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QUEM SOMOS 

O Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina foi criado em 1996 para oferecer à 
comunidade um preparo de qualidade e sem custos para o Concurso Vestibular da UEL. 

Atualmente são oferecidas 450 vagas, sendo 150 para o período vespertino e outras 300 para o período noturno. 
A metade dessas vagas é destinada à comunidade externa e a outra metade para 
funcionários da Universidade. 

O cursinho da UEL é gerenciado por uma equipe composta pela coordenação geral, por estagiários de pedagogia 
e administração e pelos instrutores (professores), que desempenham juntos funções administrativas e pedagógicas. 

Os instrutores são todos alunos da Universidade, classificados em um processo de seleção constituído por três 
etapas: uma prova de conteúdos específicos, de acordo com a disciplina, uma prova didática e uma entrevista. 
 

Selecionados, os instrutores se preparam para as aulas fazendo o curso “Comunicação Didática: Habilidades de 
Ensino” oferecido pelo LABTED da UEL. 

 

 
 

NOSSA MISSÃO 
 

O Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina tem como MISSÃO Preparar discentes da 
Instituição e pessoas da comunidade local e região para: 

- a conquista de instrumentos necessários à autonomia profissional, ética e aplicação prática da cidadania; 

- a assimilação de conhecimentos para vestibulares e concursos; 

- o comprometimento social, político e familiar. 

 

EVENTOS 
 

- Aula Inaugural: Reencontro dos alunos que passaram no vestibular, com os novos alunos, quando os calouros 
relatam suas experiências no cursinho. 

- Aulas de segunda a sábado. 

- Plantões interaulas: Revisão e aprofundamento de conteúdos abordados em sala de aula 

- Educação intra e interdisciplinar. 

- Encontros de Orientação Profissional: são trazidos profissionais de várias áreas para falar com os alunos. 

 - Simulados 

 - Domingo de Arte Moderna 
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ARTES 

UNIDADE 15 

 

VOLPI, GUIGNARDI E ART NAIF 
 

15.1 Alfredo Volpi (1893-1988) 

Alfredo Volpi (Lucca, Itália 1896 - São Paulo SP 

1988) muda-se com os pais de sua cidade natal para 

São Paulo em 1897. Trabalha como marceneiro-

entalhador e encadernador e torna-se pintor-decorador 

em 1912. Realiza decoração mural, em 1918, do 

Hospital Militar do Ipiranga, com o pintor Alfredo 

Tarquínio. Em 1935, participa da formação do Grupo 

Santa Helena com Fulvio Pennacchi, Mario Zanini, 

Manoel Martins, Humberto Rosa, Clóvis Graciano, 

Francisco Rebolo, Rizzotti, Ernesto De Fiori, Vittorio 

Gobbis, Rossi Osir e Bonadei. No ano seguinte 

participa da formação do Sindicato dos Artistas 

Plásticos de São Paulo. Integra a Família Artística 

Paulista com Rebolo, Bonadei e outros.  

Sua produção inicial é figurativa, destacando-se as 

marinhas executadas em Itanhaém, em São Paulo. 

Mantém contato com o pintor Emgydio de Souza.  

Em 1940, ganha o concurso promovido pelo 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com trabalhos 

realizados a partir dos monumentos das cidades de 

São Miguel e Embu e encanta-se com a arte colonial, 

voltando-se para temas populares e religiosos. Realiza 

trabalhos para a Osirarte, de Rossi Osir. Passa a 

executar, a partir da década de 50, composições que 

gradativamente caminham para a abstração. É 

convidado a participar, em 1956 e 1957, das 

Exposições Nacionais de Arte Concreta e mantém 

contato com artistas e poetas do grupo concreto. 

Recebe em 1953 o prêmio de Melhor Pintor Nacional, 

dividido com Di Cavalcanti, Prêmio Guggenheim, em 

1958; melhor pintor brasileiro pela crítica de arte do Rio 

de Janeiro em 1962 e 1966, entre outros. 

 

 

"Alfredo Volpi foi um homem quase iletrado, mas 

um pintor de grande cultura visual. As particularidades 

da história cultural do Brasil o levaram a percorrer um 

caminho que na Europa demandaria várias gerações, 

da pintura romântica até a crise do modernismo. Num 

país caracterizado por explosões artísticas de curta 

duração, produziu por quase setenta anos uma pintura 

de qualidade elevada - por trinta anos, pelo menos, 

uma grande pintura. Sua arte nunca deu saltos: evoluiu 

por modificações e incorporações graduais, que 

permitiram reduzir a uma linguagem original um leque 

bastante considerável de influências. Nunca viajou, a 

não ser por um breve período em 1950, mas dispôs de 

uma sensibilidade muito aguda para aproveitar o que 

estava à mão - e o que estava à mão, afinal, não era 

tão pouco. Não foi um pintor de sistema, e sim de 

método: manipulou informações díspares, que podiam 

ir dos macchiaioli a Albers, até encaixá-las em sua arte. 

