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LINGUAGENS E CÓDIGOS

ARTE
COMPETÊNCIA DE ÁREA 4 - COMPREENDER
A ARTE COMO SABER CULTURAL E ESTÉTICO GERADOR DE SIGNIFICAÇÃO E INTEGRADOR DA ORGANIZAÇÃO DO MUNDO E DA PRÓPRIA IDENTIDADE.
H12 - RECONHECER DIFERENTES FUNÇÕES
DA ARTE, DO TRABALHO DA PRODUÇÃO DOS ARTISTAS EM SEUS MEIOS CULTURAIS.
H13 - ANALISAR AS DIVERSAS PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS COMO MEIO DE EXPLICAR DIFERENTES
CULTURAS, PADRÕES DE BELEZA E PRECONCEITOS.
H14 - RECONHECER O VALOR DA DIVERSIDADE ARTÍSTICA E DAS INTER-RELAÇÕES DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM NAS MANIFESTAÇÕES DE VÁRIOS GRUPOS SOCIAIS E ÉTNICOS.

avanços tecnológicos contribuem de uma forma colossal
para criar acessibilidade entre a pessoa que deseja desfrutar da arte e a própria arte. A pessoa e a obra se unem
então, por diversos meios, como os rádios (para a música), os museus (para pinturas, esculturas e manuscritos),
e a televisão, que talvez seja, entre esses itens citados,
o que mais capacidade tem para levar a obra artística a
um número grande de interessados, por utilizar diversos
sentidos (visão, audição) e por utilizar também satélite.
A própria Internet é fonte de transmissão entre a obra e
o interessado, com sites (que distribuem E-books) e por
softwares especializados em conectar o computador do
usuário a uma rede com diversos outros computadores.
Entretanto, exploradores, comerciantes, vendedores e
artistas de público (palhaços, malabaristas, ator, etc.)
também costumam apresentar ao público as obras, nos
mais diversos lugares, de acordo com suas funções. A arqueologia transmite ideias de outras culturas; a fotografia
é uma forma de arte e está acessível por todos os cantos do mundo; por almanaques, enciclopédias e volumes
em geral é possível conhecer a arte e sua história. A arte
está por todos os cantos, pois não se restringe apenas
em uma escultura ou pintura, mas também em música,
cinema e dança. O ser que faz arte é definido como o
artista. O artista faz arte segundo seus sentimentos, suas
vontades, seu conhecimento, suas ideias, sua criatividade e sua imaginação, o que deixa claro que cada obra de
arte é uma forma de interpretação da vida.

Mona Lisa, de Da Vinci: uma das
pinturas mais conhecidas.
01 - Como definir a arte? - Arte (Do
latim Ars, significando técnica e/ou
habilidade) geralmente é entendida
como a atividade humana ligada a
manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção,
emoções e ideias, com o objetivo de
estimular essas instâncias de consciência em um ou mais espectadores, dando um significado
único e diferente para cada obra de arte. A definição de
arte varia de acordo com a época e a cultura. Pode ser
separada ou não em arte rupestre, como é entendida hoje
na civilização ocidental, do artesanato, da ciência, da religião e da técnica no sentido tecnológico. Assim, entre
os povos ditos primitivos, a arte, a religião e a ciência estavam juntas na figura do xamã, que era artista (músico,
ator, poeta, etc.), sacerdote e médico. Originalmente, a
arte poderia ser entendida como o produto ou processo
em que o conhecimento é usado para realizar determinadas habilidades. Este era o sentido em que os gregos,
na época clássica (século V a.C.), entendiam a arte: não
existia a palavra arte no sentido que empregamos hoje,
e sim “tekné”, da qual se originou a palavra “técnica” nas
línguas neolatinas. Para eles, havia a arte, ou técnica,
de se fazer esculturas, pinturas, sapatos ou navios.
No sentido moderno, também podemos incluir o termo
arte como a atividade artística ou o produto da atividade
artística. Tradicionalmente, o termo arte foi utilizado para
se referir a qualquer perícia ou maestria, um conceito que
terminou durante o período romântico, quando arte passou a ser visto como “uma faculdade especial da mente
humana para ser classificada no meio da religião e da ciência”. A arte existe desde que há indícios do ser humano
na Terra. Ao longo do tempo, a função da arte tem sido
vista como um meio de espelhar nosso mundo (naturalismo), para decorar o dia-a-dia e para explicar e descrever
a história e os diversos eus que existem dentro de um
só ser (como pode ser visto na literatura), e para ajudar
a explorar o mundo e o próprio homem. Estilo é a forma
como a obra artística se mostra, enquanto que Estética é
o ramo da Filosofia que explora a arte como fundamento.
Uma obra artística só se torna conhecida quando algo a
faz ficar diante de um dos sentidos do ser humano. Os

Davi, de Michelangelo.
02 - Arte e cultura:
Arte é um fenômeno cultural.
Regras absolutas sobre arte não
sobrevivem ao tempo, mas em
cada época, diferentes grupos (ou
cada indivíduo) escolhem como
devem compreender esse fenômeno.

Teatro

Fotografia

Arte pode ser sinônimo de beleza, ou de uma
beleza transcendente. Dessa forma, o termo passa a ter
um caráter subjetivo, qualquer coisa pode ser chamada
de arte, desde que alguém a considere assim, não precisando ser limitada à produção feita por um artista. Como
foi mencionado, a tendência é considerar o termo arte
apenas relacionado, diretamente, à produção das artes
plásticas.
Os historiadores de arte buscam determinar os
períodos que empregam certo estilo estético, denominan-
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História e os costumes de um povo, inclusive dos povos e nações já extintos. Assim, conhecemos várias civilizações por meio de sua arte, como a egípcia, grega
antiga e muitas outras. A História da Arte é a disciplina
que estuda as manifestações artísticas da humanidade
através dos séculos. Grafite e outros tipos de arte de rua
são gráficos e imagens pintadas por spray. São vistos
pelo público em paredes de edifícios, em ônibus, trens,
pontes e, normalmente sem permissão do governo. Este
tipo de arte faz parte de diversas culturas juvenis. Nos
EUA, na cultura hip-hop, são comumente usadas para a
expressão de opiniões sobre política, e outras vezes trazem mensagens de paz, de amor e união. A arte, como
qualquer outra manifestação cultural humana, pode ser
utilizada para a coesão social, reafirmando valores, ou
os criticando. Assim, a arte é utilizada como instrumento
de moralização, doutrinação política e ideológica, assim
como ferramenta na educação em vários campos do conhecimento, desde o ensino básico até o treinamento de
funcionários em empresas.Segundo a sistematização
de conhecimento artístico e fisiológico sobre o funcionamento do cérebro realizado por Betty Edwards, principalmente a partir de sua obra Desenhando com o lado
direito do cérebro, as habilidades artísticas são regidas
pelo lado direito do cérebro, e a lógica e outras habilidades ligadas à racionalidade são regidas pelo lado esquerdo. A utilização da arte como ferramenta pedagógica
seria uma forma de utilizar os dois lados do cérebro, de
forma complementar para um aprendizado mais eficaz.
As obras de arte também podem fazer críticas a uma
sociedade. Les Misérables, de Victor Hugo, é um exemplo de obra literária que critica a sociedade francesa do
início do século XIX. A obra do pintor espanhol Goya,
Os fuzilamentos de 3 de maio, é outro exemplo disso. A
interpretação da obra depende do observador. Portanto,
inversamente, a própria subjetividade da arte demonstra
a sua importância no sentido de facilitar a troca e discussão de ideias rivais, ou para prestar um contexto social
em que diferentes grupos de pessoas possam reunir e
misturar-se.

do-os por ‘movimentos artísticos’. A arte registra as ideias
e os ideais das culturas e etnias, sendo assim, importante
para a compreensão da história do Homem e do mundo.
Em algumas sociedades, as pessoas consideram que a
arte pertence à pessoa que a criou. Geralmente consideram que o artista usou o seu talento intrínseco na sua
criação. Essa visão (geralmente da maior parte da cultura ocidental) reza que um trabalho artístico é propriedade
do artista. Outra maneira de se pensar sobre talento é
como se fosse um dom individual do artista. Os povos
judeus, cristãos e muçulmanos possuem esta visão sobre a arte. Outras sociedades consideram que o trabalho
artístico pertence à comunidade. O pensamento é levado
de acordo com a convicção de que a comunidade deu ao
artista o capital social para o seu trabalho. Nessa visão,
a sociedade é um coletivo que produz a arte através do
artista, que apesar de não possuir a propriedade da arte,
é visto com importância para sua concepção. Existem
contradições quanto à honra ou ao gosto pela arte, indicando assim o tipo de moral que a sociedade exerce.
Também pode ser definida a arte, mais genericamente,
como o campo do conhecimento humano relacionado à
criação e crítica de obras que evocam a vivência e interpretação sensorial, emocional e intelectual da vida em
todos os seus aspectos. A verdadeira essência da arte e
a do artista poder transformar a realidade de acordo com
seus ideais e pensamentos.

Dança

Música

03 - As utilidades da arte: - Uma das características
da arte é a dificuldade que se tem em conferir-lhe utilidade. Muitas vezes esta dificuldade em encontrar utilidade para a arte mascara preconceitos contra a arte e
os artistas. O que deve ser lembrado é que a arte não
possui utilidade, no sentido pragmatista e imediatista de
servir para um fim além dele mesmo. Assim, um quadro
não “serve” para outra coisa, como um desenho técnico, como uma planta de engenharia, por exemplo, serve
para que se construa uma máquina. Mas isso não quer
dizer que a arte não tenha uma função. A arte possui a
função transcendente, ou seja, manchas de tinta sobre
uma tela ou palavras escritas sobre um papel simbolizam
estados de consciência humana, abrangendo percepção,
emoção e razão.Essa seria a principal função da arte. A
arte também é usada por terapeutas, psicoterapeutas e
psicólogos clínicos como terapia. Nise da Silveira foi uma
importante psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung, que
utilizou com sucesso em seus pacientes, a partir de 1944,
a arte a partir da terapia ocupacional. Graças a este trabalho, fundou o Museu do Inconsciente, em 1952, no Rio
de Janeiro. Paul McCartney, ex-Beatle, diz que a música
é capaz de curar. Ele afirmou que em uma de suas visitas a um hospital que realiza tratatamento de autistas,
estes respondiam quando se dedilhava algo no violão.
Sabe-se que as pessoas vítimas de autismo respondem
muito pouco a estímulos externos, de acordo com o grau
de autismo. A arte pode trazer indícios sobre a vida, a

04 - Formas, gêneros, mídias, e estilos - As artes criativas são muitas vezes divididas em mais categorias específicas, tais como artes decorativas, artes plásticas, artes
do espectáculo, ou literatura. Assim, por exemplo, pintura é uma forma de arte visual, e a poesia é uma forma de
arte literária. Uma forma de arte é uma forma específica
de expressão artística para tomar, é um termo mais específico do que arte em geral, mas menos específico do
gênero. Alguns exemplos incluem:

Arquitetura
Artes cênicas
Arte digital
Arte-educação
Artes plásticas
Artes visuais
Cinema
Dança

Desenho
Escultura
Grafite
Fotografia
Literatura (Poesia e Prosa)
Música
Pintura
Poesia
Teatro

As mídias (meios) para uma obra de arte ser
construída são as mais diversas. Precisa-se de materiais
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propícios para ela ser realizada pelo artista. Assim, por
exemplo, pedra e bronze são duas mídias capazes de
construir uma obra de arte, como, no caso, uma escultura. A música e a poesia usam o som, a pintura usa tintas,
telas, cores, óleo.

•

Cores fortes, traços longos, imagens deformadas...
DADAÍSMO:
• Originou-se em Zurich (Suíça) – 1916
• Precursor: o poeta Tristan Tzara.
• Crítica à arte e ao panorama bélico vigente.
• Antiarte
• Marcel Duchamp (READY-MADE = “Arte pronta”).
• Precursor da arte conceitual.
CUBISMO:
• Originou-se na Espanha.
• Precursor: Pablo Picasso.
• Fragmentação da realidade.
• Geometrização das formas.
• Efeitos tridimensionais.
• Planos diversos em um mesmo plano.
• Sistema de colagem.
SURREALISMO:
• Originou-se na França.
• Precursores: Apollinaire, Andre Breton.
• Influência da psicanálise de Freud.
• Principais nomes na pintura: Salvador Dalí, René
Magrite.
• Sonho, imaginação, “non sense”.
• Ilogismo
• Criação de uma (supra) realidade.
• Imagens caóticas, desconexas.
• Sexualidade, angústia, frustrações, traumas, memória, tempo, sonho.

Detalhe da famosa pintura Mona Lisa, onde Leonardo da Vinci utilizou o sfumato, um tipo de material
para dar sensação de forma, volume e profundidade. Repare os lábios e as bochechas.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - “Todas as manhãs quando acordo, experimento um prazer supremo: o de ser Salvador Dalí.”
NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen. 1996.

Um estilo de arte digital, onde o material usado é completamente diferente do material que se usa para uma tela.

Assim escreveu o pintor dos “relógios moles” e das “girafas em chamas” em 1931. Esse artista excêntrico deu
apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou
seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos
e nos estudos de Sigmund Freud, denominado “método
de interpretação paranoico”. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens:
a) do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela
dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável.
b) do onírico, que misturava sonho com realidade e
interagia refletindo a unidade entre o consciente
e o inconsciente como um universo único ou pessoal.
c) da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática
e nas formas vinculadas ao real.
d) do reflexo que, apesar do termo “paranoico”, possui sobriedade e elegância advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos.
e) da expressão e intensidade entre o consciente e a
liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados.

BREVE HISTÓRICO DA ARTE:
• 1. Criação humana de valores estéticos (beleza,
equilíbrio, harmonia, revolta) que sintetizam suas
emoções, sua história, seus sentimentos, sua cultura.
• 2. É o conjunto de procedimentos, utilizados para
realizar obras, no qual aplicamos nosso conhecimento.
IMPRESSIONISMO:
• França – Segunda metade do séc. XIX.
• Considerado o Realismo na arte.
• Principais nomes: Monet, Degas, Renoir...
• Principais temáticas: A natureza, situações cotidianas...
• Pinceladas rápidas, ausência de nitidez...
• Efeitos variados de luz sobre a imagem.
• Cores puras (sem mistura).
• Os pintores saíam de seus estúdios.
EXPRESSIONISMO:
• Iniciou-se na Alemanha.
• Nomes: Paul Gaugin, Paul Cézanne, Edvard Munch, Vincent van Gogh...
• Expressão das emoções.
• Deformação da realidade.
• Angústia e dramaticidade.
• Teor inquietante e melancólico.
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A arte cinética desenvolveu-se
a
partir de um interesse do artista
plástico pela criação de objetos que
se moviam por
meio de motores
ou outros recursos
mecânicos. A obra
“Objeto Cinético”,
do artista plástico
brasileiro Abraham
Palatnik, pioneiro

QUESTÃO 02 - Após estudar na Europa, Anita Malfatti
retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura
nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar
seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de
Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas
modernistas:
a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais.
b) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até
então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional.
c) representaram a ideia de que a arte deveria copiar
fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa.
d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada
à tradição acadêmica.
e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados.
Tropicana (Morena Tropicana)
Alceu Valença outras cifras
Da manga rosa quero gosto e o sumo
Melão maduro, sapoti, joá
Jaboticaba seu olhar noturno
Beijo travoso de umbu cajá
Pele macia, é carne de caju
Saliva doce, doce mel, mel de urucu
Linda morena fruta de vez temporana
Caldo de cana caiana
Vem me desfrutar
Linda morena fruta de vez temporana
Caldo de cana caiana
Vem me desfrutar
Morena tropicana eu quero teu sabor
Ai, ai, ai, ai
Morena tropicana eu quero teu sabor
Ai, ai, ai, ai

da arte cinética,
a) é uma arte do espaço e da luz.
b) muda com o tempo, pois produz movimento.
c) capta e dissemina a luz em suas ondulações.
d) é assim denominada, pois explora efeitos retinianos.
e) explora o quanto a luz pode ser usada para criar
movimento.
QUESTÃO 05 - Com base na imagem do pintor expressionista Edvard Munch, o conhecidíssimo quadro O grito,
e nos conhecimentos sobre o Expressionismo, assinale
a alternativa correta.

a) A pintura expressionista trabalha com partes de
uma mesma imagem, recompondo-as e utilizando-as ao mesmo tempo, a fim de criar várias perspectivas e dar a impressão de que um objeto pode
ser visto ao mesmo tempo sob todos os ângulos.
b) Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores puras justapostas em vez de
misturá-las previamente na paleta, os pintores expressionistas buscavam obter a vibração da luz;
pesquisavam os cambiantes efeitos da luz na atmosfera e nos objetos a fim de fixá-los na tela.
c) A proposta do Expressionismo é de que a arte flua
livremente a partir do inconsciente, da livre associação, com a incorporação de elementos ilógicos
do sonho, da fantasia, sem se submeter a qualquer teoria vigente e a nenhuma lógica.
d) O expressionista é inclinado a deformar a realidade
de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário; o
exagero, a distorção e a dramaticidade das formas, linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista.
e) O movimento expressionista propõe a construção
de valores burgueses, utilizando-se do lirismo

QUESTÃO 03 - Observando a temática, o estilo e a estrutura da música acima como um todo, seu aspecto literário
predominante pode ser associado:
a) ao Simbolismo: pelas inúmeras referências sensoriais, destacando-se o sentido gustativo.
b) ao Romantismo: pela temática do desejo amoroso,
exaltando a mulher através de elementos da natureza.
c) ao Trovadorismo: pela vassalagem amorosa apresentada.
d) ao Naturalismo: por destacar a sensualidade e a
mulher como objeto de desejo.
e) ao Arcadismo: pelas alusões a elementos da natureza.
QUESTÃO 04 - Observe a obra “Objeto Cinético”, de
Abraham Palatnik, 1966.
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para afirmar conceitos da sociedade; suas manifestações são intencionalmente ordenadas e objetivam conquistar a crítica.
No início dos anos sessenta, Vinicius de Moraes foi presenteado pelo baiano Carlos Coqueijo Costa
com um exemplar do LP Sambas de roda e candomblés
da Bahia, disco esse que impressionou profundamente
o poeta, descortinando para ele uma vertente da música popular que ele ainda não havia descoberto. Vinicius
então mostra o disco a Baden Powell, seu parceiro mais
constante na ocasião, e este também se encanta. Em
1962, Baden visita a Bahia para apresentar um show
com Silvia Teles no Country Club, familiariza-se com
artistas e intelectuais baianos, demonstra seu interesse
pelas tradições afro-baianas e acaba sendo apresentado
ao capoeirista Canjiquinha que o leva a terreiros, rodas
de capoeira e, o mais importante, interpreta para ele os
cânticos e sons do candomblé. Baden fica fascinado,
não propriamente pelo sentido místico do que vira, mas
sim pela beleza das harmonias do que ouvira. Ao se reencontrar com Vinicius, compõe o samba “Berimbau” e,
juntos, resolvem iniciar uma série de canções sobre a
cultura afro-brasileira. Nessa época, Baden Powell estudava canto gregoriano com o maestro Moacyr Santos e
percebeu que eles tinham semelhança com os cânticos
afros que havia ouvido na Bahia e, inspirando-se nessas
duas influências, resolve compor uma série de temas,
mesclando-os com a batida do samba. O resultado é esplêndido e de grande beleza melódica, surgindo assim
uma nova modalidade musical, os afrossambas, no dizer
de Vinicius de Moraes, que seria uma característica inconfundível na obra musical de Baden.

