado.
b) carvão mineral, pois é um recurso natural e renovável.
c) energia hidrelétrica, pois é uma energia limpa e sua
geração não causa dano ambiental.
d) energia nuclear, pois ela usa uma fonte renovável
e não gera resíduo químico.

Ana Baptista (http://www.notapositiva.com)
Avaliando a questão ambiental e também o aspecto econômico podemos inferir que:
a) O hidrogênio pode substituir o petróleo, trazendo
benefícios ambientais, entretanto é necessário
desenvolver tecnologias para a utilização do hidrogênio o que requer um investimento financeiro.
b) A substituição do petróleo não irá ocorrer porque
os combustíveis alternativos são menos eficientes
(por volume e por massa) e mais caros que os
derivados do petróleo.
c) O hidrogênio já é uma realidade como combustível
a será a matriz energética mundial, pois o aspecto
ambiental é determinante na escolha dos combustíveis, não importando o custo de produção e
distribuição.
d) O Brasil tem interesse em que o petróleo continue
a ser a matriz energética mundial, pois recentemente encontrou grandes reservas de petróleo na
camada do pré-sal e não apresenta reservas para
a produção de hidrogênio.
e) O único fator que deve importar nessa discussão,
substituição ou não do petróleo, é a questão econômica, pois os dois combustíveis têm impactos
ambientais compatíveis.

QUESTÃO 07 (COMPETÊNCIA 5 H17) - A tabela abaixo traz informações sobre a liberação de poluentes por
alguns combustíveis.

QUESTÃO 05 (Competência 3 H12) - GNV x Gasolina
• A maior vantagem dos GNVs é o fato deles reduzirem as emissões prejudiciais ao meio ambiente.
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A partir da análise dos dados podemos inferir que:
a) o petróleo é o que provoca maior emissão de gases de efeito estufa.
b) o carvão é o que provoca maior emissão de gases
da chuva ácida.
c) entre os combustíveis fósseis o petróleo é o que
polui menos em relação à chuva ácida.
d) o hidrogênio e o petróleo são os que liberam menos carbono grafite.
e) o hidrogênio é poluição zero porque sua queima
forma peróxido de hidrogênio.
QUESTÃO 08 (Competência 7 H27) - Mesmo que seja
cercada de cuidados, a exploração de petróleo é considerada uma atividade de alto risco ambiental. Os acidentes ainda são constantes: apenas nos Estados Unidos,
cerca de 14 mil derramamentos são registrados a cada
ano. No Brasil, um dos mais graves foi o acidente na baía
de Guanabara, em janeiro de 2000, quando um duto se
rompeu e lançou ao mar 1,3 milhão de litros de petróleo,
afetando dezenas de quilômetros de manguezal. Quando escapa óleo de um navio petroleiro, de um oleoduto ou de uma plataforma de exploração, as equipes de
limpeza tentam agir rápido. Para diminuir o impacto do
acidente, elas atuam de duas maneiras: primeiro, cercando a mancha de óleo para evitar que o vazamento
se espalhe. Segundo, iniciando a recuperação da área.
Dois tipos de barreiras são usadas nos vazamentos. A
primeira, de contenção, é formada por flutuadores de
plástico revestidos por uma lona impermeável. A outra,
de absorção, é feita de polipropileno. Para dar uma ideia,
cada 3 metros de barreira absorvem 70 litros de óleo.

a) as maiores reservas de petróleo estão nos países
mais desenvolvidos e mais fortemente industrializados.
b) a América do Norte tem poucas reservas de petróleo e é forte importadora desse combustível fóssil.
c) por apresentar poucas reservas de petróleo, o continente africano é um forte importador do óleo.
d) a matriz energética mundial apresenta a vantagem
de se encontrar bem distribuído em todo o planeta.
e) o país da América Latina que apresenta as maiores
reservas de petróleo é a Argentina.
QUESTÃO 10 (UFRN COMPETÊNCIA 5 H17) - O Rio
Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil
em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias
para separar seus componentes por destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças das temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura abaixo representa o esquema de uma torre
de destilação fracionada para o refinamento do petróleo
bruto. Nela, os números de 1 a 4 indicam as seções nas
quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela ao
lado da figura, são apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do
petróleo bruto.

http://mundoestranho.abril.com.br/ acesso em 27/08/2014 as
14:10 minutos
O polipropileno (estrutura abaixo) consegue absorver o
petróleo por que:

a) reage quimicamente com o petróleo, liberando CO2
que vai para a atmosfera e H2O.
b) interage com o petróleo através de ligações de hidrogênio, retendo assim o óleo.
c) dissolve o petróleo já que ambos são apolares, facilitando a dissolução.
d) neutraliza o petróleo em uma reação de esterificação com a produção de H2O.
e) vaporiza o petróleo através de uma reação de
substituição exotérmica.
QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 5 H17) - A partir do gráfico que mostra as reservas mundiais de petróleo podemos inferir que:
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Fração

Número de
átomos de
carbono na
molécula

Faixa da
Temperatura de
ebulição °C

gasolina

5 a 10

40 a 175

querosene

11 a 12

175 a 235

óleo
combustível

13 a 17

235 a 305

óleo
lubrificante

Acima de 17

Acima de 305

Para a análise da qualidade da destilação, um técnico
deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Essa amostra deve ser coletada:
a) na Seção 3.
b) na Seção 2.
c) na Seção 1.
d) na Seção 4.
e) entre as seções 3 e 4.
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