Foi nessa digestão lenta, mais do que na indigestão 

antropofágica, que veio à tona um modelo convincente 

de arte moderna brasileira. O modernismo de Volpi é 

um modernismo da memória, afetivo e artesanal, de 

marcha lenta e voz mansa. Não se projeta no futuro, 

Figura 1: Feira do Cambuci, 1920. 

Figura 2: Fachada das Bandeiras Brancas, 1950. 
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nem pode dar conta dos cliques instantâneos e sem 

contornos da vida contemporânea. Permanece no 

entanto, como um horizonte e uma promessa - como os 

poemas de Bandeira e as canções de Caymmi. " 

Lorenzo Mammi - MAMMI, Lorenzo. Volpi 

 

"Acho Volpi um dos nossos grandes coloristas. 

(...) Acho que Volpi chega a uma síntese incrível nos 

portais e nas festas de São João. Sua pincelada, ao 

contrário, tem uma forte vibração. Nos trabalhos 

iniciais, sua cor era mais chapada. Mas, no final de sua 

vida, ao pintar aquelas superfícies que parecem 

bandeiras mas que já são enormes abstrações, dando 

cores extremamente vibrantes e mudando a direção do 

pincel para conseguir uma certa vibração, parece que a 

cor está viva ali. Acho aquilo tão sutil e tão rico, é pura 

luz! O fantástico é que, apesar da economia, ele chega 

ao cerne da expressão, à essência da qualidade. 

Poucos artistas fizeram isso. Van Gogh o fez quando 

pintava o céu com uma pincelada e os corvos com 

outra. Volpi o realizou sem nunca ter ouvido falar em 

Van Gogh. " LYGIA Pape. Comentário Luís Pimentel; 

comentário Lygia Pape, Mário Pedrosa; fotografia Ana 

Vitória Mussi, Beto Felicio, Lygia Pape, Maurício Cirne. 

Rio de Janeiro : Funarte, 1983. 48p. il. (Arte brasileira 

contemporânea). p. 36.  

15.2 Alberto Da Veiga Guignard 

Guignard é um caso atípico dentro do projeto 

moderno que se desenvolve a partir dos anos 20. Não 

investe naquele esforço de racionalização que havia 

caracterizado a obra de Tarsila, por exemplo, nem 

tampouco se deixa levar pelas facilidades narrativas 

que muitas vezes impregnaram a pintura de Portinari e 

Di Cavalcanti. 

O artista soube manter a coragem diante das 

inúmeras desvantagens que a vida lhe colocou - o lábio 

leporino, a perda trágica do pai, a perseguição do 

padrasto, a pobreza, a frustração do seu mais almejado 

sonho, o casamento - e construiu, ao longo de 

sucessivas frustrações, uma criação contínua de 

extraordinários trabalhos de desenho e pintura, sempre 

em progresso, cujo conjunto o coloca entre os mestres 

importantes da contemporaneidade. Além disso, seu 

trabalho reúne, como se vê neste livro, legados das 

culturas ocidental e oriental. " FROTA, Lélia Coelho. Uma 

visão solitária. In: ______. Guignard:arte, vida. Rio de Janeiro: 

Campos Gerais, 1997. p. 227-230. 

As cores de Guignard têm um tratamento 

moderno; realizam, por si mesmas, a construção da 

imagem, enquanto relações puras. Figura e fundo 

também não se discriminam mais como elementos 

distintos, mas, ao contrário, interagem ali, no mesmo 

espaço pictural. O nacionalismo lírico dos artistas não 

é, portanto, apenas um assunto carregado de peso 

simbólico, mas uma linguagem, uma estrutura 

conquistada plasticamente.  

A paisagem e as cenas brasileiras são, antes de 

tudo, questões de pintura. O Guignard ingênuo é, na 

verdade, um Guignard consciente do espaço moderno, 

que soube ler no “primitivismo”, de Rousseau uma 

possível transgressão aos espaços convencionais e, na 

obra de Matisse, compreender a cor como fundamento 

da pintura, soube olhar para a paisagem de minas de 

forma intima e única. 

“Pode-se dizer que Guignard pintava o visível 

como se imerso em estado de sonho. Todo o seu 

universo etéreo de paisagens, retratos, auto-retratos, 

cenas com personagens figurados à maneira de uma 

pose fotográfica, flores, naturezas-mortas, temas 

religiosos e outros, o revela. Ele se vale para isso de 

um desenho insinuante e grácil, que possui importância 

ascendente em relação à cor, aplicada com leves 

dosagens ao suporte. (...) Ele se caracterizou 

sobretudo como paisagista, estimulado por alguns 

sítios e regiões, desde os seus primeiros tempos de 

retorno ao Rio, quando pintou quadros representando o 

Jardim Botânico. Salientam-se bem mais tarde ternas 

vistas com perspectiva aérea das cidades barrocas 

mineiras, envoltas num véu de fantasia. Os balões da 

Figura 4: Sem título, 1970. 

Figura 3: O domador, retrato de Floriano. 1950. 
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noite junina apoderam-se do céu atrás das montanhas. 

Com sua linha de alta precisão e seus tons nuançados, 

valeu-se sempre de apurado senso decorativo. " 

ZANINI, Walter (Org. ). História geral da arte no Brasil. 