em: 4 ago. 2012.
Só Deus pode me julgar
Soldado da guerra a favor da justiça
Igualdade por aqui é coisa fictícia
Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo
Mas tenta me imitar se olhando no espelho
Preconceito sem conceito que apodrece a nação
Filhos do descaso mesmo pós-abolição
MV BILL. Declaração de guerra. Manaus:BMG, 2002
(fragmento).
QUESTÃO 07 - O trecho do rap e o grafite evidenciam o
papel social das manifestações artísticas e provocam a:
a) consciência do público sobre as razões da desigualdade social.
b) rejeição do público alvo à situação apresentada
nas obras.
c) reflexão contra a indiferença nas relações sociais
de forma contundente.
d) ideia de que a igualdade é atingida por meio da
violência.
e) mobilização do público contra o preconceito racial
em contextos diferentes.
QUESTÃO 08 - A foto mostra integrantes de um grupo
de choro tocando instrumentos de diferentes classificações. Nessa formação, o instrumento que representa a
família:

Disponível em http://www.luizamerico.com.br/fundamentais-baden-vinicius.php. Acesso em: 25 abr. 2013.
QUESTÃO 06 - O cancioneiro popular de uma nação
sempre revela passagens importantes de sua trajetória
histórica. A partir da leitura do texto anterior, pode-se perceber que os afrossambas de Baden e Vinicius:
a) congregam elementos das culturas populares brasileiras, descartando os valores afro-brasileiros de
nossa formação.
b) mostram que o espaço se exime de qualquer responsabilidade sobre a condução das tramas desenvolvidas pela memória.
c) valorizam a cultura popular como fonte legítima de
tradução da memória brasileira e ratificam a sua
importância na construção da identidade nacional.
d) modificam a visão do leitor sobre o período da colonização no Brasil, dando ênfase ao papel de protagonista desenvolvido pelo português.
e) ironizam o cancioneiro popular, pois são desprovidos de valores nobres e humanos.

a) das madeiras é a flauta transversal.
b) das cordas friccionadas é o bandolim.
c) dos metais é o pandeiro.
d) das percussões com membrana é o afoxé.
e) das cordas percutidas é o cavaquinho.
Com o nome ironicamente tirado de um livro de Vladimir
Ilich Lenin, a Jovem Guarda entreteve a juventude brasileira, com diversos programas de televisão, shows pelo
país e milhares de discos gravados, entre LPs e compactos. Além disso, foi com a Jovem Guarda que consolidou
uma música específica para o consumo jovem. Foi uma
das primeiras grandes vendas de discos nacionais como
reflexo da beatlemania e da invasão do rock britânico
nos Estados Unidos.
Disponível em http://www.brasilescola.com/historiab/
jovem-guarda.htm . Acesso em: 1o mar. 2013.
QUESTÃO 09 - Mesmo tendo adquirido um espaço marcante entre os jovens brasileiros das décadas de 1960 e
1970, a turma do iê-iê-iê foi tachada como alienada, pois:

BANKSY. Disponível em: www.banksy.co.uk. Acesso
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a) não expressava um ideal politizado em suas letras,
restringindo-se apenas a apresentar os modismos
juvenis da época.
b) criticava a Bossa Nova, apresentando inovações
musicais provocativas, como o uso da fala-cantada.
c) apresentou um apoio explícito aos membros da
Tropicália, mostrando ao Brasil uma postura exclusivamente direitista.
d) usou da postura idealizada dos jovens da época, a
fim de subverter a juventude brasileira com ideais
falsos.
e) manteve fiel ao ideal do movimento hippie, apresentando a liberdade acima de tudo, por meio de
letras complexas.

d) transformar magicamente a natureza pelo esforço
do trabalho coletivo, como uma arma de defesa da
coletividade humana.
e) desenvolver uma atividade individual, por meio de
signos, imagem e palavras, destacando a importância do artista em relação ao grupo social.
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
“Uma função importante das artes plásticas é
captar a realidade
demasiado
efêmera e prolongar a sua
existência”
(www.blogpaedia.com.br)

QUESTÃO 01 No quadro “Le jour des morts” (1859), o artista plástico
Bouguereau:
a) Ressalta a esperança na ressurreição.
b) Sinaliza atitudes rituais, valores e costumes atemporais.
c) Reflete como as pessoas se comportam diante da
perda em determinada época e sociedade.
d) Representa a expressão de uma dor individual,
sem reflexo no corpo social.
e) Salienta a impassibilidade diante da morte.
Disponível em http://fotosdenatureza.blogspot.com.
br/2009/04/pinturas-pre-historicas-rupestres.html. Acesso em 2.2.2015.
A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a
de conferir poder mágico: poder sobre a natureza, poder
sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações
sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido de um fortalecimento da coletividade humana. Nos
alvores da humanidade, a arte pouco tinha a ver com a
“beleza” e nada tinha a ver com a contemplação estética, com o desfrute estético: era um instrumento mágico,
uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência. Por exemplo, a figura apresentada de uma
pintura rupestre comprova que as pinturas de animais
nas cavernas tinham a função de ajudar a dar ao caçador
um sentido de segurança e superioridade sobre a presa.

QUESTÃO 02 - (ENEM - 2009) - Os melhores críticos
da cultura brasileira trataram-na sempre no plural, isto é,
enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas.
Arthur Ramos distingue as culturas não europeias (indígenas, negras) das europeias (portuguesa, italiana, alemã etc.), e Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis: crioulo,
caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um
deles correspondendo uma cultura específica.
MORAIS, F. O Brasil na visão do artista: o país e sua
cultura. São Paulo: Sudameris, 2003.
Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de
que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada
representa a arte brasileira de origem negro-africana é:

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Rio de Janeiro:
Guanabara, p. 45. (adaptado).
QUESTÃO 10 - Com base nas informações do texto,
conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de:
a) dar ao homem a sensação de domínio da natureza
e no desenvolver as relações sociais.
b) dotar o ser humano de ferramentas de trabalho que
servissem para caçar presas, na luta pela sobrevivência.
c) guiar o ser humano em suas atividades de trabalho
coletivo.
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a)

b)

Rubem Valentim. Disponível
em:http://www.ocaixote.com.
br. Acesso: em 9 jul. 2009.

Athos Bulcão. Disponível em:
http://www.irbr.mre.gov.br.
Acesso: em 9 jul. 2009.
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c)

d)

Rubens Gerchman. Disponível
em: http://www.itaucultural.org.
br. Acesso em: 6 jul. 2009.

Victor Vassarely. Disponível
em: http://www.masterworksfineart.com. Acesso 5 jul. 2009.

Jobim.
c) 3 executa um gênero característico da música europeia, que tem como representantes Beethoven
e Mozart.
d) 4 executa um tipo de música caracterizada pelos
instrumentos acústicos, cuja intensidade e nível
de ruído permanecem na faixa dos 30 aos 40 decibéis.
e) 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas.

e)

Gougon. Disponível: http://www.
ocaixote.com.br. Em: 5/7/ 09.

ECKHOUT, A. “Índio Tapuia”
(1610-1666). Disponível em:
http://www.diaadia.pr.gov.b

QUESTÃO 03 - (ENEM - 2009) - A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo.
Cada produto final oriundo da infinidade de combinações
possíveis será diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do
estilo de música, da nacionalidade do compositor e do
período em que as obras foram compostas.

Figura 1

QUESTÃO 04 - (ENEM - 2009) - A feição deles é serem
pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons
narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar
suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.

Figura 2

CAMINHA, P. V. A carta. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 12 ago. 2009.

Figura 3

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de
Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que:
a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do
movimento romântico das artes plásticas.
b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto
é apenas fantasioso.
c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras
que sofreriam processo colonizador.
d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre
a cultura europeia e a cultura indígena.
e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto
da catequização jesuítica.
Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas
pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente
falecido, que visa à desmecanização física e intelectual
de seus praticante. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada
cotidianamente pelo cidadão comum (oprimido), ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie
dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer
teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou

Figura 4

Figura 1 - http://images.quebarato.com.br/photos/big/2/
D/15A12D_2.jpg.
Figura 2 - http://ourinhos.prefeituramunicipal.net/dados/
fotos/2009/07/07/normal.
Figura 3 - http://www.edmontonculturalcapital.com/gallery/edjazzfestival/JazzQuartet.jpg.
Figura 4 - http://www.filmica.com/jacintaescudos/archivos/Led-Zeppelin.jpg.
Das figuras que apresentam grupos musicais em
ação, pode-se concluir que o(os) grupo(s) mostrado(s)
na(s) figura(s):
a) 1 executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho.
b) 2 executa um gênero característico da música
clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom
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mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo
e contextualizado do receptor.

Não só de aspectos físicos se constitui a cultura
de um povo. Há muito mais, contido nas tradições, no
folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidas oral
ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados
ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança
cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio cultural
imaterial.
Internet: <www.unesco.org.br>
QUESTÃO 07 - (ENEM - 2007) - Qual das figuras abaixo
retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo?

Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.
ctorio.org.br. Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado).
QUESTÃO 05 - (ENEM - 2009) - Considerando-se as
características do Teatro do Oprimido apresentadas,
conclui-se que:
a) esse modelo teatral é um método tradicional de
fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a
linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum.
b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na
qual os atores representam seus personagens e a
platéia assiste passivamente ao espetáculo.
c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e
apropriada pelo cidadão comum, no sentido de
proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive.
d) o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a
proposta de Boal se aproxima das regras do teatro
tradicional para a preparação de atores.
e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue
a concepção do teatro clássico aristotélico, que
visa à desautomação física e intelectual de seus
praticantes.

Figura 1

Figura 2

a)

b)

Cristo Redentor

Cataratas do Iguaçu

c)

d)

Pelourinho
e)

Esfinge de Gizé

Bumba-meu-boi

Disponível em http:/ /
www. vermelho.org .br/ce/
noticia .php?id_noticia=
150827 &i d_secao=61 .
Acesso em 8/5/11.

(Bernardo Luini, “Retrato de
jovem mulher”, 1525)
(Pablo Picasso, “Retrato de
Dora Maar”, 1941)

QUESTÃO 08 - O fragmento musical abaixo que se refere à situação motivadora do protesto acima é:
a) País Tropical
Jorge Ben Jor
Composição: Jorge Ben Jor I Wilson Simonal
Moro num país tropical, abençoado por Deus
E bonito por natureza, mas que beleza
Em fevereiro (em fevereiro) Tem carnaval (tem carnaval)
Fonte: http!//letras. terra. com. br/jorge-ben-jor/4664
7I

QUESTÃO 06 - (ENEM - 2009) - Observe atentamente
as figuras anteriores e assinale a alternativa correta sobre elas:
a) Pode-se dizer que a Figura 1 apresenta uma imagem deformada do modelo real, enquanto a Figura 2 é mais fiel à realidade.
b) Nenhuma das duas figuras pode ser considerada
bela, na medida em que ambas apresentam distorções do real.
c) Apenas a Figura 1 é bela, já que a beleza artística
deve ser sempre associada à delicadeza.
d) Os dois retratos foram pintados de acordo com
convenções artísticas específicas e correspondem a distintas noções do belo.
e) Apenas a Figura 2 é bela, já que a beleza artística
deve ser sempre associada à originalidade.

b) As Curvas da Estrada de Santos
Roberto Carlos
Composição: Roberto Carlos/Erasmo Carlos
Se você pretende Saber quem eu sou,
Eu posso lhe dizer.
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visuais, do figurino e da música.
d) as inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino.
e) uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares.
A dança é importante para o índio preparar o corpo e a garganta e significa energia para o corpo, que fica
robusto. Na aldeia, para preparo físico, dançamos desde
cinco horas da manhã até seis horas da tarde, passa-se o dia inteiro dançando quando os padrinhos planejam a dança dos adolescentes. O padrinho é como um
professor, um preparador físico dos adolescentes. Por
exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto
e planeja para todos entoarem. Todos os tipos de dança
vêm dos primeiros xavantes: Wamarĩdzadadzeiwawẽ,
Butséwawẽ, Tseretomodzatsewawẽ, que foram descobrindo através da sabedoria como iria ser a cultura
Xavante. Até hoje existe essa cultura, essa celebração.
Quando o adolescente fura a orelha é obrigatório ele
dançar toda a noite, tem de acordar meia-noite para dançar e cantar, é obrigatório, eles vão chamando um ao
outro com um grito especial.

Fonte: http://Ietras.terra.com.brIroberto-carlos/48559
I
c) Atrás da Porta
Chico Buarque
Composição: Francis Hime/Chico Buarque
Quando olhaste bem nos olhos meus
E o teu olhar era de adeus
Juro que não acreditei, eu te estranhei
Me debrucei sobre teu corpo e duvidei
Fonte: http://letras.terra.eom.br/chico-buarque/451 1
3/ OSG 3296/11 No de R.A.
d) E vamos à Luta
Composição: Gonzaguinha
Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão
Pesquisada em http:/Igonzaguinha.letras.terra.com.
br /letras/2 59335/
e) Tropicália.
Composição: Caetano Veloso
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No planalto central do país Caetano Veloso.
Fonte: http://caetano-veloso. musicas.mus.br/letras/
44 785/

WÉRÉ’ É TSI’RÓBÓ, E. A dança e o canto-celebração
da existência xavante. VIS-Revista do Programa de
Pós-Graduação em Arte da UnB. V. 5, n. 2, dez. 2006.
QUESTÃO 10 - (ENEM - 2009) - A partir das informações sobre a dança Xavante, conclui-se que o valor da
diversidade artística e da tradição cultural apresentados
originam-se da:
a) iniciativa individual do indígena para a prática da
dança e do canto.
b) excelente forma física apresentada pelo povo Xavante.
c) multiculturalidade presente na sua manifestação
cênica.
d) inexistência de um planejamento da estética da
dança, caracterizada pelo ineditismo.
e) preservação de uma identidade entre a gestualidade ancestral e a novidade dos cantos a serem
entoados.

No programa do balé Parade, apresentado em
18 de maio de 1917, foi empregada publicamente, pela
primeira vez, a palavra sur-realisme. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi tão
surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A música
de Erik Satie era uma mistura de jazz, música popular e
sons reais tais como tiros de pistola, combinados com
as imagens do balé de Charlie Chaplin, caubóis e vilões,
mágica chinesa e Ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica demasiado
provocativa devido ao repicar da máquina de escrever,
aos zumbidos de sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a partitura de Satie.
Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo
musical.

GABARITO DE APRENDIZAGEM

01
B

SILVA, S. M. O surrealismo e a dança. GUINSBURG, J.;
LEIRNER (org.). O surrealismo. São Paulo: Perspectiva,
2008 (adaptado).
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D

06
C

07
C

08
A

09
A

10
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GABARITO COMPLEMENTARES

01
B

QUESTÃO 09 - (ENEM - 2009) - As manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado
grupo social, como se pode observar na descrição acima
do balé Parade, o qual reflete:
a) a falta de diversidade cultural na sua proposta estética.
b) a alienação dos artistas em relação às tensões da
Segunda Guerra Mundial.
c) uma disputa cênica entre as linguagens das artes
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL (BELCHIOR)

O Belchior que a crítica vulgar não

/ de quem canta no chuveiro / faço arte pela arte / sem
cansar minha beleza / assim quando eu vejo porcos /
lanço logo as minhas pérolas” (TOCANDO POR MÚSICA, Melodrama, 1987).

viu
Canções do compositor cearense debateram, desde os
anos 1970, a alienação, as relações mercantis e a própria indústria cultural. Mas alguns procuraram enquadrá-lo como apenas um rapaz romântico

Belchior demonstra uma compreensão total do processo
de nivelamento – por baixo – da cultura por parte da indústria cultural, dificultando demasiado a ocorrência de
composições com alto grau de complexidade – os artistas que se propõem a tal correm sempre o risco da miséria material e do esquecimento. Os próprios arranjos
dos discos de Belchior são bem simples, com o teclado
tendendo ao “engraçado”. Não é da mesma maneira em
relação às letras, sempre de uma profundidade abissal
e crítica ácida.

Por Alberto Sartorelli
MORREU BELCHIOR
A capa do jornal O Povo de Fortaleza (edição online)
e uma nota do governador do Ceará, Camilo Santana,
anunciaram há pouco, neste domingo (30/4) a morte
do compositor e cantor Belchior. Ele tinha 70 anos e,
segundo as informações, estava na cidade gaúcha de
em Santa Cruz do Sul (RS), 150km a oeste de Porto
Alegre, quando faleceu, ontem à noite. Não foram ainda
divulgadas as causas da morte, mas o governo cearense decretou luto de três dias. Segundo O Povo, Belchior
será sepultado em sua cidade natal, Sobral. No texto a
seguir, escrito pouco antes do 70º aniversário do compositor cearense, Alberto Sartorelli destaca algo pouco
examinado na crítica da obra de Belchior — a constante
denúncia da alienação e da mercantilização do mundo.
Pouco notadas à época em que suas canções foram
compostas, estes traços tornavam sua poética ainda
mais atual agora.

Belchior, antes de músico no sentido geral, é um compositor de canções. Cada autor encontra uma forma
para se expressar: o ensaio filosófico, a pintura não-figurativa, a ópera, a canção. A canção foi a forma adequada que Belchior encontrou para transpassar seus
pensamentos. É preciso ter em mente, ao pensarmos
a obra de Belchior, um autor de vasta erudição, de poesia refinadíssima, conhecedor das línguas latinas e da
literatura clássica, e um artista engajado politicamente
de maneira radicalíssima. A partir da forma canção, Belchior oferece uma visão do Brasil e do mundo que pouquíssimos filósofos nascidos em nossas terras puderam
vislumbrar. Como diz Nietzsche, o homem verdadeiramente de seu tempo sempre está à frente de seu tempo.
É o caso de Belchior.

Que tal a civilização Cristã e ocidental…
Deploro essa herança na língua
Que me deram eles, afinal.
- BELCHIOR, “Quinhentos anos de quê?”
(Bahiuno, 1993)

Uma das críticas mais ferrenhas do cancionista sobralino é contra a arte alegre, moda da época nos anos
1960-70. O filósofo Theodor Adorno, em sua Teoria Estética (1969) diz que a arte se utiliza de elementos da
vida enquanto seus materiais; se a vida social é cindida
pela divisão do trabalho, que separa o homem de sua
produção e da natureza, e impede a felicidade enquanto
reconhecimento recíproco entre sujeito e objeto, a arte
que imita essa vida deve ser triste, como a própria vida.
A arte alegre seria, então, ideológica, uma falsa verdade. A Bahia alegríssima de Caetano Veloso dos anos
1970 (a triste é de Gregório de Matos) não passa de
logro, ilusão. “Veloso / o sol não é tao brilhante pra que
vem / do norte / e vai viver na rua” (FOTOGRAFIA 3X4,
Alucinação, 1976). Surpreendente o jogo de ambiguidade: “veloso” pode ser tanto um adjetivo do Sol, velando pelo migrante e suas dificuldades na metrópole, ou
assumir outro sentido completamente oposto, identificado com o próprio Caetano enquanto imperativo moral
– “Veloso (Caetano), veja!, para quem sofre, o sol não
é tão brilhante quanto dizes”. Ou então esta outra: “Mas
trago de cabeça uma canção do rádio / em que um antigo compositor baiano me dizia / tudo é divino / tudo
é maravilhoso / […] mas sei que nada é divino / nada,
nada é maravilhoso / nada, nada é sagrado / nada, nada
é misterioso, não” (APENAS UM RAPAZ LATINO-AMERICANO, Alucinação, 1976).

A imagem de Belchior vendida pela indústria cultural é
a do artista brega, de voz fanha e bigodão – uma figura!
Poucos prestam atenção nas letras. A forma simples de
suas canções possibilitou sua assimilação pela indústria fonográfica, que criou-lhe uma imagem caricata e
reproduziu suas músicas em massa, entre shows, premiações e programas de auditório, fazendo tábula rasa
de seu conteúdo crítico. Belchior foi reduzido a um mero
cantor romântico.
Em estética, o artista engajado politicamente deve escolher entre dois caminhos: o da forma artística de difícil
assimilação – e remuneração! – para o público e para a
indústria cultural; ou o da forma mais simples, de fácil
assimilação do público e do show business. Ambas as
opções estão fadadas ao silêncio político: uma não apela, a outra tem seu apelo anulado pela caricaturização.
No fim, a indústria cultural impede que qualquer artista
seja levado muito a sério, por seu ostracismo ou por sua
redução a uma imagem vendável.
A especificidade de Belchior é a sua consciência perante esse processo todo. “Aluguei minha canção / pra
pagar meu aluguel / e uma dona que me disse / que o
dinheiro é um deus cruel / […] hoje eu não toco por música / hoje eu toco por dinheiro / na emoção democrática

Chamado de “antigo”, pois já havia deixado de ser vanguarda e caído no pop, encontramos mais uma crítica a
Caetano e sua composição “Divino Maravilhoso” (1968),

19

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL (BELCHIOR)
em parceria com Gilberto Gil e que foi imortalizada na
voz de Gal Costa. Vale notar, sem dúvida, que a crítica
de Belchior a Caetano provém de alguma admiração:
em entrevista ao Pasquim em 1982, Belchior diz que
Caetano Veloso é o melhor letrista da MPB, “o autor da
modernidade musical no Brasil”. Todavia, é com enorme
verve materialista que ele fortemente rebate a letra de
Caetano – “nada é divino, maravilhoso, sagrado, misterioso!”

Coração Selvagem, 1977). Por isso, o aspecto político
da obra de Belchior ultrapassa a defesa do socialismo
centralista ou qualquer outro sistema que envolva a burocracia. O problema é um problema fundamental, primeiro, filosófico: a civilização. “Aqui sem sonhos maus,
não há anhanguá / nem cruz nem dor / e o índio ia indo,
inocente e nu / sem rei, sem lei, sem mais, ao som do sol
/ e do uirapuru” (NUM PAÍS FELIZ, Bahiuno, 1993). Profundo como um antropólogo anarquista, um Pierre Clastres da canção, a crítica mira o fundamento da coisa:
a racionalidade ordenadora, dominadora, instrumental,
como fora notado por Adorno e Horkheimer na Dialética
do Esclarecimento (1946).

O materialismo é um dos fundamentos da música de
Belchior. Seus grandes inimigos são os escapistas, os
fugidios, aqueles que diante de crenças metafísicas falam de uma vida reconciliada, feliz. Musicalmente representada na Tropicália, essa ideia era disseminada pelos
hippies, com a cabeça feita por alucinógenos e um mix
de espiritualidade. A resposta do materialista é ácida
[sic]. “Eu não estou interessado em nenhuma teoria /
em nenhuma fantasia / nem no algo mais / nem em tinta
pro meu rosto / oba oba, ou melodia / para acompanhar
bocejos / sonhos matinais / eu não estou interessado
em nenhuma teoria / nem nessas coisas do oriente / romances astrais / a minha alucinação é suportar o dia-a-dia / e meu delírio é a experiência / com coisas reais”
(ALUCINAÇÃO, Alucinação, 1976). É como se Belchior
dissesse que não é por estar num registro de experiência desconhecido que essa experiência é necessariamente divina; especular metafisicamente sobre isso não
passa de teoria vazia. E que o importante não é o plano
espiritual, mas este aqui, o da miséria e do sofrimento, a
realidade empírica e social.

Belchior faz as denúncias fundamentais; sua arte é hegemonicamente negativa. Todavia, há um resquício de
esperança nessa visão do Apocalipse, mesmo que a esperança fale sobre o que não deve ser. Nada absurdo
para o cancionista sobralino, pois para ele a sociedade
é ruim por excesso, não por falta. “Não quero regra nem
nada / tudo tá como o diabo gosta, tá / já tenho este peso
/ que me fere as costas / e não vou, eu mesmo / atar minha mão / o que transforma o velho no novo / bendito
fruto do povo será / e a única forma que pode ser norma
/ é nenhuma regra ter / é nunca fazer / nada que o mestre mandar / sempre desobedecer / nunca reverenciar.”
(COMO O DIABO GOSTA, Alucinação, 1976). “Como o
diabo gosta” deveria ter sido um hino da liberdade; passou despercebida, sem ninguém contestar a “Pra não
dizer que não falei das flores” (Geraldo Vandré, 1968) o
posto de canção de protesto.

Aos 29 anos em 1976, quando do lançamento do álbum
Alucinação, Belchior teve o tempo, a maturidade e o
olhar aguçado para ver a dissolução do sonho pacifista
de liberdade. Os libertários de outrora logo se tornaram
os burgueses. “Já faz tempo / eu vi você na rua / cabelo
ao vento / gente jovem reunida / na parede da memória
/ esta lembrança é o quadro que dói mais / minha dor é
perceber / que apesar de termos feito / tudo, tudo o que
fizemos / ainda somos os mesmos e vivemos / como
os nossos pais / […] e hoje eu sei / que quem me deu
a ideia / de uma nova consciência e juventude / está
em casa guardado por Deus / contando seus metais”
(COMO OS NOSSOS PAIS, Alucinação, 1976). É curioso notar que foi exatamente “Como os nossos pais”, na
magnífica voz de Elis Regina, a canção que colocou Belchior de fato no mercado fonográfico.

Para Belchior, as palavras são um instrumento de luta
política, do despertar da consciência contra a opressão
e seus mecanismos ideológicos. “Se você vier me perguntar por onde andei / no tempo em que você sonhava
/ de olhos abertos, lhe direi / amigo, eu me desesperava
/ […] e eu quero é que esse canto torto feito faca / corte
a carne de vocês” (A PALO SECO, Alucinação, 1976).
Para tal intento, sua canção deve ter um quê de dissonância para com o sistema estabelecido, e em vez de
cantar as “grandezas do Brasil”, tem de denunciar os
horrores de uma sociedade civil falida. “Não me peça
que eu lhe faça uma canção como se deve / correta,
branca, suave / muito limpa, muito leve / sons, palavras,
são navalhas / e eu não posso cantar como convém /
sem querer ferir ninguém / mas não se preocupe meu
amigo / com os horrores que eu lhe digo / isso é somente
uma canção / a vida realmente é diferente / quer dizer / a
vida é muito pior” (APENAS UM RAPAZ LATINO-AMERICANO, Alucinação, 1976). Se a arte é a mímese da
vida, toda arte, por mais verdadeira que seja enquanto
parte, não dá conta do todo. A realidade é pior do que a
tristeza que a arte transpassa, e pior do que o pesadelo
em sonho. É essa realidade que importa mudar.

O radicalismo político de Belchior tem seu principal fundamento na crítica do dinheiro em si e do trabalho alienado, uma crítica mais profunda do que a mera crítica
do capitalismo. O dinheiro é tratado enquanto fetiche e
abstração, mas também enquanto necessidade material
e fonte da corrupção moral. “Tudo poderia ter mudado,
sim / pelo trabalho que fizemos – tu e eu / mas o dinheiro
é cruel / e um vento forte levou os amigos / para longe
das conversas / dos cafés e dos abrigos / e nossa esperança de jovens / não aconteceu” (NÃO LEVE FLORES,
Alucinação, 1976). E é o trabalho aquilo separa o homem da natureza, exterior e interior, desumanizando-o.
“E no escritório em que eu trabalho e fico rico / quanto
mais eu multiplico / diminui o meu amor” (PARALELAS,

Um mecanismo utilizado nas letras e nas melodias de
Belchior é o da aproximação perante o ouvinte. Cearense, migrante, que na cidade grande sofreu, tocou em
puteiros, foi explorado para “fazer a vida”. “Pra quem
não tem pra onde ir / a noite nunca tem fim / o meu
canto tinha um dono e esse dono do meu canto / pra me
explorar, me queria sempre bêbado de gim” (TER OU
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NÃO TER, Todos os sentidos, 1978). É assim, por meio
de sua experiência de vida trash, que Belchior realiza
o approche para com o ouvinte. Ritmo simples e letra
aguda, essa foi a aposta do cancionista para a politização da massa. “A minha história é talvez / é talvez igual
a tua / jovem que desceu do norte / que no sul viveu na
rua / que ficou desnorteado / como é comum no seu
tempo / que ficou desapontado / como é comum no seu
tempo / que ficou apaixonado e violento como você /
eu sou como você que me ouve agora” (FOTOGRAFIA
3X4, Alucinação, 1976). Ao dizer “eu sou como você”,
Belchior almeja arrebatar o outro como identidade, e
trazer à tona a revolta contra a opressão; seu público
– alvo, escolhido a dedo, não é o intelectual burguês letrado, mas o pobre que vai ao boteco depois da jornada
de trabalho; ele o reconhece como indivíduo ativo a ser
despertado: o sujeito revolucionário. Mas é claro que a
indústria cultural fez de tudo para anular esse conteúdo:
em plena ditadura militar, transformaram Belchior numa
personagem caricata, num astro romântico, o galã de
“Todo sujo de batom” (Coração Selvagem, 1977).

dição da música popular, assim como qualquer um se
joga nas contradições da lógica do trabalho. Assimilado,
mas não rendido. “Marginal bem sucedido e amante da
anarquia / eu não sou renegado sem causa” (LAMENTO
DE UM MARGINAL BEM SUCEDIDO, Bahiuno, 1993).
Não é por ter sido reproduzido e veiculado pela indústria
cultural que Belchior perdeu totalmente a sua virulência: ela se mantém viva em ouvintes atentos que, como
nós, encontram nele uma manifestação da consciência
de seu tempo, e mais: a esperança de um mundo melhor, inteiramente outro. Por agora, o importante é viver. “Bebi, conversei com os amigos ao redor de minha
mesa / e não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza
/ sempre é dia de ironia no meu coração” (NÃO LEVE
FLORES, Alucinação, 1976). Belchior, como Nietzsche,
diz sim à vida, apesar de tudo, e talvez por isso tenha
caído fora dessa loucura midiática que é a vida de um
artista famoso sempre sob os holofotes.
Em relação às dúvidas acerca de seu paradeiro, que me
perdoem os escandalizados, mas a letra já estava dada
há muito tempo. “Saia do meu caminho / eu prefiro andar sozinho / deixem que eu decido a minha vida” (COMENTÁRIO A RESPEITO DE JOHN, Era uma vez um
homem e seu tempo, 1979).

Belchior sabe, desde muito tempo, que “Eles venceram
/ e o sinal está fechado pra nós / que somos jovens”
(COMO OS NOSSOS PAIS, Alucinação, 1976). Mesmo
assim, não foi em vão seu esforço: além de todas as
canções citadas até agora, ainda há muitas outras de
conteúdo crítico ferrenho, como por exemplo “Pequeno
perfil de um cidadão comum” (Era uma vez um homem e
seu tempo, 1979), uma epopeia sem o elemento épico,
que fala de como é vã a vida do sujeito raso, de gosto
pouco refinado, cuja finalidade é voltada ao trabalho;
“Arte Final” (Bahiuno, 1993), grande canção sobre tudo
aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu; ou
“Meu cordial brasileiro” (Bahiuno, 1993), que identifica a
tese do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Hollanda (Raízes do Brasil, 1936), o elemento diferenciador
do brasileiro, com o aspecto consentido do nosso povo
perante a política e o trabalho. Belchior teve sua poesia
impregnada pela frustração de não ter podido colocar
em prática o projeto por um mundo melhor, e sua música
é mais verdadeira e mais revolucionária por isso: não
promete a felicidade, mas escancara a impossibilidade
dela no estado de coisas vigente.

Alberto Sartorelli
QUESTÕES INÉDITAS
Professor Steller de Paula
Coração Selvagem
Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção
Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão
Eu quero um gole de cerveja no seu copo no seu colo
e nesse bar
Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja
Não quero o que a cabeça pensa eu quero o que a alma
deseja
Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo tenho pressa
de viver
Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem
devagar
Que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar
Tempo para ouvir o rádio no carro
Tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu
te amo
Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em
frente
Tome um refrigerante, coma um cachorro-quente
Sim, já é outra viagem e o meu coração selvagem
Tem essa pressa de viver
Meu bem, mas quando a vida nos violentar
Pediremos ao bom Deus que nos ajude
Falaremos para a vida: "Vida, pisa devagar meu coração, cuidado, é frágil;
Meu coração é como vidro, como um beijo de novela"
Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão
O meu som, e a minha fúria e essa pressa de viver
E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza

No fim, em meio a essa cena sombria, nos tempos dele
e no nosso tempo de agora, ainda há alguma esperança. Para Belchior, mais importante do que a filosofia ou
a arte é a vida. “Primeiro o meu viver / segundo este
vil cantar de amigo” (AMOR DE PERDIÇÃO, Elogio da
Loucura, 1988). Sua filosofia é oposta à de Caetano: se
para o compositor baiano, quem “mora na filosofia” está
separado dos sentimentos humanos, a filosofia de Belchior provém da experiência; é pensamento vivo. “Deixando a profundidade de lado / eu quero é ficar colado à
pele dela noite e dia / fazendo tudo de novo / e dizendo
sim à paixão / morando na filosofia” (DIVINA COMÉDIA
HUMANA, Todos os sentidos, 1978).
Marcado no cancioneiro latino-americano como uma de
suas grandes vozes, Belchior foi um mestre da poesia.
Foi assimilado pela indústria cultural, de fato, como Mercedes Sosa ou Che Guevara. Ele se jogou na contra-
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E arriscar tudo de novo com paixão
Andar caminho errado pela simples alegria de ser
Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo , vem
morrer comigo
Talvez eu morra jovem, alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído, completará o meu destino.
Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo
Vem morrer comigo, meu bem, meu bem, meu bem
Que outros cantores chamam baby

A) pragmático, que planeja cada etapa da sua vida com
o intuito de melhor aproveitá-la.
B) impulsivo, o que faz com que, na pressa de viver,
desperdice as oportunidades de fruir a experiência amorosa.
C) equilibrado, deixando-se levar pela emoção no que
diz respeito ao amor e às mulheres, mas pautando-se
pela razão ao planejar o futuro.
D) imediatista, entregando-se intensamente à fruição do
momento presente, numa espécie de carpe diem que o
faz preferir uma vida de riscos a uma vida segura.
E) paradoxal, uma vez que se entrega a uma vida de
excessos na satisfação dos prazeres mundanos, mas
recorre à Deus em busca de salvação de sua alma.

Belchior
01. HAB 19 Na canção de Belchior, manifesta-se claramente a função poética da linguagem, que é percebida
na elaboração artística e criativa da mensagem. Pela
análise do texto, entretanto, percebe-se, também:

Resposta: D
Congresso Internacional do Medo
Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio porque este não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das
igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da
morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

a) a busca de testar a eficiência do canal de comunicação, medindo o nível do contato no ambiente comunicativo, o que e caracteriza a função fática da linguagem.
b) o apelo à atenção ou tentativa de persuasão dirigida
ao receptor da mensagem, que caracterizam a função
conativa ou apelativa da linguagem.
c) a contenção das emoções do enunciador da mensagem, o que caracteriza a função emotiva ou expressiva
da linguagem.
d) a conceituação, a referência e a informação objetiva
do elemento temático da mensagem, que caracterizam
a função referencial da linguagem.
e) a uma explicação, definição e análise dos elementos do código da mensagem, que caracterizam a função
metalinguística da linguagem.
Resposta: B

Carlos Dummond de Andrade (Brasil)

02. Observe o trecho:

Pequeno Mapa do Tempo
Eu tenho medo e medo está por fora
O medo anda por dentro do teu coração
Eu tenho medo de que chegue a hora
Em que eu precise entrar no avião

Meu bem, mas quando a vida nos violentar
Pediremos ao bom Deus que nos ajude
Falaremos para a vida: "Vida, pisa devagar, meu coração, cuidado, é frágil;
Meu coração é como vidro, como um beijo de novela".

Eu tenho medo de abrir a porta
Que dá pro sertão da minha solidão
Apertar o botão: cidade morta
Placa torta indicando a contramão
Faca de ponta e meu punhal que corta
E o fantasma escondido no porão

HAB 01 A função poética da linguagem manifesta-se
muito explicitamente no trecho anterior pela presença
abundante de figuras de linguagem. Destacam-se, no
trecho, respectivamente:
A) metáfora e símile.
B) prosopopeia, metáfora.
C) prosopopeia e símile.
D) metonímia e antítese.
E) antonomásia e comparação.

Medo, medo, medo, medo, medo, medo
Eu tenho medo e já aconteceu
Eu tenho medo e inda está por vir
Morre o meu medo e isto não é segredo

Resposta: C

Belchior

03. HAB 13 Pela análise do texto, percebe-se, também,
a presença marcante da função emotiva ou expressiva,
uma vez que o emissor imprime à canção as marcas
de sua atitude pessoal, seus sentimentos. O Eu que se
manifesta no texto pode ser caracterizado como um ser

04. HAB 17 O poema Congresso internacional do medo,
de Drummond, foi publicado no livro O sentimento do
mundo, de 1940. Já a música Pequeno mapa do tempo,
de Belchior, pertence ao disco Coração Selvagem, de
1977. Comparando-as percebe-se que:
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05. HAB 15 A música acima, lançada no álbum de mesmo nome em 1976, é de autoria do cantor e compositor
cearense Belchior. Autor de letras críticas e muitas vezes irônicas, com um apelo ao mesmo tempo pessoal,
humano e sócio histórico, Belchior apresenta um eu lírico que, diante do contexto histórico em que está inserido:

A) o poema reflete um contexto em que o medo se impõe de uma forma mais pessoal e subjetiva do que na
letra da canção.
B) uma vez que foram escritos em contextos diferentes, poema e canção distanciam-se formalmente, dado
o caráter mais artístico do poema e mais denotativo da
canção.
C) o poema aborda o tema do medo de maneira mais
filosófica, existencial; já a canção aborda-o numa perspectiva mais documental, atuando como retrato de uma
época.
D) apesar de a canção trabalhar o tema de uma perspectiva mais pessoal, ambos refletem um contexto sócio-político marcado por angústias, incertezas e temores.
E) tanto o poema quanto a canção refletem tempos marcados pela violência e pelo temor ao futuro e, por isso,
perderam sua atualidade para leitores contemporâneos.