Apresentação Walther Moreira Salles. São Paulo: 

Instituto Walther Moreira Salles: Fundação Djalma 

Guimarães, 1983. 2 v. , il. color.  
 

15.3 TEXTO COMPLEMENTAR 

“Guignard por ele mesmo” 

 “Nasceu em Nova Friburgo, em 25 de fevereiro 

de 1896, feio como todo recém-nascido. // Estudou em 

Munique, na Real Academia de Belas Artes, onde 

aprendeu desenho e amou. // De acadêmico passou a 

moderno, após ter visto uma exposição de arte 

moderna alemã: o modernismo o fascinou. // Em 1930 

veio para o Brasil, onde teve um choque com o 

ambiente artístico, bem atrasado em relação à Europa. 

Abriu seu ateliê no Jardim Botânico, entre a vegetação 

e milhares de mosquitos. // Veio para Belo Horizonte, a 

chamado do então prefeito Juscelino Kubitschek, e 

daqui se enamorou desde o primeiro dia da paisagem. 

// Fundou a Escolinha de Guignard, que tem vivido por 

milagre e amor de alunos e mestres, e aqui ensinou arte 

a diversas gerações de jovens. Adora ser cercado pela 

juventude, principalmente moças bonitas, e Ouro Preto 

é a sua cidade amor-inspiração. "  Guignard. 
 

15.4 ARTE NAIF 

“O dicionário diz que naïf é aquilo que retrata 

simplesmente a verdade, a natureza sem artifício ou 

esforço: que é graciosamente inspirado pelo 

sentimento. O adjetivo francês naïf vem do latim 

nativus, que significa nascente, natural, espontâneo, 

primitivo. Assim, pode ser substituído também por 

ingênuo e primitivo. Essas definições poderiam servir 

para caracterizar a pintura naïf, que é natural, livre e 

pura.” (FINKELSTEIN, 2001). 

O termo “Arte naïf” surgiu através do apelido que 

foi usado para designar tanto a pintura quanto a 

personalidade de Henri Rousseau em 1890, um pintor 

autodidata admirado pela vanguarda artística dessa 

época, que incluía gênios como Picasso, Matisse e 

Brancusi, entre outros. Rousseau foi o primeiro naïf 

moderno a ser exposto e valorizado, considerado o pai 

da arte naïf. (FIGURA 6) 
 

O termo arte naïf aparece no vocabulário 

artístico, em geral, como sinônimo de arte ingênua, 

original e/ou instintiva, produzida por autodidatas que 

não têm formação culta no campo das artes. A pintura 

naïf se caracteriza pela ausência das técnicas usuais 

de representação (uso científico da perspectiva, formas 

convencionais de composição e de utilização das 

cores) e pela visão ingênua do mundo. As cores 

brilhantes e alegres - fora dos padrões usuais -, a 

simplificação dos elementos decorativos, o gosto pela 

descrição minuciosa, a visão idealizada da natureza e 

a presença de elementos do universo onírico são 

alguns dos traços considerados típicos dessa 

modalidade artística. 

No século XX, a arte naïf é reconhecida como 

uma modalidade artística específica e se desenvolve no 

mundo todo. Soluções da arte naïf são incorporadas 

tanto por diversas tendências da arte moderna, como o 

Simbolismo e o Pós-impressionismo,  alguns pintores 

de formação erudita, também fazem uso de 

procedimentos naifs.  

Além disso, a arte naïf desenha um circuito 

próprio e conta com museus e galerias especializados 

em todo o mundo, no Brasil o MIAN, Museu 

Internacional de Arte Naif do Brasil, localizado no Rio 

de Janeiro, recebeu exposições e contava com um 

Figura 6: Noite de São João Paisagem imaginante, 
1961. 

Figura 5: O sonho, 1910, Óleo sobre tela, 204,5 x 298,5 
cm. 

Figura 7: Serradores, 1959. 
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acervo próprio aberto ao público até 2016, ano que 

precisou fechar por falta de orçamento. 

No Brasil, especificamente, uma série de artistas 

aparece diretamente ligada à pintura naïf, como Djanira 

da Motta e Silva (Avaré, São Paulo, 1914 - Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 1979). Seu trabalho gira em 

torno das suas vivências, do cotidiano de 

trabalhadores, as festas de rua, as paisagens, os 

amigos e parentes, algo recorrente entre os naif. 

15.5 EXERCÍCIOS 
 

1) Alfredo Volpi tinha como característica o uso de 

temas: 

a) religiosos e sociais 

b) sociais e abstratos 

c) retratos e naturezas-mortas 

d) populares e religiosos 
 

2) (IDECAN – 2016) Em relação à arte Naïf, marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. ( ) 

Na Arte Naïf ou Arte Primitiva Moderna, o artista parte 

de suas experiências próprias e as expõe de uma forma 

simples e espontânea. 

(   ) A arte Naif é oriunda de Vanguardas europeias 

como Expressionismos, por valorizar o sentimento do 

artista. 

(   ) A arte Naif é oriunda de Vanguardas europeias 

como Impressionismo, por valorizar a visão do artista. 