A) assume um comportamento escapista, buscando a
sublimação de suas dores e angústias pessoais.
B) busca refúgio na espiritualidade e na procura pelo
amor como formas superar desilusões sociais e políticas.
C) afasta-se dos problemas do seu tempo, refletindo um
cansaço existencial de quem já foi vencido pelas imposições sociais.
D) combate qualquer tipo de evasão, assumindo uma
postura, ao mesmo tempo, combativa e solidária com os
marginalizados.
E) defende o esclarecimento das pessoas comuns e dos
humilhados, como via legítima de combater a alienação
e transformar a realidade.

Resposta: D
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais

Resposta: D
Apenas Um Rapaz Latino-americano
Eu sou apenas um rapaz
Latino-Americano
Sem dinheiro no banco
Sem parentes importantes
E vindo do interior

Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia-a-dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais

(...)
Não me peça que eu lhe faça
Uma canção como se deve
Correta, branca, suave
Muito limpa, muito leve
Sons, palavras, são navalhas
E eu não posso cantar como convém
Sem querer ferir ninguém

Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais

Mas não se preocupe meu amigo
Com os horrores que eu lhe digo
Isso é somente uma canção
A vida realmente é diferente
Quer dizer
Ao vivo é muito pior
Belchior

Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais

06. HAB 22 Na canção acima, de teor metalinguístico,
Belchior traz uma visão sobre o seu próprio fazer musical e sobre seu papel como artista semelhante a que se
encontra em:
A) “Assim eu quereria o meu último poema
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e
menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume”
Manuel Bandeira

Belchior
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B) “Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão.”
Mário Quintana

João, o tempo andou mexendo com a gente sim
John, eu nao esqueço(oh no, oh no), a felicidade é uma
arma quente,
Queeeeeente, queeeeente.....

C) “Pegue num jornal.
Pegue numa tesoura.
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu poema.
Recorte o artigo.
Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que
compõem o artigo e coloque-as num saco.
Agite suavemente.
Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros.
Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles
saíram do saco.
O poema parecer-se-á consigo.”
Tristan Tzara

07. HAB 19 Na canção de Belchior, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na
elaboração artística e criativa da mensagem, por meio
de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se, também, a presença marcante da função conativa, por meio da qual o emissor
a) imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal,
seus sentimentos.
b) transmite informações objetivas sobre o tema de que
trata a canção.
c) busca persuadir o receptor da canção a adotar um
certo comportamento.
d) procura explicar a própria linguagem que utiliza para
construir a canção.
e) objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada.

Belchior

D) “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.”
Manoel de Barros

Resposta: [C]
Sujeito de Sorte
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de
sorte
Porque¹ apesar² de muito moço me sinto são e salvo
e forte
E tenho comigo pensado deus é brasileiro e anda do
meu lado
E assim³ já não posso sofrer no ano passado

E) “Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito,
Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa
de lama:
É a vida
O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.”
Manuel Bandeira

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro4
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Presentemente5 eu posso me considerar um sujeito de
sorte
Porque apesar de muito moço me sinto são e salvo e
forte
E tenho comigo pensado deus é brasileiro e anda do
meu lado
E assim já não posso sofrer no ano passado

Resposta: E
Comentários a Respeito de John
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho
Deixem que eu decido a minha vida.
Não preciso que me digam, de que lado nasce o sol
Porque bate lá o meu coração.

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Belchior

Sonho e escrevo em letras grandes de novo
pelos muros do país.
João, o tempo, andou mexendo com a gente sim.
John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente
Queeeeeente, queeeeeente....

08. HAB 18 Um texto é construído pela articulação dos
vários elementos que o compõem. A análise do modo
como esse texto foi construído revela que o termo:

Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho
Deixem que eu decido a minha vida.
Não preciso que me digam, de que lado nasce o sol
Porque bate lá o meu coração.

A) Porque (ref. 01) assume um valor concessivo.
B) apesar (ref. 02) assume um valor consecutivo.
C) assim (ref. 03) expressa uma ideia de causa.
D) pra cachorro (ref. 04) agrega uma ideia de intensidade.

Sob a luz do teu cigarro na cama,
Teu rosto rouge, teu batom me diz
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E) presentemente (ref. 05) possui um valor expletivo ou
de realce.

Mas o dinheiro é cruel
e um vento forte levou os amigos
para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos,
e nossa esperança de jovens não aconteceu, não, não.

Resposta: D
Velha Roupa Colorida
Belchior

Palavra e som são meus caminhos pra ser livre,
e eu sigo, sim.
Faço o destino com o suor de minha mão.
Bebi, conversei com os amigos ao redor de minha mesa
e não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza.
- Sempre é dia de ironia no meu coração.

Você não sente, não vê
Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo,
Que uma nova mudança em breve vai acontecer:
O que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo
E precisamos todos rejuvenescer.

Tenho falado à minha garota:
- Meu bem, é difícil saber o que acontecerá.
Mas eu agradeço ao tempo.
o inimigo eu já conheço.
Sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço.
A voz resiste. A fala insiste: você me ouvirá.
A voz resiste. A fala insiste: quem viver verá.

Nunca mais meu pai falou: She's leaving home
E meteu o pé na estrada, Like a Rolling Stone
Nunca mais eu convidei minha menina
Para correr no meu carro (loucura, chiclete e som)
Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido
O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, quê de um
cartaz

Belchior
10. HAB 22 A segunda estrofe da canção Não Leve Flores, de 1976, mesmo ano em que o metalúrgico Manoel Fiel Filho foi torturado e assassinado nos porões do
DOI-Codi em SP, revela uma espécie de frustração diante do contexto histórico e social em que a canção foi escrita. Essa frustração também pode ser encontrada em:

No presente a mente, o corpo é diferente
E o passado é uma roupa que não nos serve mais
No presente a mente, o corpo é diferente
E o passado é uma roupa que não nos serve mais
Belchior
09. HAB 16 Uma letra de canção pode ser considerada um poema, na medida em que é uma sucessão de
ideias, artisticamente estruturadas, que convergem para
a compreensão de uma mensagem. Diante disso, e a
partir das ideias expressas no texto de Belchior, observa-se que:

A) Se você vier me perguntar por onde andei
No tempo em que você sonhava
De olhos abertos, lhe direi:
Amigo, eu me desesperava
Sei que assim falando pensas
Que esse desespero é moda em 76
Mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português
Mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português
A palo Seco

A) embora a força do tempo atue sobre nós de forma
negativa, é necessário que nos resignemos diante das
mudanças históricas e pessoais.
B) incapazes de controlar o tempo, e devido à rapidez
com que os fatos ocorrem, as pessoas não sofrem nem
se deixam afetar pelas mudanças.
C) a canção dialoga com o cânone da literatura em língua portuguesa ao trazer uma reflexão sobre a efemeridade da vida e convidar ao carpe diem.
D) há uma percepção de que a história é cíclica, embora, em um plano individual, o homem apegue-se a estabilidade e rejeite mudanças.
E) para um processo de renovação, devemos aceitar a
passagem do tempo como algo inexorável e necessário
para que nos despojemos de antigas certezas.

B) O que transforma o velho no novo
bendito fruto do povo será.
E a única forma que pode ser norma
é nenhuma regra ter;
é nunca fazer nada que o mestre mandar.
Sempre desobedecer.
Nunca reverenciar.
Como o diabo gosta
C) O que é que pode fazer o homem comum
Neste presente instante senão sangrar?
Tentar inaugurar
A vida comovida
Inteiramente livre e triunfante?
Conheço o meu lugar

Resposta: E
Não Leve Flores
Não cante vitória muito cedo, não.
Nem leve flores para a cova do inimigo,
que as lágrimas do jovem
são fortes como um segredo:
podem fazer renascer um mal antigo.

D) E hoje eu sei, eu sei
Que quem me deu a ideia
De uma nova consciência
E juventude
Está em casa
Guardado por Deus

Tudo poderia ter mudado, sim,
pelo trabalho que fizemos - tu e eu.
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Contando o seus metais
Minha dor é perceber
Que apesar de termos
Feito tudo, tudo, tudo
Tudo o que fizemos
Ainda somos
Os mesmos e vivemos
Como os nossos pais
Como os nossos pais
E) No centro da sala, diante da mesa,
No fundo do prato, comida e tristeza.
A gente se olha, se toca e se cala
E se desentende no instante em que fala.
Medo. Medo. Medo. Medo. Medo. Medo
Na hora do almoço
Resposta: D
GABARTIO

01
B

02
C

03
D

04
D

05
D

06
E

07
C

08
D

09
E

10
D
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Produção Textual
Estamos em mais um ano de estudos. Nele,
vamos conhecer professores novos, coordenadores diferentes, material exclusivo, enfim, vamos construir uma
porção de vivências positivas com o passar dos meses.
Acreditamos que você esteja bem revigorado, depois
de certo período de férias, e pronto para conhecer outras pessoas e fazer diversas amizades. Em meio a tudo
isso, certamente, ocorrerão os conhecimentos, as aprendizagens e a fixação de conteúdos preparatórios para o
maior vestibular do País: o ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio). Iniciaremos, neste encontro, uma série
de informações acerca de como este vestibular funciona,
em se tratando de redação. Alertamos que você não falte
as aulas, que estude em casa as matérias transmitidas,
que fique atento (a) durante todo o processo das explanações dos professores e que não acumule dúvidas. Na
medida em que elas forem aparecendo, escreva-as em
um papelzinho e as faça chegar até o professor que está
ministrando a aula na ocasião. Lembre-se de que o maior
beneficiado será você! O mais importante: resolva muitos
exercícios e pratique variados temas na produção escrita.

9 Uma vez escolhido o seu ponto de vista, decida
que argumentos utilizar para defender a sua visão.
Por mais que seu ponto de vista seja contrário ao
senso comum, faça uso de argumentos que provem que a sua visão é a melhor;
9 Assim como uma história, um texto argumentativo
deve apresentar começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento dos argumentos e conclusão;
9 Na introdução apresente o tema ou problema em
si e deixe claro o seu ponto de vista. Apesar de a
banca de correção saber qual o tema da redação,
ao redigir a introdução, é necessário apresentar o
problema como se o corretor não soubesse;
9 No desenvolvimento, apresente os seus argumentos, um em cada parágrafo, e os explique brevemente, defendendo o seu ponto de vista a respeito
do tema. Dois ou três argumentos são suficientes,
visto que o espaço para a redação não é muito
grande;
9 Na conclusão, retome o problema da redação e
conclua que, de acordo com os argumentos apresentados, o seu ponto de vista é aquele.
9 Nunca escreva em primeira pessoa! Escreva sempre em terceira pessoa, demonstrando propriedade sobre o assunto apresentado. Expressões como
“eu acho”, “no meu ponto de vista”, “na minha opinião” estão terminantemente proibidas! Ao escrever em primeira pessoa, definitivamente a banca
do ENEM não terá “bons olhos” para isso;
9 Se estiver na dúvida sobre algum argumento, não
o utilize. Use sempre argumentos sobre os quais
você tenha total conhecimento, caso contrário, sua
redação terminará sem fundamento e sua nota final
no ENEM poderá ser prejudicada;
9 Faça um rascunho a lápis da redação, assim você
minimiza rasuras, consegue estruturar melhor seu
pensamento e colocar os argumentos com mais
clareza no papel.
9 Além de, também, testar o espaço que há para a
redação, evitando ficar sem espaço para finalizar
seu texto;
9 Mais importante de tudo, faça sua redação sem
pressa e não fique nervoso! Leia o tema da redação ao iniciar a prova, assim, quando for escrever,
você já terá alguns argumentos em mente.
http://enem2016.biz/redacao-enem-2016/

https://www.google.com.
br/search?q=imagens+so
bre+o+enem&rlz=1C2RN
HN_enBR4
O Exame Nacional do
Ensino Médio, ENEM 2017,
se aproxima e, muitos candidatos, ficam aflitos com a
redação exigida no último dia de prova. Ao contrário do
que muitos pensam ou consideram, redigir uma boa redação não é tão difícil quanto se imagina. Não há como prever o tema da redação do ENEM 2017, entretanto, essa
deve seguir o molde dos anos anteriores, sendo solicitado
ao candidato que escreva um texto argumentativo, sobre
algum assunto ou tema recente.
Tema da Redação ENEM 2017 - O tema da redação do
ENEM é escolhido pela equipe do Inep, ou Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e sempre trata
de algum tema recorrente do cotidiano dos brasileiros ou
algum assunto atual importante. Exemplos de temas do
cotidiano brasileiro são: a mobilidade nas grandes cidades e as soluções para tal e o envolvimento precoce
de crianças no mundo digital.
É preciso demonstrar amplo domínio do tema
proposto, mas como não é possível prever exatamente o
assunto abordado na redação, a dica é estar por dentro do
que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, é
importante manter-se informado ao ler jornais, periódicos,
revistas e sites de notícias on-line.

Anotações:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vamos aproveitar esses encontros para passar algumas dicas importantíssimas a fim de vocês terem
ainda mais segurança na hora do exame. Vamos
resumir os aspectos importantes para a REDAÇÃO, tendo por base o Guia do Participante, divulgado pelo INEP em 2012/2013. Basicamente,
os critérios este ano serão os mesmos, portanto,
fiquem atentos.

10 Dicas para uma boa redação no ENEM 2017:
9 Por se tratar de um texto argumentativo, é importante escolher um ponto de vista a ser defendido.
Não apresente o lado positivo e negativo do assunto em si. Ficar em “cima do muro” é a pior opção
em um texto argumentativo e os corretores das redações do ENEM, certamente, lhe tirarão pontos
por causa disso;

O processo de correção - Como sabemos, a
redação passa por dois avaliadores diferentes. Cada um
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gumentos em defesa de um ponto de vista:
Basicamente, nesta competência leva-se em
consideração a argumentação do seu texto. Analisa-se
a criticidade, ou seja, a sua capacidade de argumentar
de forma clara e objetiva. O texto precisa ter coerência do
início ao fim. As ideias devem seguir uma sequência lógica
de raciocínio. Lembrem-se de que as informações da introdução devem ser coerentes com a conclusão da redação. O seu texto é uma unidade de sentido.
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação:
Aqui são avaliados os mecanismos linguísticos
utilizados para encadear as ideias na redação - coesão
textual.
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os
direitos humanos:
Nessa última e importante competência, são analisados os seguintes itens:
• presença de proposta x ausência de proposta;
• proposta explícita x proposta implícita;
• proposta com detalhamento dos meios para sua realização x proposta sem o detalhamento dos meios
para sua realização.

atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos
para cada uma das cinco competências e a soma desses
pontos resulta na nota total de cada avaliador, que pode
chegar a 1000 pontos. A nota final será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
A discrepância - É considerado que há discrepância quando a divergência de notas atribuídas pelos
avaliadores ultrapassar 100 (cem) pontos ou for superior
a 80 (oitenta) pontos em qualquer uma das competências.
Caso haja essas diferenças, a redação passa por um terceiro avaliador para, posteriormente, haver um consenso.
Vamos às competências:
Competência 1: Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita:
Aqui serão avaliados critérios, como:
• ausência de marcas de oralidade e de registro informal;
• precisão vocabular;
• obediência às regras gramaticais de:
• concordância nominal e verbal;
• regência nominal e verbal;
• pontuação;
• flexão de nomes e verbos;
• colocação de pronomes átonos;
• grafia das palavras;
• acentuação gráfica;
• emprego de letras maiúsculas e minúsculas;
• divisão silábica na mudança de linha.
Competência 2: Compreender a proposta de
redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo:
Nessa competência, é avaliada a sua capacidade
de conectar as informações do mundo real com o seu texto de forma pertinente, demonstrando que você está atualizado e bem informado. Isso deve ser feito, sem deixar de
respeitar a estrutura dissertativa argumentativa - introdução, desenvolvimento e conclusão.
Segue um esquema divulgado no Guia:
A prova de redação exigirá de você
a produção de um texto em prosa,
do tipo dissertativo-argumentativo,
sobre um tema de ordem social,
científica, cultural ou política. Os
aspectos a serem avaliados relacionam-se às “competências” que
você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender
uma tese, uma opinião a respeito
do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes estruturados de forma coerente e coesa, de
modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido
de acordo com a norma padrão da
Língua Portuguesa e, finalmente,
apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os
direitos humanos.

CUIDADO! - A redação no ENEM recebe nota 0
(zero) caso vocês:
• fujam totalmente do tema;
• não obedeçam à estrutura dissertativo-argumentativa;
• façam um texto com até 7 (sete) linhas;
• redijam impropérios, desenhos ou outras formas
propositais de anulação;
• desrespeitem os direitos humanos (desconsideração da Competência 5);
• deixem a folha de redação em branco, mesmo que
tenha sido escrita no rascunho.
IMPORTANTE! - Não copiem informações dos
textos motivadores ou de questões objetivas do caderno
de prova. Isso acarretará a desconsideração do número
de linhas copiadas. Além disso, isso prejudica bastante
a originalidade do seu texto. Sejam criativos e originais em suas ideias. A banca corretora valoriza isso. Além
disso, procurem escrever sua redação com letra legível,
para evitar dúvidas na hora da correção. O título é um
elemento opcional na produção da sua redação, entretanto um título interessante e coerente pode enriquecer
seu texto, causando uma boa impressão no corretor. A
seguir, temos um esqueminha básico, retirado do Guia do
participante:

TEMA

TESE

ARGUMENTOS

PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela
deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em
argumentos ao longo da redação.
ARGUMENTO – É a justificativa utilizada por você para
convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada
argumento deve responder à pergunta “por quê?” em relação à tese defendida.

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

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor:
• exemplos;
• dados estatísticos;
• pesquisas;
• fatos comprováveis;
• citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto;
• alusões históricas; e
• comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos.

http://www.psafe.com/
blog/conversar-sobre-tecnologia-filho/
Texto III - O que tem se criado é uma “maturidade irregular” em crianças. Com a disponibilidade de praticamente
tudo ao alcance com um toque do dedo, fica mais difícil
impor limites. Os pais, porém, estão perdendo a oportunidade de ajudar os filhos a compreender o mundo
em que estão vivendo, especialmente porque a maioria
não viveu esse mundo tecnológico na infância.
http://www.psafe.com/blog/conversar-sobre-tecnologia-filho/

(Fonte: Guia do Participante. A redação no ENEM 2012)
http://soumaisenem.com.br/portugues/dissertacao-argumentativa/o-que-estudar-para-redacao-na-reta-final
Anotações:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

https://www.google.com.br/se
arch?q=imagens+sobre+o+e
nem&rlz=1C2RNHN_enBR

A persistência da dengue no Brasil
Apresente argumentos consistentes, baseados
na realidade, e evite qualquer expressão que fira os direitos humanos.
Texto I - O Ministério da Saúde ainda não terminou de compilar todos os casos de dengue registrados
em 2015, mas até 5 de dezembro o número de vítimas do
vírus havia chegado a 1,59 milhão.
No
último
boletim epidemiológico divulgado pelo governo sobre a
doença, as regiões Sudeste e Centro-Oeste apareceram
com as maiores taxas de disseminação da doença. São
Paulo e Goiás tiveram até o período, respectivamente,
incidências de 2.438 e de 1.640 casos por 100 mil habitantes. Os quatro municípios recordistas na permanência
da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti são
paulistas:
- Onda Verde: 17.966 casos/100 mil
- Rio Claro: 10.237 casos/100 mil
- Sorocaba: 8.647 casos/100 mil
- Campinas: 5.746 casos/100 mil
Antes de dezembro, 2015 já havia se tornado o
ano com maior número de casos registrados de dengue e
de mortes provocadas pela doença. Até 5 de dezembro,
839 pessoas haviam morrido em decorrência da dengue,
um aumento de 80% em relação a 2014. (...)