(   ) A Arte Naïf ou Primitiva abre caminho para artistas 

com formação diferenciada, tanto aqueles com base 

erudita como, moderna  

( ) A arte Naif ou Primitiva, abre espaço para artistas 

que, mesmo sem formação acadêmica, produzem 

trabalhos com valor estético e com técnicas 

diferenciadas. 

A sequência está correta em 

a) F, V, V, F. 

B) F, F, F, V. 

c) V, V, F, F.  

d) V, V, F, F. 
 

3) Dentro do cenário artístico brasileiro, temos a 

presença do importante pintor Alberto da Veiga 

Guignard, que tinha como característica: 

a) o uso de elementos abstratos em suas obras 

b) fazer uma crítica à sociedade 

c) fazer o uso das paisagens que via para produzir seus 

trabalhos 

d) usar elementos do cubismo como base de sua 

representação 
 

4) Analise a imagem “Paisagem Imaginante” de 

Guignard, presente nessa unidade. Com base na 

imagem e nos conhecimentos sobre o artista, é correto 

afirmar: 

a) A temática popular e as pinceladas leves e precisas 

são algumas das qualidades do artista, aqui reveladas 

b) A obra faz parte da fase antropofágica de Guignard, 

em que recorre aos temas religiosos de sua infância 

c) A obra faz parte do conjunto de pinturas que o artista 

realizou para o teto da igreja matriz de Olinda, sua terra 

natal 

d) A agitação dos traços evidencia as influências  que o 

artista recebeu dos Impressionistas, no período em que 

viveu na França 

e) A rígida estrutura compositiva e a ênfase na 

linearidade evidenciam a ingenuidade que marca toda 

a produção artística de Guignard  
 

5) Alfredo Volpi não gostava de ser identificado como 

“o artista pintor das bandeirinhas”. No desenvolvimento 

de sua poética, é pouco difundida a influência dos 

afrescos de Giotto (pintor italiano proto-renascentista). 

Algumas características que podemos encontrar nos 

afrescos do artista italiano lançam luz sobre as 

qualidades pictóricas encontradas nos trabalhos de 

Volpi.  

 Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

técnica de Volpi, é correto afirmar: 

a) Suas cores são muito singulares devido ao resultado 

que se obtém com a técnica da têmpera a ovo. 

b) Em suas composições, a elaboração das cores é 

orientada por efeitos de luz e sombra, reforçando a 

dramaticidade da cena. 

c) Buscava orientação nas pinturas de paisagens do 

século XVII, reforçando em sua obra o sentido de luz 

ambiente. 

d) Suas pinturas baseiam-se na observação de reflexos 

coloridos a água, em telas de grandes dimensões. 

e) Seu procedimento pictórico intensifica a irritabilidade 

das faculdades do espírito, excluindo a possibilidade de 

qualquer dedução mental consciente. 

15.6 GABARITO 

1. B 2. B 3. C 4. A 5. A 
 

UNIDADE 16 
 

NOVO MUNDO, NOVA ARTE: O 
INÍCIO DA ARTE CONTEMPORÂNEA 
      

16.1 INTRODUÇÃO: 

A arte a partir de meados da década de cinquenta 
e das conquistas da década de sessenta, passa a 
percorrer caminhos novos, como veremos nas 
próximas unidades. Principalmente com advento de 
algumas correntes, como a Pop Art e o Minimalismo, 
assistimos ao início da “Arte Contemporânea”.   

 A partir desse momento, se tornará cada vez mais 
difícil a classificação da arte em categorias distintas, 
como pintura, escultura, teatro, dança, arquitetura, etc. 
Surgirão outras propostas de trabalhos, que começarão 
a dialogar de forma diferenciada com o espaço e com o 
corpo do espectador, criando novos conceitos, como o 
de instalação, arte ambiental, happening, performance, 
dentre outros.  

Dessa forma, as relações dos objetos com o 
espaço da galeria, o conceito sobre a obra de arte, o 
processo de criação, a visão e participação do 
espectador e o corpo da arista; passaram a ganhar 
grande importância a partir desse período. Veremos 
que não só a galeria será o ambiente que comporta os 
objetos artísticos, mas também, espaços alternativos. 
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Também analisaremos a consolidação da arte 
conceitual, na qual a aparência da obra se torna uma 
coadjuvante em detrimento do processo criativo do 
artista e dos conceitos que ele insere na mesma.      

Ela é questionadora, amante da polêmica, é plural 
em temática, técnica, matéria e material, em 
diversidade de produtores. Expressa a atualidade da 
vida ao seu redor, de caráter regional ou mundial, 
apropria-se das novas tecnologias, da internet, mídia e 
meios de comunicação. Dinâmica a ponto de não ter 
necessidade de ser corrente ou vertente, descrita e 
autenticada por um crítico, muitas vezes é só o 
acontecimento.  

Não só se relacionando com a vida, mas 
aproximando-se desta, destruindo assim a barreira 
entre arte e cotidiano. A realidade, o real, o comum 
interessa a arte contemporânea assim como o 
expectador como indivíduo ativo na produção. 