Propostas para Produção Textual
Proposta I - Os textos abaixo são elementos meramente
motivadores para você desenvolver o seu. Use os seus
conhecimentos de mundo e as suas experiências acumuladas ao longo de sua formação estudantil. O seu texto,
dissertativo-argumentativo, deve ser escrito na variação padrão da língua. Parta do seguinte tema:
O envolvimento precoce de crianças no mundo
digital
Lembre-se de que nenhuma expressão que denote preconceito ou que fira os direitos humanos deve ser
utilizada.
Texto I - Quem não escuta falar por aí que “as
crianças de hoje em dia já nascem mexendo na internet”? A frase não está tão equivocada. Os últimos anos
têm sido marcados por debates sobre quando “desligar”
a criança de vez em quando do mundo digital. Uma missão difícil, já que desde os primeiros anos de vida, os pais
usam meios tecnológicos até mesmo para distrair os pequenos, uma maneira de deixa-los quietos. Quando eles
entram na escola, também não é possível evitar, já que a
educação está diretamente ligada à tecnologia. Mas, qual
será o limite? Até onde isso pode prejudicar o desenvolvimento de uma pessoa? Especialistas acreditam que a
proliferação de celulares, mídias sociais e aplicativos
tem mudado a forma como as crianças interagem entre si. O maior problema é que quase todo o conteúdo
online é criado para adultos.

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

http://www.psafe.com/blog/conversar-sobre-tecnologia-filho/
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https://www.google.com.br/search?q=A+PERSIST
%C3%8ANCIA+DA+DENGUE+NO+bR
Texto III
SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) aprovou a primeira vacina contra a dengue do
país, desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi, segundo comunicado emitido pela farmacêutica. A vacina tetravalente, batizada Dengvaxia, já recebeu o aval das autoridades do México e das Filipinas no início de dezembro de
2015 e havia expectativa de que a autorização para uso
no País fosse emitida entre o fim de dezembro de 2015 e
começo de 2016.
Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link http://www.valor.com.br/empresas/4371902/anvisa-aprova-uso-da-primeira-vacina-contra-dengue-no-brasil ou as ferramentas oferecidas na
página.
http://www.valor.com.br/empresas/4371902/anvisa-aprova-uso-da-primeira-vacina-contra-dengue-no-brasil
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MATEMÁTICA

ANÁLISE COMBINATÓRIA
PRINCÍPIOS DE CONTAGEM
Nesta aula abordaremos a seguinte habilidade
da matriz de competências para a prova de Matemática
e suas Tecnologias:
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
A Análise Combinatória é a área da Matemática
que visa desenvolver métodos que permitam contar - de
uma forma indireta - o número de elementos de um conjunto, estando esses elementos agrupados sob certas
condições.
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Comentário: A representação dessas possibilidades
pode se feita por meio de um diagrama denominado por
diagrama da árvore. (veja a cima).
Portanto, fazendo a contagem das possibilidades chegamos a um resultado de 15 combinados diferentes. Por outro lado, seria mais prático efetuar o produto,
sendo 3 o número de formas de escolher o sanduíche e 5
o número de formas de escolher o suco, isto é 3x5 = 15 .
Princípio fundamental da contagem - PFC Se um determinado evento ocorre em várias etapas sucessivas e independentes onde P1 é o número de possibilidades de ocorrer a 1ª etapa, P2 o número de possibilidades de ocorrer a 2ª etapa, P3 o número de possibilidades de ocorrer a 3ª etapa, Pn o número de possibilidades
de ocorrer a n-ésima etapa, então o número total de possibilidades de ocorrer esse evento é dado por P = P1 . P2
. P3 . … . Pn.
Ex. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de
bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja
uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer
seu pedido?
Solução - Cada item do cardápio pode ser combinado
com as quantidades dos outros. Pelo PFC o número total
de possibilidades é 2 x 4 x 5 x 3 = 120 . Do problema,
verificamos então que devemos dar 3 passos para a sua
solução.
1o) Verificar quais decisões devem ser tomadas para
realizar a ação, destacando cada uma delas;
2o) Verificar quantas possibilidades há para cada
uma das decisões a serem tomadas;
3o) Efetuar o produto dos resultados obtidos.
O PRINCÍPIO DAS GAVETAS - Os problemas de análise
combinatória podem ser divididos em dois tipos: os de
contagem e os de existência. Os de contagem utilizam as
nossas ferramentas conhecidas, como a Combinação, a
Permutação, o Arranjo, o PFC e permitem-nos contar de
quantas maneiras podemos organizar uma estante de
livros, quantos anagramas possui uma palavra, como
podemos estacionar um carro em um estacionamento,
entre outros. Já os problemas de existência utilizam uma
ferramenta simples, porém poderosa: o Princípio das
Gavetas.
Ex1. Qual é o número mínimo de pessoas que
devemos reunir para que tenhamos certeza de que entre
elas há duas que fazem aniversário no mesmo dia da
semana?
Solução: A resposta é 8. Se houvesse apenas
7 pessoas, seria possível que cada uma delas fizesse
aniversário em um dia da semana diferente. Com 8 pes-

A primeira vista pode até parecer desnecessário
a existência de métodos para contagem, entretanto, se o
número de elementos a serem contados for muito grande, este trabalho torna-se quase impossível sem o uso
de métodos especiais. Observe alguns exemplos:
Ex1) O código de acesso de um cartão de crédito é formado por seis dígitos decimais. Cada dígito é um
número inteiro que pode assumir qualquer valor entre 0 e
9. Tendo extraviado seu cartão de crédito, Alexandre receia que um estranho o encontre e tente descobrir o código. Qual o número máximo de tentativas necessárias
para que alguém tenha acesso a esse cartão de crédito?
Ex2) O jogo da Mega-Sena consiste no sorteio
de 6 números distintos, escolhidos ao acaso, entre os
números 1, 2, 3, 4, ..., 60. Uma aposta simples consiste
na escolha (pelo apostador) de 6 números distintos entre
os 60 possíveis, sendo premiadas aquelas que acertarem 4 (quadra), 5 (quina) ou todos os 6 (sena) números
sorteados. Quantos jogos simples um apostador tem que
fazer para garantir que vai acertar os 6 números sorteados?
O Princípio Fundamental da Contagem está
diretamente associado a situações que envolvem as
possibilidades de um determinado evento ocorrer e se
constitui na estrutura básica da Análise Combinatória.
Através dele desenvolvemos técnicas e métodos eficientes de contagem. Observe o exemplo abaixo:
O lanche escolar saudável é uma grande preocupação para os pais. Com a finalidade de melhorar a
qualidade da alimentação dos estudantes a lanchonete
de uma escola púbica resolveu preparar um cardápio especial oferecendo um combinado de sanduiche natural
e suco. Para esse combinado há três opções para sanduíche
(frango, atum, vegetariano) e cinco opções
para suco (laranja, cajá, maracujá, manga e graviola). De
quantas formas diferentes um aluno pode escolher o seu
combinado?
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soas, há, obrigatoriamente, pelo menos um dia da semana com mais de um aniversariante (se houvesse, no máximo, um aniversariante por dia da semana, o número de
pessoas presentes seria, no máximo, 7). Um enunciado
para este princípio é o seguinte: - Se n objetos forem
colocados em, no máximo, (n – 1) gavetas, então pelo
menos uma delas irá conter pelo menos dois objetos.
Embora trata-se de um fato extremamente elementar, ele
é útil para resolver problemas que, pelo menos à primeira
vista, não são imediatos. Para aplicá-lo, devemos identificar, na situação dada, quem faz o papel dos objetos e
quem faz o papel das gavetas.
Ex2. A prova de um certo concurso possui 10
questões do tipo V ou F. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos
dois deles deram exatamente as mesmas respostas para
todas as questões?
Solução: Neste caso, os objetos são os alunos
e as gavetas são as possíveis sequências de respostas.
Como cada questão pode ser respondida de 2 modos (V
ou F), a prova pode ser preenchida de 2x2x...x2 = 210 =
1024 modos. Logo, só se pode ter a certeza de que dois
candidatos fornecem exatamente as mesmas respostas
se houver pelo menos 1025 candidatos.
Permutações Simples - Permutar é sinônimo
de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem,
devemos associar a permutação à noção de misturar. Se
temos n elementos distintos, então o numero de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses
n elementos é dado por: n . (n – 1) . (n – 2) ... . 3 . 2 . 1
Esses agrupamentos ordenados (diferem pela ordem)
recebem o nome de permutações simples. O número de
permutações simples de n elementos é dado por Pn =
n!.(lê-se n fatorial)
Ex. Quantos são os anagramas (diferentes disposições das letras de uma palavra) da palavra PATO?
Solução 1: Escrevendo cada um dos anagramas, temos:

PATO

PAOT

POTA

POAT

PTOA

PTAO

APTO

APOT

ATPO

ATOP

AOTP

AOPT

TAPO

TAOP

TOPA

TOAP

TPAO

TPOA

OAPT

OATP

OPTA

OPAT

OTPA

OTAP

não ordenado de elementos distintos. Tais agrupamentos
são conhecidos também por conjuntos. Dado o conjunto
A = {2, 5, 7, 8}, podemos escrever todas as combinações
simples de 2 (dois) elementos, que são: {2,5} {2,7} {2,8}
{5,7} {5,8} {7,8}. Estes 6 (seis) agrupamentos são chamados de combinações simples de 4 elementos tomados 2 a 2. Este número de combinações é indicado por

C=
4,2

Podemos calcular o número de combinações de n elementos tomados p a p através da seguinte fórmula:

Cn,p =

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (AM) - Dois amigos André e Beto disputam entre si um torneio de tênis de mesa. Pelas regras
que foram estabelecidas, ficou definido que seria declarado campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. Quantas são as maneiras de o
torneio se desenrolar?
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16
QUESTÃO 02 (UNESP - ADAPTADA) - Está previsto
que, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor
um sistema único de emplacamento de veículos para
todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas
serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que
no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras
do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos,
também incluindo repetições. Admita ainda que, no novo
sistema, cada carro do Mercosul tenha uma sequência
diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja
alguns exemplos das novas placas. No novo sistema
descrito, qual o número total de placas possíveis com o
formato “Letra-Letra-Algarismo-Algarismo-Algarismo-Letra-Letra”, nessa ordem?
a) 263.104
b) 264.103
c) 35.264.103
d) 504.264.104
e) 367

4!
= 4.3.2.1
= 24 P4 =
mas da palavra se equivale a P=
4
4 . 3 . 2 . 1 = 24
Permutações com elementos repetidos.
De maneira geral, podemos calcular o número de permutações de n elementos com as repetições α, β, θ,..., ϕ
n!
α ! β! θ!...ϕ!

Ex. Quantos anagramas possui a palavra ARARA?
3,2
P=
5

n!
p! ( n − p ) !

Ex. Em uma empresa há 6 sócios brasileiros e 4
japoneses. A diretoria será composta por 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses. De quantos modos essa
composição poderá ocorrer?
Solução: Denote por B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 os
sócios brasileiros e J1 , J2 , J3 , J4 os sócios japoneses.
Perceba que formar uma diretoria com os membros (B1 ,
B2 , B3 e J1 , J2) é o mesmo que (B3 , B1 , B2 e J2 , J1), portanto, estamos diante de um agrupamento onde a ordem
como os elementos estão dispostos não é importante,
isto é, dada agrupamento formado é uma COMBINAÇÃO entre os sócios. Devemos então escolher 3 sócios
brasileiros dentre os 6 disponíveis e 2 sócios japoneses
dentre os 4 possíveis. O resultado então será: C6,3xC4,2 =
20x6 = 120 formas possíveis de compor essa diretoria.

Solução 2: Há 4 possibilidades para a primeira
posição, 3 possibilidades para a segunda, 2 possibilidades para a terceira e 1 possibilidade para a quarta posição. Sendo assim, concluímos que o número de anagra-

através da fórmula: Pnα,β,θ,...,ϕ =

4!
= 6.
2!2!

5!
= 10
3!2!

A palavra ARARA possui 10 anagramas.
Combinações simples - É todo agrupa-mento
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QUESTÃO 03 - (UERJ - ADAPTADA) - Uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras,
finas ou grossas. Nesse sistema de codificação, a barra
fina representa o zero e a grossa o 1. A conversão do
código em algarismos do número correspondente a cada
produto deve ser feita de acordo com esta tabela:

do do dia, para organizar o atendimento de 120 pessoas,
cada uma recebeu uma senha de 5 dígitos obtida das
permutações dos algarismos do número 12345. Se as
senhas foram distribuídas em ordem de chegada e de
forma crescente, então a ordem de chamada da pessoa
que recebeu a senha de número 35412 é:
a) 70a
b) 71a
a
c) 72
d) 73a
e) 74a
QUESTÃO 07 (UEPA) - Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas
formas de composição, dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que
esse aplicativo dispõe de 5 modelos de texturas, 6 tipos
de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto,
o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma
composição com 4 fotos distintas, utilizando em cada
uma das fotos os três recursos citados, para publicá-las
nas redes sociais, é igual a:
a) 24 × 1204 b) 1204
c) 24 × 120
d) 4 × 120
e) 120

Observe um exemplo de código e de seu número correspondente:

A quantidade de códigos formados com o sistema descrito é:
b) 1016
a) 216
4
c) 10
d) 210
e) 1010
QUESTÃO 04 (AM) - Nos domingos à tarde Normando
costuma fazer caminhadas no calçadão da avenida Beira
Mar. Na ultima vez que foi, ficou em dúvida em relação
a que roupa iria usar. Normando então separou 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de
tênis e 2 chinelos. Porém, Normando não gosta de usar
camisa de malha com tênis, assim como também não
usa camisa polo com chinelo. Sabendo que ele não pode
sair sem camisa, sem bermuda e nem descalço para
fazer sua caminhada, o número de formas diferentes que
ele tem para se vestir é
a) 12
b) 27
c) 39
d) 45
e) 75

QUESTÃO 08 (FGV) - Um sistema luminoso, constituído
de oito módulos idênticos, foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui três lâmpadas de
cores diferentes - vermelha, amarela e verde. Observe a
figura:

Considere as seguintes informações:
— cada módulo pode acender apenas uma lâmpada
por vez;
— qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de três lâmpadas vermelhas,
duas verdes e uma amarela, permanecendo dois
módulos com as três lâmpadas apagadas;
— duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente.
Qual o número de mensagens distintas que esse sistema
pode emitir?
a) 24
b) 96
c) 512
d) 1680
e) 38

QUESTÃO 05 (AM) - Fábio e sua família, que moram
em Fortaleza, pretendem viajar nas férias de janeiro para
Buenos Aires. Consultando uma agência de viagens, Fábio foi informado que só há voos para Buenos Aires com
conexão em São Paulo, Rio ou Curitiba. A malha de voos
para a data solicitada é a seguinte:
ORIGEM

DESTINO

COMPANHIAS AÉREAS

FORTALEZA

SÃO PAULO

A, B, C, D

FORTALEZA

RIO

A, B, C, D

FORTALEZA

CURITIBA

A, B

SÃO PAULO

BUENOS AIRES

A, B, C, D, E

RIO

BUENOS AIRES

B, C, E

CURITIBA

BUENOS AIRES

A, B, C, F

QUESTÃO 09 (AM) - A alimentação é uma preocupação
constante na rotina das pessoas. Seja para obter um estilo de vida saudável, seja para perder peso, melhorar a
saúde ou, simplesmente, satisfazer uma necessidade fisiológica, comer é sempre bom. Contudo, uma nutrição
adequada se preocupa com algumas questões importantes: o que, quando, quanto e como consumir os alimentos.
Preocupado com sua alimentação, Marcelo procurou um
nutricionista, que montou uma tabela dividindo em grupos
alguns alimentos.

Se Fábio decidiu que os dois trechos da viagem serão
feitos usando companhias aéreas diferentes, de quantas
formas distintas ele pode escolher o voo de ida á Buenos
Aires?
a) 22
b) 26
c) 32
d) 34
e) 40
QUESTÃO 06 (AM) - Quem necessita retirar a primeira ou segunda via da Carteira de Identidade na capital
pode procurar o serviço na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícia Biométrica (CIHPB) localizada no
bairro Benfica. Suponha que em um determinado perío-
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GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

ALFACE

ARROZ

CARNE BOVINA

BANANA

CENOURA

BATATA

FRANGO

MAÇÃ

BETERRABA

MANDIOCA

PEIXE

MAMÃO
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TOMATE

MACARRÃO

OVOS

LARANJA

RÚCULA

LASANHA

SOJA

ABACAXI

d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
QUESTÃO 03 (ENEM 2014) - Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez.
Quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e
assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora
recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação,
5 de comédia e 3 de drama e, por isso, estabeleceu
uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos.
Inicialmente alugará, em cada vez, um filme de ação e
um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades
de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um
de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e
sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas
distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em
prática?

MELÃO
MELANCIA

O nutricionista recomendou a Marcelo que em sua dieta
alimentar fossem consumidos, por refeição, dois alimentos do grupo I, dois do grupo II, um do grupo III e um do
grupo IV. De quantos modos diferentes Marcelo pode
compor sua refeição, seguindo a dieta?
a) 875
b) 3500
c) 5400
d) 8200
e) 14000
QUESTÃO 10 - Não há duvida: Fortaleza, capital do
Ceará, é uma unanimidade. A cidade está em qualquer
lista que referencie os destinos mais procurados de viagem de brasileiros e estrangeiros. Com mais de 25 km
de lindas praias, Fortaleza, apelidada de Terra do Sol,
não deixa nada a desejar para quem procura belezas naturais. No litoral cearence, destacam-se: Porto das Dunas, Praia das Fontes, Morro Branco, Canoa Quebrada,
Cumbuco, Jericoacoara, Lagoinha e Flexeiras. Um casal
de férias em Fortaleza, decidiu visitar exatamente três
das 8 praias destacadas, sem levar em consideração a
ordem de visita. Se, por motivos logísticos, Flexeiras só
pudesse ser visitada se Lagoinha também fosse e vice-versa, de quantas maneiras a escolha poderá ser feita?
a) 336
b) 126
c) 54
d) 26
e) 10

a) 20x8!+ (3!)x2
c)

8! x5! x3!

b) 8! x5! x3!
d)

8! x5! x3!

a)

QUESTÃO 02 (ENEM) - O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma
brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos personagens
esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O
objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o
objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta.
As respostas devem ser sempre distintas das anteriores,
e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma
vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor
sabe que algum aluno acertará a resposta porque há:
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.