Ana Mae Barbosa, doutora em arte-educação e 
professora, pontua essa arte atual, de maneira muito 
eficaz, com as  seguintes características: 

• Consciência da morte da autonomia da obra ou 
do campo de sentido da arte em prol da 
contextualização; 

• Metalinguagem: reflexão sobre a própria arte; 

• Incorporação de matrizes populares na arte 
erudita; 

• Preocupação em instaurar um diálogo com o 
público e levá-lo a pensar; 

• Tendência ao comentário social; 

• ‘interritorialidade’ das diversas linguagens; 

• Tecnologias digitais substituindo a vanguarda. 
     Com isso, dentre esses novos paradigmas, a 

História da Arte se depara com a ideia de arte 
“ampliada” ou “expandida”, que assinala o início das 
tendências contemporâneas nas artes. Agora, palavras 
emprestadas de outras áreas, principalmente da 
biologia como “contaminação” e “hibridismo” se 
tornarão recorrentes no vocabulário artístico. Uma vez 
que essas tendências se misturam, as categorias se 
diluem e os artistas tornam-se cada vez mais livres para 
experimentar essas novas possibilidades. 

 

16.2 A POP ART 

A Pop Art surgiu em meados dos anos cinquenta 
na Inglaterra, onde um grupo de artistas, intitulados 
Independent Art, começou a dar os primeiros passos e 
a apresentar as bases da nova tendência. No entanto, 
foi na Nova York dos anos 60 que o movimento artístico 
demonstrou todo o seu potencial, chamando a atenção 
do mundo inteiro.  

A Pop, como o nome indica, trabalha com temática 
e estética inspirada na cultura popular, a exemplo das 
revistas, quadrinhos, cinema e cartazes publicitários. 
Para seus seguidores, o reino dos meios de 
comunicação de massa também era digno de habitar o 
mundo da arte e por isso buscavam acabar com as 
distinções entre Arte erudita e popular. Uma vez que 
essas diferenças eram atribuídas a uma estética antiga 
e já sem sentido. 

 
Richard Hamilton, por exemplo, faz sua 

comunicação por meio de uma linguagem clara, a da 
propaganda, cognoscível a qualquer pessoa 
acostumada com revistas populares, sua obra mais 
famosa é a colagem a seguir, considerada um dos 
primeiros trabalhos que tratavam dessa nova estética: 

 
Quando esses artistas utilizavam anúncios 

colados em suas obras, queriam chamar a atenção de 
um número maior de pessoas cujo acesso mais 
imediato a essa cultura visual oferecia-se nas revistas 
populares e não em museus. É importante ressaltar que 
os artistas pop americanos apropriavam-se dessas 
imagens muitas vezes de forma despretensiosa, sem 
críticas sociais, com certa neutralidade perante esses 
valores, evidenciando apenas, o que era recorrente na 
sociedade de consumo. São exemplos os trabalhos de 
Andy Warhol (FIGURA 9) e Roy Lichtenstein (FIGURA 
8). 

Por outro lado, quando a Pop Art retorna para a 
Europa e se espalha pelo resto do mundo, ela se torna 
mais crítica. Pois sofre, por exemplo, influência do clima 
de efervescência cultural e política de diversos países, 
como os movimentos estudantis e no Brasil, pelo clima 
de repressão da ditadura militar. 

 

16.3 O MINIMALISMO 

O Minimalismo surgiu nos Estados Unidos, a partir 
da segunda metade da década de 60, difundindo-se 
nos anos seguintes. Seus principais representantes 
foram Donald Judd, Sol Lewitt, Dan Flavin e Carl Andre. 
Juntamente com Pop Art, essas duas correntes 

Figura 8: Marilyns, 1964. 

Figura 9: O que Exatamente Torna os Lares de 
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consolidaram as bases para o desenvolvimento das 
principais tendências do campo expandido da arte.  

A arte minimal exacerbava a aderência ao mundo 
industrial e à realidade objetiva, realizando obras 
inteiramente neutras, modulares, sem ambigüidade e 
desprovidas de qualquer conteúdo simbólico. 

O sentido do objeto nasce no e do espaço público, 
instituindo uma interdependência notável entre objeto e 
o lugar. O próprio conceito de “instalação” que temos 
hoje parte do pressuposto dessa relação necessária 
entre a forma e o lugar onde ela está inserida. 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Untitled Laca, 1967. 13 cm x 1,02 m x 22 cm. 

 

Diferentemente do que o nome do movimento 
pode sugerir; o objeto minimal não é pequeno em suas 
dimensões, muito pelo contrário, ele pode atingir 
grandes escalas. O minimalismo está justamente na 
forma, na carga de informações que este objeto sugere. 
Uma vez que são geralmente formas geométricas, 
modulares e não traz nenhuma carga simbólica, o que 
importa no objeto minimalista é justamente sua relação 
com o espaço o qual está inserido e com o corpo do 
espectador. Texto adaptado de Lygia Canongia, 2005 
(idem). 
 

16.4 EXERCÍCIOS 
 

1) Leia o texto a seguir: “A idéia de Warhol não era 
apenas fazer do banal e do vulgar a substância da arte, 
mas de tornar a própria arte banal e vulgar. Não se 
contenta em transpor para a arte dados midiáticos ou 
industriais, a arte em si torna-se um produto midiático e 
industrial.” (OSTERWOLD, Tilman. Pop Art. Colônia: Taschen, 

1994. p.167.) 
Com base no texto, e nos seus conhecimentos, é 
correto afirmar que a Pop Art: 
a) Enfatiza a arte como construção numérica 
b) Expressa os sentimentos do artista por meio da 
natureza 
c) Discute a autoria e sua neutralidade frente à 
realidade. 
d) Sinaliza a ampliação dos gestos para o espaço real 
e) Expressa a subjetividade do artista aplicada à vida 
cotidiana 
2) (UEL 2011) Observe as imagens a seguir. 

   

 
Assinale a alternativa que apresenta conceitos da 
Arte Pop que se relacionam com as imagens.  
a) Comunica-se diretamente com o público por meio de 
símbolos retirados da cultura de massa e da vida 
cotidiana.  
b) Seus trabalhos apresentam um número limitado de 
cores e privilegiam formas simples, repetidas 
simetricamente.  
c) Procura estudar as possibilidades estéticas de 
formas simples a partir de estruturas bi ou 
tridimensionais.  
d) Defende o absurdo, a incoerência, a desordem e o 
caos como protesto contra uma civilização capitalista.  
e) Seus trabalhos são o resultado de um processo 
laborioso que se constitui de sucessivas camadas 
pictóricas. 

 
(FIGURA A: MORRIS, R. Sem título (cubos de espelho), 1965. Placas 
de espelho e madeira. (91,4x91, 4x91, 4 cm - cada um).  

 
Com base na figura A (acima) responda as questões 
3 e 4:  
 
03) (UEL 2010) O Minimalismo foi uma tendência 
artística da segunda metade do séc. XX que usava o 
mínimo de recursos formais e visuais para que o 
espectador tivesse a chance de se relacionar de forma 
expressiva não apenas com a obra de arte, mas 
consigo mesmo em relação à obra de arte e com o 
espaço no qual a obra fosse inserida, criando uma 
relação harmoniosa para a fruição: obra, espectador e 
espaço.  
Com base nesses dados, na observação da imagem 
e nos conhecimentos sobre o Minimalismo, 
assinale a alternativa correta.  
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a) A unidade do trabalho artístico, que Robert Morris 
chama de formas unitárias, está na concisão de que 
tudo deve ser apreendido em um único olhar, ou seja, 
de imediato.  
b) Embora primasse pela simplicidade das formas, o 
rebuscamento manual do trabalho de alguns dos 
artistas dificultava o entendimento das obras durante 
sua exposição.  
c) Ao agrupar e ordenar tijolos em ordem diversa, o 
artista Carl Andre pretendia compará-los ao ambiente 
das grandes cidades, ambiente comum ao homem 
moderno.  
d) Apesar de usar formas simples em seus trabalhos, 
Robert Morris mantinha o uso de base em cada uma 
das peças, em referência respeitosa à tradição 
escultórica européia.  
e) Ao elaborar trabalhos decompostos parte por parte, 
o artista Donald Judd fazia alusão à "estética cubista", 
ou seja, decompositiva. 
4) O Minimalismo foi uma tendência artística da 
segunda metade do Séc.XX que usava o mínimo de 
recursos formais e visuais para que o espectador 
tivesse a chance de se relacionar de forma expressiva 
não só com a obra de arte, mas consigo mesmo em 
relação à obra de arte e ao espaço no qual a obra fosse 
inserida, criando uma reação harmoniosa para a 
fruição: obra, espectador e espaço. 
Com base nesses dados, na observação da imagem 
“Sem Título” de Robert Morris e nos conhecimentos 
sobre Minimalismo, assinale a alternativa correta. 
a) A unidade do trabalho artístico, que Robert Morris 
chama de formas unitárias, está na concisão de que 
tudo deve ser apreendido em um único olhar, ou seja, 
de imediato.  
b) Embora primasse pela simplicidade das formas, o 
rebuscamento manual do trabalho de algum dos 
artistas dificultava o entendimento das obras durante 
sua exposição. 
c) Ao agrupar e ordenar tijolos de ordem diversa, o 
artista Carl Andre pretendia compará-los ao ambiente 
comum ao homem moderno. 
d) Apesar de usar formas simples em seus trabalhos 
Robert Morris mantinha o uso da base em cada uma de 
suas peças, em referência respeitosa à tradição 
escultórica europeia.  
e) Ao elaborar trabalhos decompostos parte por parte, 
o artista Donald Judd fazia alusão à “estética cubista”. 
 
05) (UEL 2010) Com base nas imagens e nos 
conhecimentos sobre Pop Art norte-americana e 
inglesa, assinale a alternativa que corresponda às 
imagens do movimento, especificamente na Inglaterra. 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as imagens I e II.  
b) Somente as imagens I e IV.  
c) Somente as imagens III e IV.  
d) Somente as imagens I, II e III.  
e) Somente as imagens II, III e IV. 
 