626

b)

6

10
62!4!
c)
10!56!

2

e)

16!

2
2
28
QUESTÃO 04 (ENEM 2013) - Um banco solicitou aos
seus clientes a criação de uma senha pessoal de seis
dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para
acesso à conta corrente pela Internet. Entretanto, um
especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários,
solicitando, para cada um deles, a criação de uma nova
senha com seis dígitos, permitindo agora o uso das 26
letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse
novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o
uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar
uma alteração no sistema de senhas é a verificação do
coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O
coeficiente de melhora da alteração recomendada é:

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - Em um jogo de roleta é permitido jogar,
no máximo, 5 vezes. Em cada jogada, ganha-se ou perde-se R$1,00. Inicia-se o jogo com R$1,00 e encerra-se
a série de jogadas se ocorrer uma das hipóteses:
- perda de todo o dinheiro
- ganho de R$4,00 (isto é, o jogador precisa ficar com
R$5,00 em uma certa jogada)
Quantas são as maneiras de o jogo se desenrolar?
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15

8

62!
10!

d) 62!− 10!

e) 626 − 106

QUESTÃO 05 (ENEM 2015) - Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de
sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e
constatou que o voo para a data escolhida estava quase
lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas
ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas
disponíveis são as mostradas em branco. O número de
formas distintas de se acomodar a família nesse voo é
calculado por:

a)

9!
2!

c) 7!

35

9!
7!2!
5!
x4!
d)
2!

b)
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e)

5! 4!
x
2! 3!

comum encontrarmos peças de artesanato constituídas
por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores,
formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com
areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o
mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem
(casa, palmeira e fundo), conforme a figura. O fundo
pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa,
nas cores azul, verde ou amarela; e a palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma
cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de
contraste, então o número de variações que podem ser
obtidas para a paisagem é:

QUESTÃO 06 (ENEM 2010) - João mora na cidade A
e precisa visitar cinco clientes, localizados em cidades
diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo,
o trajeto ABCDEFA informa que ele sairá da cidade A,
visitando as cidades B, C, D, E e F nesta ordem, voltando
para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as
letras informa o custo do deslocamento entre as cidades.
A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma
das cidades. Como João quer economizar, ele precisa
determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os
cinco clientes. Examinando a figura, percebe que precisa
considerar somente parte das sequências, pois os trajetos ABCDEFA e AFEDCBA têm o mesmo custo. Ele gasta 1 min 30 s para examinar uma sequência e descartar
sua simétrica, conforme apresentado. O tempo mínimo
necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de:

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
QUESTÃO 10 (ENEM 2002) - O código de barras, contido na maior parte dos produtos industrializados, consiste
num conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com cor escura ou não. Quando um leitor óptico
passa sobre essas barras, a leitura de uma barra clara
é convertida no número 0 e a de uma barra escura, no
número 1. Observe a seguir um exemplo simplificado de
um código em um sistema de código com 20 barras.

a) 60 min
b) 90 min
c) 120 min
d) 180 min
e) 360 min
QUESTÃO 07 (ENEM 2011) - O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120
candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles
pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e
usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por
um defeito do computador, foram gerados números com
5 algarismos distintos e, em nenhum deles, apareceram
dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do
candidato que tiver recebido o número 75913 é:
a) 24
b) 31
c) 32
d) 88
e) 89

Se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita
irá ler: 01011010111010110001
Se o leitor óptico for passado da direita para a esquerda
irá ler: 10001101011101011010
No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se levar em
consideração que alguns códigos podem ter leitura da
esquerda para a direita igual à da direita para a esquerda, como o código 00000000111100000000, no sistema
descrito acima. Em um sistema de códigos que utilize
apenas cinco barras, a quantidade de códigos com leitura da esquerda para a direita igual à da direita para a
esquerda, desconsiderando-se todas as barras claras ou
todas as escuras, é:
a) 14
b) 12
c) 8
d) 6
e) 4

QUESTÃO 08 (ENEM 2010) - Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar
5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele
decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e
internacionais relacionados na tabela a seguir.
MUSEUS NACIONAIS

MUSEUS INTERNACIONAIS

Masp – São Paulo

Louvre – Paris

MAM – São Paulo

Prado – Madri

Ipiranga – São Paulo

British Museum – Londres

Imperial – Patrópolis

Metropolitan – Nova York

De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus
para visitar?
a) 6
b) 8
c) 20
d) 24
e) 36

GABARITO DE APRENDIZAGEM
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QUESTÃO 09 (ENEM 2004) - No Nordeste brasileiro, é
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03
B

04
A
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A

06
B

07
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08
D

CIÊNCIAS HUMANAS

HISTÓRIA GERAL
COMPETENCIA 3 - Compreender a produção e o papel
histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

Atenas e esta se aproveitou dos acúmulos financeiros
para embelezar-se e consolidar a democracia no governo de Péricles. Foi nesta fase que nasceu a Guerra do
Peloponeso entre Esparta e Atenas com vitória da última.
Aproveitando a crise gerada pela Guerra do Peloponeso,
Filipe II, simpatizante da cultura grega, acabou por conquistar a Grécia, promovendo um equilíbrio nos conflitos
internos.
Em seu governo preservou uma política de colaboração e saiu fortalecido pela liga de Corinto. Após
sua morte, as cidades gregas tentaram uma independência, mas seu filho sucessor Alexandre Magno eliminou
as cidades rebeldes, transformando-se em Alexandre o
Grande e gerando a época conhecida como Helenista.
Em função do expansionismo macedônico para leste, o
centro econômico e cultural deslocou-se para o Oriente, como Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Alexandria
tornou-se grande centro cultural e helenístico de respeito
mundial em decorrência dos museus e bibliotecas. Importante separar as seguintes fases que distinguem a
cultura grega:

HABILIDADES 11,12,13,14,E 15
A Grécia tem uma divisão curiosa quanto a sua
localização sendo mais comumente assim marcada:
•
•
•

Grécia continental = Península Balcânica;
Grécia insular = Ilhas do Mar Egeu e Jônio
Grécia asiática = Ásia Menor.

Seu primeiro momento é conhecido como Período Pré Homérico (XX e XII a.C.) onde surge a Civilização Micênica. Caracterizou-se por ser formada por uma
série de pequenos Estados independentes. Nesta fase
as principais atividades eram as navegações, as técnicas agrícolas, o comércio e a escrita. Entraram em decadência por volta do ano 1100 a.C. O período seguinte é
conhecido como Homérico e vai do século XII a VIII a.C.
suas principais fontes de estudo são a Ilíada (Guerra de
Tróia) e Odisséia (retomo de Ulisses ao reino de Ítaca),
poemas atribuídos ao poeta Homero.
Nesta época a sociedade se dividiu em genos,
onde existiam comunidades primitivas com o trabalho e
propriedades coletivas. Entre os séculos X e VIII a.C. os
genos foram se transformando através de lutas de classes em propriedades particulares, assim nasciam as Polis que se dividiam em: Acrópole (parte alta); Ágora (praça central) e Asty (mercado). Destas cidades-estados
duas são fundamentais para a história grega. Esparta e
Atenas.
ESPARTA - área essencialmente militar nascida
do povo dórico na região do Peloponeso. Sua sociedade
se dividia em esparciatas, periecos e hilotas. Os espartanos eram severos e fortes no aspecto militar.
ATENAS - com uma formação mais cultural
devido a ter siido fundada por jônicos localizava-se na
região da Ática. Sua divisão social era de eupátridas, geomores, demiurgos, metecos e escravos. Teve uma vida
política intensa com criação de vários órgãos de controle
da cidadania. Foi no período Arcaico que ocorreu uma
profunda explosão demográfica, gerando escassez de
terras férteis e consequentemente lutas sociais. Assim a
expansão colonial para o Mediterrâneo se tornou inevitável. Nesta fase muitos legisladores criaram as primeiras
grandes ideias que trariam ao mundo a noção de democracia.
Destaca-se Drácon (leis severas); Sólon (pôs
fim à escravidão por dívidas, reforma agrária, criou a
Bulé (Conselho dos 500) e classificação social com base
em fator econômico). Pisístrato que estabeleceu a tirania. Clístenes com a instalação da democracia participação política dos cidadãos (Homens maiores de 18 anos
nascidos em Atenas e pais Atenienses).
O Período Clássico do mundo grego vai do século Vi ao IV a. C. é se caracterizou pelas guerras Médicas entre gregos e persas.Foi uma fase de imperialismo
com a vitória grega. Nesta fase foi criada a Confederação de Delos que foi uma aliança militar e naval contra
as possíveis ofensivas persas. Quem liderava a liga era

•
•
•

HELÊNICO: refere-se só à cultura grega.
HELENISMO: fusão da cultura grega com a do
Oriente (persa).
HELENÍSTICO: aspectos culturais da cultura grega e também oriental.

O mundo grego tem características marcantes
para a história das civilizações, entre elas destaca-se
sua religião politeísta, materialista e antropocêntrica. O
teatro, os estudiosos de História, de Medicina, matemática, física e é claro os grandes filósofos como Sócrates,
Platão e Aristóteles.
ROMA - A partir de 2000 a.C., um povo conhecido como italiotas deslocou-se para o centro e o sul da
Península Itálica formando estruturas chamadas de gens
que eram comunidades com prioridade familiares e trabalho coletivos. Com a explosão demográfica e a escassez de terras férteis, a aristocracia (patrícios) com a posse das melhores terras acabou pressionando e fez assim
surgir a propriedade particular, conhecida como urbis.
Esta sociedade se estratificou em classes onde
destacam-se:
• Patrícios: verdadeiros descendentes dos romanos tinham o poder econômico, político e religioso.
• Clientes: eram os não-proprietários que, para sobreviver, colocavam-se a serviço de um patrício.
• Plebeus: formavam a multidão e, no geral, pequenos agricultores, pastores e artesãos.
• Escravos: eram presos de guerra ou que se tornaram por dívidas. Na monarquia, pouco numerosos, mas no final da república representavam um
número significante.
A primeira página da História Romana foi escrita
por um poder monárquico entre 753 e 509 a.C.. Após a
consolidação das urbis, aconteceu à centralização monárquica e, ao mesmo tempo, Roma foi dominada pelos
reis etruscos. A República (coisa pública) Romana nasce
da polarização do poder na mão dos patrícios, fazendo
surgir a partir dali as lutas de classe, com a criação de
várias leis favorecendo os plebeus.
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Devido a necessidade da expansão agropastoril, os romanos empreenderam sua expansão territorial
para o norte e para o sul da Península Itálica, com isto
acabaram se confrontando com outros povos. Destes
conflitos o mais significativo foi o contra os cartagineses.
Entre os anos de 264 e 146 a.C., Roma e Cartago lutaram pelo domínio mercantil e político sobre o Mar Mediterrâneo. Eram as Guerras Púnicas. Os romanos venceram e começaram a formar sobre o Mediterrâneo o mare
nostrum. Com a expansão do mundo romano muitas
vantagens e desvantagens acabaram surgindo. Apesar
de ter ocorrido uma expansão mercantil e manufatureira
em Roma isso acarretou uma grande concentração de
riquezas e consequentemente a decadência dos médios
e pequenos proprietários rurais. Assim um grande êxodo
rural levou a urbanização das estruturas.
Cada vez mais Roma precisava de escravos
e as guerras conjuntamente à ganância se ampliavam,
desestruturando a sociedade. Alguns políticos tentaram,
me vão melhor as condições de vida das classes mais
pobres, foi o caso das reformas sociais impetradas pelos irmãos Gragos. Roma entrava numa espiral de crises consecutivas, com os governos de Mário e Sila. O
território passava a ter uma extensão tão grande que foi
preciso subdividi-lo entre três líderes. Nascia assim o
Primeiro Triunvirato com Julio César, Pompeu e Crasso.
Nesta época César tornou-se ditador perpétuo. A desintegração do primeiro Triunvirato levou ao Segundo com
marco Antonio, Lépido e Otavio. A vitória de Otavio sobre os demais gerou a transição do mundo romano da
República para o Império. Os primeiros momentos do
Império ficaram conhecidos como a Pax Romana, nela
houve uma divisão das províncias em civis e militares, os
poderes do Senado foram reduzidos e foi criada a Guarda Pretoriana. Para poder contentar o povo foi utilizada
a “Política do pão e circo”. Dos governos posteriores é
fundamental ressaltar a Tetrarquia instituída por Diocleciano.
O Edito de Milão de Constantino que dava liberdade de culto aos cristãos e o Edito de Tessalônica
feito por Teodósio que colocou o cristianismo como religião oficial. A alta inflacionária do século III somada a
decadência do comércio e ao quase desuso das moedas
levaram a uma crise violenta que obrigaram Teodósio a
dividir o Império em área Ocidental e Oriental. O êxodo
urbano e a entrada dos povos bárbaros como aliados
para suprir deficiências na terra e no exército levaram o
império a sua derrocada final. Importante lembrar que os
romanos nos deixaram um dos mais perfeitos códigos de
direito dividido em:
• “Jus Civile”
• “Jus Gentium”
• “Jus Naturale”

gráfica. Em 1054 os empates religiosos entre o Ocidente
e o Oriente levaram ao Cisma do Oriente de onde nasceu a Igreja Católica Romana (OC.) e a Igreja Ortodoxa
Grega (OR.). Foi nesta época também que o mundo conheceu duas heresias de profunda influência, o Monofisismo e o Iconoclastismo. A maior obra arquitetônica do
Império foi a construção da Igreja de Santa Sofia. Após
a morte de Justiniano o império começou a decair e a
invasão turca em 1453 levou a sua derrocada final.
ÁRABES - Surgiram como povos semi nômades (beduínos) que andavam pelo deserto e com o tempo foram se sedentarizando. No começo não tinham unidade política apenas cultural, refletida pelo idioma e pela
religião politeísta. Foi com o aparecimento de Maomé e
sua pregação monoteísta e a introdução da ideologia islâmica que tinha como base o Alcorão que ocorreu a unificação. A saída do profeta de Meca que vivia muito em
função da idolatria politeísta ficou conhecida como Hégira e marca o calendário muçulmano. Suas pregações começaram em Medina e se estenderam até Meca. A partir
de tal unidade passaram a fase expansionista através de
Guerras Santas aonde iam a procura de novas terras,
rotas comerciais e a conversão de outros povos a sua
religião.
A economia islâmica é baseada no comércio e
na industria manufatureira. A unificação muçulmana deu
espaço para o aparecimento de grandes cientistas e filósofos e de uma literatura belíssima.
INVASÕES BÁRBARAS - Eram chamados de
bárbaros os povos que moravam a margem do Império
Romano e não tinham sua cultura, língua ou costumes.
Os mais importantes foram os povos germânicos que se
caracterizaram por uma sociedade de nômades, formada por clãs, numa relação desorganizada e instável. Sua
economia era agropastoril; em função das necessidades
e a exploração era coletiva.
Adoravam as forças da natureza e acreditavam
que os guerreiros alcançariam o paraíso. Entraram nas
fronteiras do Império Romano de forma pacifica num primeiro momento incorporando-se ao trabalho na terra e
ao exército. Num segundo momento por pressão dos Hunos realizaram invasões de caráter violento.
FRANCOS - O mais importante dos povos bárbaros foram os Francos pelo seu caráter de vida organizado, estável e de longa duração. O auge do mundo
Franco se deu na fase Carolíngia. O principal governante
foi Carlos Magno (768-814) que se alinhou com a Igreja
na sua expansão territorial. Conquistou as Gálias, a Itália
e a Germânia.
O mundo Franco era formado por unidades administrativas, pela centralização política e pela codificação de leis conhecidas como Capitulares. A luta entre os
reis levou a uma descentralização do poder e a assinatura do Tratado de Verdun que segou um crescimento político da nobreza agrária. O Império Carolíngio concedeu
as bases para estruturação do modo de produção feudal.

IMPÉRIO BIZANTINO - Foi conhecido como o
Império Romano do Oriente e teve sua capital em Constantinopla que com o tempo se transformou no maior
ponto estratégico mercantil do oriente. O auge do Império se deu no governo de Justiniano com as expansões
militares e sua forma absolutista de governar (Cesaropapismo). Sua organização jurídica também foi importante:
Código Justiniano. A economia do Império Bizantino era
baseada no comércio favorecido pela localização geo-

PONTOS DE VISTAS SOCIOLÓGICOS
• A democracia grega foi a base para o pensamento

39

HISTÓRIA GERAL

•
•
•

QUESTÃO 03 - A civilização grega atingiu extraordinário desenvolvimento. Os ideais gregos de liberdade e a
crença na capacidade criadora do homem têm permanente significado. Acerca do imenso e diversificado legado cultural grego, é correto afirmar que:
a) a importância dos jogos olímpicos limitava-se aos
esportes.
b) a democracia espartana era representativa.
c) a escultura helênica, embora desligada da religião,
valorizava o corpo humano.
d) os atenienses valorizavam o ócio e desprezavam
os negócios.
e) poemas, com narrações sobre aventuras épicas,
são importantes para a compreensão do período
homérico.
QUESTÃO 04 - São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a se
constituir na civilização grega os poemas “Ilíada” e “Odisséia”, atribuídos a Homero. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a
seguinte alternativa:
a) o domínio do fogo ofertado aos homens por Prometeu;
b) a longa guerra contra a cidade de Tróia;
c) a implantação da democracia em Atenas;
d) os combates e batalhas da Guerra do Peloponeso;
e) a conquista da Grécia pelas tropas romanas.

de vários sistemas de governo que aliaram a ideia
do governo da maioria sobre a minoria.
O papel da mulher diferenciado na sociedade ateniense e Esparta é fundamental para entender os
comportamentos dos povos daquela época.
O código de justiça romana foi base para todos
os futuros códigos de leis criados na humanidade.
O teatro grego deu o fundamento das primeiras
obras feitas com sentimentos como ciúme, inveja,
traição, muito antes do advento do Renascimento.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - “Usamos a riqueza mais como uma
oportunidade para agir que como um motivo de vanglória; entre nós não há vergonha na pobreza, mas a maior
vergonha é não fazer o possível para evitá-la... olhamos
o homem alheio às atividades públicas não como alguém
que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como
um inútil... decidimos as questões públicas por nós mesmos, ou pelo menos nos esforçamos por compreendê-las claramente, na crença de que não é o debate que é
o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação”. Esta
passagem de um discurso de Péricles, reproduzido por
Tucídides, expressa:
a) os valores ético-políticos que caracterizam a democracia ateniense no período clássico.
b) os valores ético-militares que caracterizaram a vida
política espartana em toda a sua história.
c) a admiração pela frugalidade e pela pobreza que
caracterizou Atenas durante a fase democrática.
d) o desprezo que a aristocracia espartana devotou
ao luxo e à riqueza ao longo de toda a sua história.
e) os valores ético-políticos de todas as cidades gregas, independentemente de sua forma de governo.