16.5 GABARITO 

1.E 2.A 3 A 4.A 5.D 

 
 
 
 
 
 

UNIDADE 17 
 

QUEREMOS MAIS! FORMATOS DA 
ARTE CONTEMPORÂNEA: 

HAPPENING, PERFOMANCE, 
INSTALAÇÃO. 

 
A partir das assemblages (colagens feitas com 

elementos tridimensionais) e posteriormente com as 
instalações, o corpo do espectador e do artista passou 
a ficar em evidência. Esse corpo que também estava 
sendo amplamente explorado na sociedade capitalista 
desse período passou, então, a também ser estudado 
e ampliado dentro do cenário das artes.  

São exemplos de manifestações que envolvem o 
corpo do artista e/ou do espectador num trabalho de 
arte os happenings e performances (aqui, estamos 
falando de linguagens híbridas que surgiram nesse 
contexto. O teatro e a dança são linguagens da arte que 
naturalmente já envolvem o corpo. Entretanto, estas 
também serão absorvidas por aquelas). 

Além do corpo, os lugares e espaços também 
são foco dos contemporâneos. Esse lugar pode ser a 
galeria, o ambiente privado e pública, a cidade ou o 
campo. Alguns artistas lançam olhar para esses lugares 
apropriando-se das características e dos elementos 
pré-existentes ali. Outros criam espaço, ambientes 
inteiros, que em alguns casos, podem ser montados e 
remontados em museus ou países diferentes. 
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Vale considerar também que, esses novos 
formatos podem se entrelaçar e, um artista podem 
transitar em um ou vários dessas vertentes. 

As novas orientações artísticas, apesar de 
distintas, partilham um espírito comum - são, cada qual 
a seu modo, tentativas de dirigir a arte às coisas do 
mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo da 
tecnologia. As relações entre arte e vida cotidiana, o 
rompimento das barreiras entre arte e não arte e a 
importância decisiva do espectador como parte 
integrante do trabalho constituem pontos centrais para 
a arte contemporânea. 

 

17.1 HAPPENING 

É criado no fim dos anos 1950 pelo americano 
Allan Kaprow (1927-2006) para designar uma forma de 
arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, 
sem texto nem representação, sendo o acaso e a 
improvisação importantes para esse gênero. 

Também possui a intenção de aproximação do 
público levando-o a participar, borrando 
deliberadamente as fronteiras entre arte e vida, 
acontecendo nos mais diversos locais. 

John Cage (1912-1992) é o responsável 
pelo Theater Piece # 1, ou simplesmente "O evento", 
realizado no Black Mountain College, na Carolina do 
Norte, Estados Unidos, em 1952, considerado o 
primeiro happening da história da arte.  

No Brasil, Flávio de Carvalho (1899-1973) 
arquiteto moderno e artista plástico, com muitos de 
seus trabalhos apreendidos pela polícia devido suas 
provocações e ousadia, é um pioneiro do happening e 
da performance, realiza várias a partir de meados dos 
anos 1950. Outro expoente do brasileiro é o Grupo Rex, 
criado em São Paulo, também realiza uma série de 
happenings, 

 

17.2 PERFORMANCE 

Deve ser compreendida a partir dos 
desenvolvimentos da arte pop, do minimalismo e 
da arte conceitual, que tomam a cena artística nas 
décadas de 1960 e 1970. 

Liga elementos do teatro, das artes visuais e da 
música, aproximando-se do Happening, porém nesse, 
o público dificilmente participa. As relações entre arte e 
vida cotidiana, assim como o rompimento das barreiras 
entre arte e não-arte constituem preocupações centrais 
para a performance.  

Preocupação também do Grupo Fluxo, tendo 
como participantes Nam June Paik (1932-2006), John 
Cage (1912-1992), Joseph Beuys e Georges Maciunas 
(1931-1978), sendo as apresentações desse último 
entre 1961 e 1963, que dão uma projeção inédita a essa 
nova forma de arte.  

As variações entre as Performances são tantas 
que causam dificuldades de delimitar os contornos 
específicos dessa modalidade de arte. 

Além da produção de Flávio de Carvalho, já 
citado aqui, a produção de Hélio Oiticica (1937-
1980) dos anos de 1960 - por exemplo os Parangolés - 
guardam relação com a performance, por sua ênfase 
na execução e no "comportamento-corpo", como define 
o artista.  

Atualmente, Marina Abramovic é um dos nomes 
mais conhecidos quando falamos de performance. 
Dona de uma carreira longa e muito produtiva, tem 

reconhecimento por seus trabalhos, em princípio em 
parceria com seu ex-marido Ulay (também performer) e 
com a separação, segue carreira solo. 

Suas obras costumam tratar sobre o tempo, as 
relações, a identidade, os limites do corpo e as 
possibilidades da mente.  