QUESTÃO 05 - A decadência da Grécia, que teve início
a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, pela:
a) ausência de unidade política e pelas lutas entre as
cidades-estados.
b) invasão dos cretenses na cidade de Tróia e pela
destruição da civilização micênica.
c) evolução da pólis que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na região do Peloponeso.
d) organização social das cidades-estados de Atenas
e Esparta, estruturada no trabalho escravo dos indivíduos oriundos da Messênia.
e) postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados sem condições de participar do comércio
marítimo e logicamente, sem oportunidades de
desenvolvimento econômico.

QUESTÃO 02 - Com o advento da democracia na pólis
grega durante o período clássico, foram:
a) abandonados completamente os ideais de autarquia da pólis, de glorificação da guerra e a visão
aristocrática da sociedade e da política, que haviam caracterizado os períodos anteriores.
b) introduzidos novos ideais baseados na economia
de mercado, na condenação da guerra e na valorização da democracia, mais condizentes com a
igualdade vigente.
c) preservados os antigos ideais de autarquia, da
guerra, da propriedade da terra, do ócio, como valores positivos.
d) recuperadas antigas práticas do período homérico
- abandonadas no período arcaico - como a escravidão em grande escala e o imperialismo econômico.
e) adaptados aos antigos ideais aristocráticos e de
autarquia (do período homérico e arcaico) os novos ideais de economia de mercado do período
clássico.

QUESTÃO 06 - Várias razões explicam as perseguições
sofridas pelos cristãos no Império Romano, entre elas:
a) a oposição à religião do Estado Romano e a negação da origem divina do Imperador, pelos cristãos.
b) a publicação do Edito de Milão que impediu a legalização do Cristianismo e alimentou a repressão.
c) a formação de heresias como a do Arianismo, de
autoria do bispo Ário, que negava a natureza divina de Cristo.
d) a organização dos Concílios Ecumênicos, que visavam promover a definição da doutrina cristã.
e) o fortalecimento do Paganismo sob o Imperador
Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos.
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QUESTÃO 07 - “O vínculo entre os legionários e o comandante começou progressivamente a assimilar-se ao
existente entre patrão e cliente na vida civil: a partir da
época de Mário e Sila, os soldados procuravam os seus
generais para a reabilitação econômica e os generais
usavam os soldados para incursões políticas.”
(Perry Anderson, “PASSAGEM DA ANTIGÜIDADE AO
FEUDALISMO”.)
O texto oferece subsídios para a compreensão:
a) da crise da República romana.
b) da implantação da monarquia etrusca.
c) do declínio do Império Romano.
d) da ascensão do Império Bizantino.
e) do fortalecimento do Senado.

e a habilidade na representação de figuras humanas.
d) profetizavam o destino do homem através das estrelas.
e) desenvolveram uma ciência não submetida aos
ensinamentos religiosos.
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 - A Guerra do Peloponeso (431 a.C.- 404
a.C.), que teve importância fundamental na evolução histórica da Grécia antiga, resultou, entre outros fatores, de:
a) um confronto econômico entre as cidades que formavam a Confederação de Delos.
b) um esforço da Pérsia para acabar com a influência
grega na Ásia Menor.
c) um conflito entre duas ideologias: Esparta, oligárquica, e Atenas, democrática.
d) uma manobra de Esparta para aumentar a sua hegemonia marítima no mar Egeu.
e) uma tentativa de Atenas para fracionar a Grécia
em diversas cidades-estado.

QUESTÃO 08 - A tentativa de reunificação política da
Europa ocidental realizada pelo Império Carolíngio na
primeira metade do século IX, fracassou devido:
a) às contradições entre os ideais do universalismo
cristão e os do particularismo tribal germânico.
b) às invasões dos vikings, muçulmanos e húngaros,
que partilharam o Império entre si.
c) à falta de uma estrutura econômica mais sólida,
pois sua produção agrícola insuficiente tornava-o
dependente do exterior.
d) ao Renascimento Carolíngio, que negava o espírito
unitário defendido pelo imperador.
e) ao excessivo respeito de Carlos Magno às tradições das diversas províncias que compunham o
Império.

QUESTÃO 02 - “Representando pequeno número em
relação às outras classes, eles estavam constantemente
preparados para enfrentar quaisquer revoltas, daí a total dedicação à arte militar. A agricultura, o comércio e o
artesanato eram considerados indignos para o (...), que
desde cedo se dedicava às armas. Aos sete anos deixava a família, sendo educado pelo Estado que procurava
fazer dele um bom guerreiro, ensinando-lhe a lutar, a manejar armas e a suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era bastante simples (...). Aos vinte anos
o (...) entrava para o serviço militar, que só deixaria aos
sessenta, passando a viver no acampamento, treinando
constantemente para as coisas da guerra (...). Apesar de
ser obrigatório o casamento após os trinta anos, sua função era simplesmente a de fornecer mais soldados para
o Estado.” A transcrição anterior refere-se aos cidadãos
que habitavam:
a) Atenas.
b) Creta.
c) Esparta.
d) Chipre.
e) Roma.

QUESTÃO 09 - “Quando Pepino, o Breve arrisou a usurpação que tantos outros tinham executado nos reinos
vizinhos, quis purificá-la pela mais inatacável consagração. Primeiro, levou o papa a declarar que o título
real devia caber a quem detivesse o verdadeiro poder.
Depois, eleito rei pela assembleia dos grandes, fez-se
ungir por S. Bonifácio, o mais ilustre dos missionários, na
presença dos bispos franceses.”
(Robert Lopez - O NACIONAL DA EUROPA)
Pepino, o Breve tornou-se, assim, o primeiro rei da dinastia:
a) Merovíngia.
b) Carolíngia.
c) Capetíngia.
d) Valois.
e) Bourbon.

QUESTÃO 03 - “Democracia e imperialismo foram duas
faces da mesma moeda na Atenas do século V a.C.”. Tal
afirmativa é:
a) correta, já que a prosperidade proporcionada pelos
recursos provenientes das regiões submetidas liberava, aos cidadãos atenienses, o tempo necessário a uma maior participação na vida política.
b) falsa, pois aquelas práticas políticas eram consideradas contraditórias, tanto que fora em nome
da democracia que Atenas enfrentara o poderoso
Império Persa nas Guerras Peloponésicas.
c) correta, pois foi o desejo de manter a Grécia unificada e de estender a democracia a todas suas
cidades que levou os atenienses a se oporem ao
imperialismo espartano.
d) falsa, já que o orgulho por seu sistema político
sempre fez com que Atenas ficasse fechada sobre
si mesma, desprezando os contatos com outras

QUESTÃO 10 - Os árabes, entre os Séculos VII e XI,
ampliaram suas conquistas e forjaram importante civilização. Sob a ação catalisadora do Islã, foi mantida a
unidade política, enquanto que o comércio destacou-se
como elo do relacionamento tolerante com muitos povos. Além disso, argumenta-se que os valores culturais
da Antigüidade Clássica chegaram ao conhecimento do
Mundo Moderno Ocidental porque os árabes:
a) traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber grego.
b) propagaram a obra ‘Mil e uma Noites’, mostrando
que ela se baseia em lendas chinesas.
c) introduziram na Europa novas técnicas de cultivo
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QUESTÃO 06 - A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais:
a) marcado processo de industrialização, êxodo urbano, endividamento do Estado.
b) fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade, propagação do cristianismo.
c) crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações, aumento do trabalho livre.
d) enriquecimento do Estado romano, aparecimento
de uma poderosa classe de comerciantes, aumento do número de escravos.
e) diminuição da produção nos latifúndios, acentuado
processo inflacionário, escassez de mão-de-obra
escrava.

cidades-Estado.
e) correta, se aplicada exclusivamente ao período
das Guerras Médicas contra Esparta e sua liga
aristocrática.
QUESTÃO 04 - A sociedade ateniense dos séculos V e
IV a.C. e a sociedade romana do século II a.C. ao século
II d.C. caracterizaram-se, do ponto de vista socioeconômico, pela utilização maciça e generalizada da mão-de-obra escrava. Um aspecto que APROXIMAVA o escravismo ateniense do escravismo romano era:
a) a concessão aos escravos de personalidade jurídica, o que lhes garantia, mesmo privados de liberdade, a capacidade legal de herdar, testar, iniciar
processo criminal, testemunhar em juízo e contrair
matrimônio com pessoa livre.
b) a crescente especialização dos ofícios entre os
escravos e os trabalhadores livres, reservando-se
aos primeiros as atividades relacionadas à agricultura, à mineração e ao pastoreio, enquanto que
os últimos se incumbiam do comércio e do artesanato urbanos.
c) a extrema concentração territorial de escravos possuindo a mesma origem étnica, o que possibilitou
o desenvolvimento de uma consciência de classe,
expressa nas revoltas em prol do fim da escravidão, dentre as quais se destaca a liderada por
Espartaco, em 73 a.C.
d) o aviltamento do trabalho escravo, com a conversão de seres humanos em meios inertes de produção, privados de todo direito social, assimilados
a bestas de carga e reduzidos a objetos padronizados de compra e venda nos mercados urbanos.
e) o estímulo à concorrência entre trabalho livre e
trabalho escravo, o que resultou nos violentos
protestos sustentados por cidadãos e estrangeiros com o intuito de defender os interesses dos
assalariados urbanos e rurais, ameaçados de desemprego.

QUESTÃO 07 - Importantes transformações políticas,
econômicas e sociais ocorreram com a expansão romana pelo Mediterrâneo, entre elas:
a) fortalecimento econômico da elite patrícia, concentração da população nas zonas rurais, crescimento do trabalho livre.
b) supremacia política dos generais, abolição do trabalho escravo, fixação da plebe no campo.
c) austeridade moral, monopólio dos cargos públicos
pelos plebeus e erradicação da influência da cultura grega.
d) emigração da população do campo para a cidade,
predomínio da atividade comercial, grande aumento do número de escravos.
e) fortalecimento da família tradicional, concentração
da economia nas atividades agropastoris, preservação do monoteísmo.
QUESTÃO 08 - Para compreender a unificação religiosa
e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer:
a) a atuação das seitas religiosas sunita e xiita, que
contribuíram para a consolidação do Estado teocrático islâmico.
b) os princípios legitimistas obedecidos pela tribo coraixita, da qual fazia parte.
c) os fundamentos do sincretismo religioso que marcou a doutrina islâmica.
d) as particularidades da vida dos árabes nos séculos
anteriores ao surgimento do islamismo.
e) a atuação da dinastia dos Omíadas que, se misturando com os habitantes da região do Maghreb,
converteram-se à religião muçulmana e passaram
a ser chamados de mouros.

QUESTÃO 05 - Sobre as invasões dos “bárbaros” na
Europa Ocidental, ocorridas entre os séculos III e IX, é
correto afirmar que:
a) foi uma ocupação militar violenta que, causando
destruição e barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas.
b) se, por um lado, causaram destruição e morte, por
outro contribuíram, decisivamente, para o nascimento de uma nova civilização, a da Europa Cristã.
c) apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-os militarmente e, sem solução de continuidade, absorveu e integrou os seus remanescentes.
d) se não fossem elas, o Império Romano não teria
desaparecido, pois, superada a crise do século III,
passou a dispor de uma estrutura socioeconômica
dinâmica e de uma constituição política centralizada.
e) os Godos foram os povos menos importantes, pois
quase não deixaram marcas de sua presença.

QUESTÃO 09 - A batalha de Poitiers (732) é um dos
momentos cruciais da evolução política da Europa, pois:
a) terminou com a influência que o Império de Bizâncio exercia sobre a cultura da França.
b) deteve a expansão das forças muçulmanas, graças à enérgica ação de Carlos Martel.
c) representou a derrota naval dos turcos que ameaçavam a primazia militar de Roma.
d) significou o fim da influência dos governantes merovíngios, com a implantação do feudalismo.
e) unificou a Gália Cisalpina, que passou a ser governada pelos Carolíngios impostos pela Igreja.
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QUESTÃO 10 - Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones (imagens pintadas ou esculpidas de
Cristo, da Virgem e dos Santos) constituíam a “revelação
da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao
homem e por isso era possível representá-Lo de forma
visível.”
(Franco Jr., H. e Andrade Filho, R. O. O IMPÉRIO BIZANTINO. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 27).
Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no
Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada “crise iconoclasta”.
Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o (a):
a) intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones
servia de pretexto para a aglutinação de povos
que pretendiam se emancipar.
b) necessidade de conter a proliferação de culto às
imagens, num contexto de reaproximação da Sé
de Roma com o imperador bizantino, uma vez que
o papado se posicionava contra a instituição dos
ícones e exigia a sua erradicação.
c) tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua
irmã, Teodora, a qual valendo-se do prestígio de
que gozava junto aos altos dignitários da Igreja
Bizantina, aspirava secretamente a sagrar-se imperatriz.
d) aproximação do imperador, por meio do califado de
Damasco, com o credo islâmico que, recuperando os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a materialização da essência
sagrada da divindade em pedaços de pano ou
madeira.
e) descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros (principais possuidores e fabricantes de ícones), que atraíam para o
serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com isso de contribuírem para o Estado na
qualidade de soldados, marinheiros e camponeses.

GABARITO DE APRENDIZAGEM

01
A

02
C

03
E

04
B

05
A

06
A

07
A

08
A

09
B

10
A

09
B

10
E

GABARITO COMPLEMENTARES

01
C

02
C

03
A

04
D

05
D

06
D

07
D

08
D

43

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

época e abrangeu mais de 31,7 milhões de quilômetros
quadrados, quase um quarto da área total da Terra. No
auge do seu poder, foi dito muitas vezes que “o sol nunca se põe no Império Britânico” devido à sua extensão
ao redor do mundo garantir que o Sol sempre estivesse
brilhando em pelo menos um de seus numerosos territórios. A Primeira Ordem Mundial mais conhecida como
Ordem Monopolar define-se pela presença marcante da
Inglaterra no século XIX, quando ela dominava política
e economicamente aproximadamente um quarto do planeta com suas colônias espalhadas pelos continentes,
além de fornecer a maior parte dos produtos industrializados para todo o mundo.

Habilidade 7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.
Habilidade 9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em
escala local, regional ou mundial.
I - Geografia Política ou Geopolítica? - Livros e textos
que narram sobre a geografia política já são conhecidos
desde pelo menos o século XVII, visto que o assunto sempre foi importante para nações que buscavam influenciar
e mesmo dominar outras nações. Entretanto, o estudo
da geografia política moderna, tal qual a mesma é hoje
em dia compreendida, baseia-se em um estudo geográfico da política aliado ao estudo das relações entre espaço
e poder. O termo “Geopolítica” foi criado pelo cientista
político sueco Rudolf Kjellén, no início do século XX, inspirado pela obra de Friedrich Ratzel, Politische Geographie (Geografia Política), de 1897. Considera-se, portanto, Geopolítica como sendo a relação entre os processos
políticos e as características geográficas, nas relações
de poder internacionais entre os Estados e entre Estado
e Sociedade. A Geopolítica, portanto, diz respeito às disputas de PODER no espaço mundial.

Iv - Ordem Mundial Bipolar
A Segunda Ordem Mundial
surgiu como resultado do
aparecimento e expansão do
Capitalismo Industrial/Monopolista-Financeiro e explosão da Primeira Guerra Mundial e, principalmente, da
Segunda Guerra Mundial,
quando houve um declínio
econômico da Europa. A Segunda Guerra Mundial foi
um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo - organizadas
em duas alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo.

II - Ordens Mundiais - A ideia da existência de Ordens
Mundiais é ainda um tema de discussões visto que nem
sempre existe uma concordância sobre uma real ordem
de poder internacional, principalmente em períodos anteriores à Segunda Guerra Mundiais, quando muitos defendem que existia uma ordem mundial multipolar, onde
diferentes potências mundiais (Reino Unido, Alemanha,
Japão, Estados Unidos, etc.) já disputavam entre si a
hegemonia internacional em momentos como o Neocolonialismo na África e na Ásia. Entretanto, o que poderia
ser considerado como uma verdadeira Ordem Mundial?
Podemos afirmar que Ordem Mundial é o equilíbrio de
poder a nível mundial ou simplesmente seria a situação
econômica, política e militar do mundo em um determinado período histórico. Apesar das divergências e atuais
confusões, um grande número de estudiosos concorda
com a existência de três fases ou períodos distintos, tais
como a:
• Ordem Monopolar;
• Ordem Bipolar (Velha Ordem Mundial);
• Ordem Multipolar (Nova Ordem Mundial).
III - Ordem Mundial Monopolar

Foi a guerra mais abrangente da história, com mais
de 100 milhões de militares mobilizados e com
mais de setenta milhões de mortos.
Temendo o avanço socialista, em uma Europa arrasada economicamente, e, consequentemente,
nos demais países do mundo, os Estados Unidos
lançaram as bases da (o):
• Doutrina Truman (contenção política);
• Plano Marshall (recuperação econômica);
Hoje chamada de Velha Ordem Mundial, a Ordem Mundial Bipolar teve início com o fim da Segunda Guerra
Mundial, e a consequente disputa entre Estados Unidos
e União Soviética. Estados Unidos e a União Soviética
emergiram como grandes potências mundiais que lutaram pela hegemonia econômica, militar, política e cultural do mundo, fato que desencadeou a Guerra Fria.Na
Conferência de Potsdam, em julho de 1945, a Alemanha
foi dividida em quatro zonas de ocupação, controladas,
de leste a oeste, dando início às disputas politico-ideológicas hegemônicas que em alguns anos dividiriam a
Europa e o Mundo.

Em 1922 o Império Britânico dominava cerca de 458 milhões de pessoas, um quarto da população do mundo na
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cas que o individualiza dos momentos geopolíticos anteriores, tais como:
• Hegemonia do sistema capitalista;
• Multipolaridade;
• Disputa econômica entre as nações;
• Integração econômica (globalização);
• Divisão Norte-Sul (fim da divisão Leste-Oeste);
• Desenvolvimento dos blocos econômicos;
• Áreas de poder: Estados Unidos, Europa (União •
Europeia e Rússia) e Ásia (Japão e China).

Guerra Fria - Podemos definir Guerra Fria como sendo
uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União
Soviética e que teve como palco inicial a Europa. Durante esse período, a bipolarização do poder estava intimamente conectada aos sistemas políticos e socioeconômicos opostos – Capitalismo x Socialismo. Tendo de um
lado os Estados Unidos, como o líder do bloco ocidental
e de outro lado, a União Soviética, que liderava o bloco oriental, definia-se esse conflito como sendo Leste x
Oeste. A Ordem Bipolar e, portanto a Guerra Fria foram
marcadas por uma intensa disseminação de ideologias
pelas duas superpotências que buscavam conquistar,
cada vez mais, países para fortalecerem suas fileiras,
para o caso de um conflito bélico em larga escala. Dentre
suas principais características, podemos destacar:
• Divisão do mundo em duas áreas de poder – Bipolarização Leste-Oeste;
• Disputa ideológica entre capitalismo e socialismo;
• Disputa militar entre EUA e URSS;
• Corrida Espacial;
• Corrida Armamentista Nuclear.

Na Nova Ordem Mundial a divisão ideológica do mundo é substituída pela divisão econômica. Os interesses
dos Estados ficam, mais do que nunca, atrelados aos
interesses do capital internacional (ocorre o desmonte do
Estado de bem-estar social). Essa Nova Ordem Mundial
tem problemas graves a resolver, tais como a crescente
desigualdade de padrão de vida entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos; a ascensão do racismo
e crescente xenofobia (com destaque para a Europa),
assim com a crise ecológica mundial, procurando solucionar as agressões ao meio ambiente, que podem afetar todo o planeta.
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - “É lógico que os EUA devem fazer o que
lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao
poder econômico normal no mundo, sem o que não pode
haver estabilidade política nem garantia de paz.”
(Plano Marshall 5. VI. 1947)
Esse plano:
a) representava uma tomada da tradicional política da
“boa vizinhança” dos EUA em relação à América
Latina.
b) era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra.
c) assegurava a penetração de capitais norte-americanos no continente europeu, sobretudo em sua
parte oriental.
d) garantia, aos norte-americanos, o retorno a uma
política isolacionista, voltada unicamente para os
seus interesses internos.
e) pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os
países do Oriente Médio, cuja produção de petróleo era vital para as economias ocidentais.

V - Ordem Mundial Multipolar
O enfraquecido e desorganização politica da União Soviética refletiu-se nos
países-satélites socialistas e em 1991,
com a criação da CEI a Ordem Bipolar
chegou ao fim. A Guerra Fria tem seu
desfecho final com a abertura de novos horizontes geopolíticos e econômicos que darão início a uma Nova Ordem Mundial - a Ordem Multipolar. Ao
contrário do que ocorreu durante a Ordem Bipolar, o
novo mundo multipolar se mostra nas mãos daqueles
que detém o poderio econômico e não mais necessariamente o poder bélico. São considerados atualmente
como os novos “polos de poder”: os EUA, o Japão e a
União Europeia e sem sombras de dúvidas, a China e a
Rússia. O mundo multipolar se mostra mais integrado
com a Globalização internacional. Vem ocorrendo entre
as várias nações do mundo uma crescente cooperação,
uma interdependência que é facilmente percebida no
âmbito econômico (assim como político) com a criação
de mercados regionais também conhecidos como Blocos Econômicos. O mundo Multipolar possui característi-

QUESTÃO 02 - (UERJ) - Falamos a todo momento em
dois mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase sempre que existe um terceiro. É o conjunto daqueles
que são chamados, no estilo Nações Unidas, de países
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Uma das principais mudanças no contexto internacional
contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos Brics está indicada em:
a) afirmação da multipolaridade
b) proliferação de armas atômicas
c) hegemonia econômica dos EUA.
d) diversificação dos fluxos de capitais

subdesenvolvidos. Pois esse Terceiro Mundo ignorado,
explorado, desprezado como o Terceiro Estado, deseja
também ser alguma coisa.
ALFRED SAUVY, Adaptado de France-Observateur,
14/08/1952
Com essas palavras, o demógrafo e economista francês
Alfred Sauvy caracterizou, na década de 1950, a expressão Terceiro Mundo. No contexto das relações internacionais a que se refere o texto, esse conceito foi utilizado
para a crítica da:
a) luta pela descolonização
b) expansão do comunismo
c) bipolaridade da Guerra Fria
d) política da Coexistência Pacífica
e) a homogeneidade do Mundo Multipolar.

QUESTÃO 06 - Observe os quadrinhos:

QUESTÃO 03 - O fim da Guerra Fria entre os EUA e a
URSS e o novo avanço do capitalismo com a globalização
mundial estabeleceram uma nova ordem geopolítica. Sobre esse assunto é correto afirmar que:
a) houve a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais e o surgimento do
domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos.
b) surgiram áreas de livre comércio como reservas
de mercado para multinacionais, disputas entre
capitalismo e socialismo representadas por EUA
e pela União Européia.
c) houve a divisão do mundo em Primeiro Mundo (países capitalistas desenvolvidos), Segundo Mundo
(países socialistas) e Terceiro Mundo (países capitalistas subdesenvolvidos e os de economia em
transição do socialismo para o capitalismo).
d) surgiram blocos econômicos regionais; novos centros de poder - como o Japão e a União Europeia e tensões entre interesses políticos e econômicos
dos países desenvolvidos do Norte e subdesenvolvidos do Sul.

(QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes,
1992).
Os quadrinhos ilustram uma forma comum de explicar a
pobreza e as desigualdades sociais. Assinale a alternativa que apresenta pressupostos utilizados pela teoria liberal clássica para compreender a existência da pobreza
e que foram também assumidos pela personagem Susanita em suas falas.
a) O empobrecimento de grande parte da população
mundial decorre da definição pelo imperialismo de
políticas econômicas discriminatórias.
b) A existência da pobreza pode ser compreendida a
partir do estudo das relações de produção resultantes da exploração de uma classe sobre a outra.
c) A divisão em classes sociais no capitalismo está
baseada na liberdade de concorrência; assim, a
pobreza decorre das qualidades e das escolhas
individuais.
d) As desigualdades sociais podem ser compreendidas através da análise das relações de dominação entre classes, que determinam o sucesso ou
o fracasso dos indivíduos.
e) O empobrecimento de alguns setores sociais no
capitalismo decorre da apropriação privada dos
meios de produção, que dificulta a ascensão social da maioria da população.

QUESTÃO 04 - Na passagem da década de 80 para a
de 90, com o final da oposição entre o socialismo e o
capitalismo, emergiram conflitos de interesse fundamentalmente econômico entre países capitalistas desenvolvidos e países capitalistas subdesenvolvidos. Trata-se da
oposição:
a) Bipolar
b) Norte e Sul
c) Leste e Oeste
d) Não-alinhada
e) Ocidente e Oriente

QUESTÃO 07 - A charge abaixo foi publicada no site do
escritor, dramaturgo e humorista Millôr Fernandes, Para
o autor do desenho, a globalização é um processo:

QUESTÃO 05 - (UERJ) - Os líderes dos países que integram os Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul - encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, pela
primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das
Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para
aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco
Mundial. Para os líderes dos Brics, a reforma da ONU
é essencial, pois não é mais possível manter as formas
institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial.
(Adaptado de O Globo, 15/04/2011).

a) Assimétrico na medida em que permite melhor e
mais justa distribuição da riqueza mundial.
b) Simétrico na medida em que permite maior inte-
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ração econômica entre as mais distantes regiões
do planeta.
c) Excludente, uma vez que aprofunda o abismo entre
nações de diferentes níveis de desenvolvimento
econômico.
d)Integrador, uma vez que favorece os países pobres
em detrimento das nações mais desenvolvidas.
e) Regional na medida em que fortalece a posição
das nações do hemisfério sul enfraquecendo geopoliticamente as nações do hemisfério norte.
QUESTÃO 08 - Ao final da Segunda Guerra Mundial,
a ruptura do acordo que unira os aliados vitoriosos gerou um ordenamento político internacional baseado na
bipolaridade. Nesse contexto, crises políticas e tensões
sociais desencadearam um processo de construção do
socialismo em diversos países. Assinale a opção que
apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do
socialismo no mundo do pós-guerra:
a) Na Iugoslávia (1944-45), o regime comunista implantado pelo Marechal Tito submeteu-se à hegemonia política e econômica soviética, o que acarretou sua expulsão do movimento dos países não
alinhados.
b) Na Tchecoslováquia (1946), o socialismo reformista, baseado na descentralização e liberalização do
sistema frente ao modelo stalinista, retomado na
política de Brejnev, foi interrompido pela repressão russa, encerrando a “Primavera de Praga”.
c) Na China (1949), a revolução comunista derrubou
o regime imperial e expulsou os invasores japoneses da Manchúria, reunindo os nacionalistas, os
“senhores da guerra” e os comunistas maoístas
em um governo de coalizão que instituiu uma república popular no país.
d) Na Coréia (1950-53), a intervenção militar norte-americana impediu o avanço das forças revolucionárias comunistas que ocupavam o norte do
país, reunificando as duas Coréias sob a tutela do
Conselho de Segurança da ONU.
e) Em Cuba (1959), a vitória dos revolucionários castristas foi favorecida pela promulgação da Emenda Platt no Senado americano, que regularizou o
envio de armamentos aos guerrilheiros contrários
à ditadura de Fulgêncio Batista.

o Presidencialismo é próprio das democracias socialistas.
c) Nos regimes socialistas derivados do antigo bloco
soviético o Estado apresenta-se pouco atuante,
sendo que as comunas populares controlam o sistema produtivo e o poder.
d) No capitalismo neoliberal o Estado não é controlador do mercado, favorecendo a livre iniciativa e a
livre competição entre as empresas. Não prioriza
o protecionismo da produção industrial nacional.
e) A social democracia caracteriza-se pela valorização da iniciativa privada e pela ausência de seguridade social do Estado. Os serviços de saúde,
educação e seguridade social são privados.
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 -

Disponível em: . Acesso em: 25 jul. 2013.
A charge representa uma tensão geopolítica presente
no mundo desde o período da Guerra Fria e que atinge
significativamente a Bacia do Pacífico. Tal tensão recrudesceu devido à:
a) realização de uma guerra regional entre os EUA e a
Coreia do Norte, nos anos de 1980, pelo controle da
Coreia do Sul.
b) desobediência do líder norte-coreano Kim Jong-un
frente à decisão da OTAN de ratificar o fim da produção de armas nucleares.
c) tentativa norte-coreana de ampliar o seu programa militar nuclear com o intuito de atacar os EUA e Japão,
e reunificar a Península da Coreia.
d) intervenção chinesa na guerra entre as duas Coreias,
no ano 2000, o que reacendeu o desejo norte-americano de reduzir o poder da China na Ásia.
e) retomada das tensões entre a Coreia do Norte e os
EUA após a decisão sul-coreana de se reunificar com
o norte socialista e ampliar o poderio chinês na região.
QUESTÃO 02 - “...inspirado por razões humanitárias e
pela vontade de defender uma certa concepção de vida
ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio
mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo, um dos maiores instrumentos de
sua expansão (...) tem por consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o Ocidente...”
“...as partes estão de acordo em que um ataque armado
contra uma ou mais delas na Europa ou na América do
Norte deve ser considerado uma agressão contra todas;
e, consequentemente, concordam que, se tal agressão

QUESTÃO 09 - No decorrer das décadas de 1960, 1970
e 1980, tornou-se comum a divisão ou regionalização
com base no desenvolvimento econômico e na organização socioeconômica dos países. A partir desse critério, o
mundo foi dividido de 1952 a 1991 em:
a) países do Norte e países do Sul.
b) países do centro e países periféricos.
c) países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
d) países do primeiro, segundo e terceiro mundo.
QUESTÃO 10 - Sobre a ação do Estado na política econômica e social de um país e suas repercussões nas sociedades contemporâneas, assinale a alternativa correta.
a) O Estado laico caracteriza-se pela ingerência religiosa nos assuntos de Estado. O Irã é um exemplo de Estado laico.
b) O Parlamentarismo é a forma de representação
própria das monarquias e dos regimes totalitários;

47

GEOPOLÍTICA
ocorrer, cada uma delas (...) auxiliará a parte ou as partes assim agredidas (...)”
Os textos identificam, respectivamente:
a) a Doutrina Monroe e a Organização da Nações
Unidas (ONU).
b) o Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica
Européia (CEE).
c) a Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos (OEA).
d) o Plano Marshall e a organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN).
e) o Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica Mútua (COMECON).

QUESTÃO 05 - Em 1989 ocorreu a Queda do Muro de
Berlim que dividiu a cidade de Berlim entre a República
Democrática da Alemanha (Alemanha Oriental) e a República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental), durante 28 anos. Sobre as mudanças ocorridas nas últimas
décadas do século XX, é correto afirmar.
a) A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) trocou o nome para Rússia, mas manteve
seu espaço geográfico intacto.
b) O fim do comunismo significou o fim de uma sociedade igualitária, na qual toda a população tinha
suas necessidades básicas atendidas.
c) Ocorreram várias mudanças no mapa geográfico
da Europa com o surgimento de novos países
como, por exemplo, a República Tcheca, a Eslováquia, a Croácia e a Bósnia.
d) A Alemanha continua dividida entre Alemanha
Oriental e Ocidental, com governos separados,
sendo que somente a Alemanha Ocidental (que
tem como atual primeira ministra Angela Merkel)
faz parte da Comunidade Europeia.
e) Com as mudanças ocorridas, no final do século
XX, nos países do leste europeu, os partidos socialistas e os comunistas obtiveram maior participação no poder, uma vez que puderam participar
das eleições, o que lhes era proibido até a década
de 90.

QUESTÃO 03 - Observe a figura a seguir e assinale a
alternativa correta. Países Bálticos

a) O Mar Báltico separa os países bálticos da Península Ibérica e da Península Escandinava.
b) São países bálticos destacados na figura: Lituânia,
Letônia, Estônia, Rússia e Bielo Rússia (Belarus).
c) Lituânia, Letônia, Estônia fazem parte atualmente
da federação russa, ou seja, da Comunidade de
Estados Independentes (CEI).
d) Os países bálticos são aqueles banhados pelo
Mar Báltico, entre eles: Lituânia, Letônia, Estônia,
além da Noruega, Suécia e Finlândia.
e) Os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia emanciparam-se da antiga União Soviética
(URSS) logo após a Perestroika e a Glasnost, implementadas a partir do governo de Gorbatchev.

QUESTÃO 06 - Com base nas charges e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) Por causa de exigências dos credores responsáveis pela ajuda financeira à Zona do Euro, a Grécia foi temporariamente suspensa desse Bloco.
b) Graças à rápida intervenção dos países membros,
a grave crise econômica que atingiu a Zona do
Euro restringiu-se à Grécia, França e Reino Unido.
c) Apesar da grave crise econômica que atingiu alguns países da Zona do Euro, entre os quais a
Grécia, outras nações ainda pleiteiam sua entrada
nesse Bloco.
d) A ajuda financeira dirigida aos países da Zona do
Euro e, em especial à Grécia, visou evitar o espalhamento, pelo mundo, dos efeitos da bolha imobiliária grega.
e) Com a crise econômica na Zona do Euro, houve
uma sensível diminuição dos fluxos turísticos internacionais para a Europa, causando desemprego em massa, sobretudo na Grécia.

QUESTÃO 04 - O fim da Guerra Fria, expresso na extinção da União Soviética, em 1991, acarretou um novo equilíbrio e o ordenamento das relações internacionais, que se
caracteriza por um (a):
a) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas
regionais e das tendências de globalização na Europa ocidental.
b) declínio da liderança política internacional das superpotências em virtude da transferência do controle de seus arsenais nucleares para a Assembléia Geral da ONU.
c) revitalização das alianças militares estratégico-defensivas, conforme os pactos políticos da Europa
central e do leste.
d) formação de megablocos político-econômicos que
favoreceram a internacionalização dos fluxos de
capitais, tais como a da Comunidade Européia e
a do Nafta.
e) decadência econômica dos países da bacia do Pacífico que haviam mantido uma posição de neutralidade durante a Guerra Fria, tais como Cingapura
e Malásia.

QUESTÃO 07 - Para alguns autores, a globalização é a
fase mais recente da expansão capitalista. Nesta etapa
alguns chefes de Estado têm feito conferências e decidido sobre as maiores operações industriais e financeiras
do mundo. As ações deste grupo privilegiado, também
conhecido como G-8, são decisivas para a economia
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III. “Comandando direta ou indiretamente dezenas de
Estados abrigados em suas áreas de influência,
as superpotências encetam uma disputa pela hegemonia mundial que tem repercussões nos planos político, econômico e propagandístico.
[...] A diplomacia contemporânea se desenvolve em
circunstâncias sem precedentes. Raras vezes
existiu base menor de entendimento entre as
grandes potências, mas tampouco jamais foi tão
coibido o uso da força”.
(Demétrio Magnoli, O mundo contemporâneo, Relações
Internacionais 1945 a 2000. São Paulo: Moderna, 2002.
Adaptado.)
Os textos referem-se, respectivamente, a:
a) I. Organização das Nações Unidas (ONU);
II. Inglaterra e França;
III. Doutrina Monroe.
b) I. Organização das Nações Unidas (ONU);
II. Estados Unidos e a União Soviética;
III. Guerra Fria.
c) I. Organização dos Estados Americanos (OEA);
II. Reino Unido e Japão;
III. Plano Marshall.
d) I. União Europeia;
II. Canadá e EUA;
III. Doutrina Truman.
e) I. Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN);
II. Alemanha e França;
III. Conferência de Potsdam.

mundial. Assinale a alternativa que contém os países
que compõem o G-8.
a) Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido e Rússia.
b) Israel, França, Holanda, Dinamarca, China, Taiwan,
Suíça e Reino Unido.
c) Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Japão,
China, Rússia e Canadá.
d) Japão, China, Estados Unidos, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça.
e) Alemanha, Itália, Israel, Polônia, Rússia, Canadá,
Dinamarca e Grécia.
QUESTÃO 08 - Observe o texto que compara o atual
momento entre os países abaixo: Uma nova Guerra Fria
se desenha no horizonte, mas com características muito
diferentes em relação ao antagonismo entre comunismo
e capitalismo que dominou boa parte do século passado.
Ceo Exame. junho de 2010.

a) Rússia e Estados Unidos, hoje, adotam os mesmos sistemas econômico e político.
b) os Estados Unidos são a grande potência militar
do globo, enquanto a China sequer possui ogivas
nucleares.
c) o sistema norte-americano é tipicamente de mercado, enquanto a China adota uma ortodoxa economia planificada.
d) há uma oposição entre os dois países muito parecidos na seara econômica, mas diametralmente
opostos em seus sistemas políticos.
e) repetir-se-á o embate entre capitalismo e socialismo dos tempos da bipolaridade, pois as características globais não mudaram o suficiente para
superar as diferenças ideológicas.

QUESTÃO 10 - A nova ordem mundial é multipolar, em
substituição à bipolar, quando os Estados Unidos e a
União Soviética dividiam o comando do mundo. De acordo com os conhecimentos sobre a nova ordem, assinale
a afirmativa correta.
a) Os dois maiores blocos, em número de países, são
o Nafta e Mercosul.
b) O Nafta é um bloco econômico que reúne países
do continente norte-americano e substituiu a OEA.
c) Os blocos de maior poderio econômico, tecnológico e político-diplomático são o
americano, o europeu e o asiático.
d) As organizações financeiras internacionais, como
o FMI, o Bird e o Gatt, perderam importância na
nova conjuntura multipolar.
e) O Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, eliminou as barreiras alfandegárias entres os países-membros e criou uma moeda única, que entrará em vigor a partir de 2010.

QUESTÃO 09 - Leia com atenção os textos
I. “A política internacional do pós-guerra apresenta
duas características que a distinguem de todos os
períodos anteriores: a universalidade das relações
entre Estados e a bipolarização do poder planetário. A universalidade das relações entre Estados é
fruto da desagregação definitiva dos impérios coloniais. A descolonização da Ásia e da África, que
se iniciara no entre guerras, praticamente se completa na década de 60. O aparecimento de dezenas de novos países independentes cria, pela primeira vez, uma diplomacia efetivamente mundial”.
II. “A bipolarização do poder planetário é resultado
do enfraquecimento geopolítico das antigas potências e da emergência de duas superpotências
capazes de desencadear a destruição de todo o
sistema mundial de Estados”.
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