 
Em um dos seus trabalhos, dispõem um série de 

objetos em Rhythm 0 (1974), uma das suas 
performances mais conhecidas, Marina dispôs de 72 
objetos sobre mesas que poderiam dar prazer ou dor, 
em uma mesa, por exemplo, estavam batom, vinho, 
uvas, e na outra, tesoura, garfo e uma arma carregada 
com uma bala. Com estes objetos, o público estava 
convidado para fazer o que quiser com a artista que 
ficou à disposição por seis horas. Logo, no início, o 
público reagiu com precaução e pudor, mas com o 
passar do tempo, os espectadores começaram a atuar 
com violência e agressividade, deixando a artista ao 
final, com as roupas rasgadas, tratando-a como uma 
boneca, sendo o mais chocante, apontar a arma 
carregada para a Abramovic. Nesta performance, a 
artista pôde concluir que a tirania, a dominação e a 
superioridade estão tão fortes e presentes no âmago 
humano. (FIGURA 12)  

Em sua performance mais extensa, realizada no 
MoMA intitulada de “The artist is presente” (2010), a 
artista passou por horas, sentada imóvel frente a uma 
mesa e cadeira, na qual um espectador era convidado 
por turno a sentar-se em sua frente e ficar o tempo que 
achasse necessário, sem comunicação verbal. Desta 
forma, se podia ter uma experiência pessoal com a 
artista, através da sua serenidade e de seu 
comportamento impassível.  

 
 

17.3 BODY ART 

A body art, ou arte do corpo, designa uma 
vertente da arte contemporânea que toma o corpo 

Figura 11: Fotos da performance Rhythm 0 de 1974. 

Figura 12: Foto do momento em que Marina e Ulay se veem frente a 

frente após anos separados, durante a performance a artista está 

presente (2010). 
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como meio de expressão e/ou matéria para a 
realização dos trabalhos, e não mais tema, como nos 
nus, o corpo agora é suporte das ações para realizar 
intervenções, de modo geral, associadas à violência, à 
dor e ao esforço físico. associando-se frequentemente 
a happening e performance. 

 Sangue, o suor, o esperma, a saliva e outros 
fluidos corpóreos são constantemente utilizados 
nesses trabalhos. Tatuagens, ferimentos, atos 
repetidos, deformações, cirurgias plásticas são feitas 
ora em local privado, (e divulgados por meio de filmes 
ou fotografias), ora em público o que indica o caráter 
frequentemente teatral que envolve a arte do corpo.  

 
Orlan é uma artista francesa que faz uso de 

deformações do próprio corpo, sendo elas 
permanentes ou não, em performances, vídeos e 
fotografias. 

Seu corpo é instrumento para criar obras que 
unem técnicas científicas e médicas. A liberdade é um 
norteador de seu trabalho, permitindo que ela se 
oponha ao que é pré-determinado social e 
politicamente, se posicionando contra “todas as formas 
de dominação, supremacia masculina, religião, 
segregação cultural e racismo” – ORLAN. 

Ora revendo padrões de beleza ao longo da 
história da arte como a Monalisa, os padrões de beleza 
de culturas diferentes ou pensando em autorretratos, a 
artista defende que seu objetivo com as cirurgias que 
se submete, não é alcançar beleza e sim desafiar os 
padrões impostos.  

 

17.4 INSTALAÇÃO 

O termo instalação é incorporado ao vocabulário 
das artes visuais na década de 1960, designando 
ambiente construído em espaços de galerias e museus, 
ela pode ter um caráter efêmero (só existir na hora da 
exposição), pode ser desmontada e recriada em outro 
local ou ser fixa. 

As combinações com várias linguagens como 
vídeos, filmes, esculturas, performances, computação 
gráfica e o universo virtual, fazem com que o público se 
surpreenda e participe da obra de forma mais ativa, pois 
ele é o objeto último da própria obra, sem a presença 
do qual a mesma não existiria em sua plenitude. 

Um exemplo de instalação é o trabalho “Ahora 
juguemos a desaparecer (II)”, 2002 (FIGURAS 15 e 16) 
de Carlos Garaicoa. Composta de velas em formato de  
construções anônimas e famosas de várias partes do 
mundo – a praça de São Pedro, no Vaticano, o 
Congresso Nacional brasileiro, o Duomo de Florença, a 

Torre Eiffel, entre muitas outras – que são 
apresentadas acesas e queimam durante alguns dias, 
ao final dos quais são substituídas por outras, 
combinadas à projeção vídeo da própria maquete.  

 

 
 

Ele mostrar pedacinhos de diversas cidades – 
muitas das quais ele já visitou e até morou, sendo 
grande parte de seus trabalhos ligados à arquitetura e 
ao urbanismo – compondo uma cidade global em 
constante troca, em permanente dinâmica de 
destruição e reconstrução, própria aos tecidos urbanos, 
e em incessante guerra. 
 

17.5 LAND ART 

Corrente artística desenvolvida por volta da 
década de 1960 que ao contrário da instalação, que cria 
ambientes, faz uso do próprio meio ambiente, espaços 
e recursos naturais para produção de obras.  

A Land Art interessar-se mais pela luz, a escalas, 
as relações com espaço do que pela composição, 
valorizando o trabalho real em um espaço real acima 
da subjetividade e expressividade, ganhos 
provenientes da arte Minimalista, sendo considerada 
por alguns estudiosos como um veio desse grupo. Além 
disso, pode ser associada a Arte Povera, Arte 
Conceitual, Arte Ecológica.  

Dentre os materiais utilizados pela Land Art não 
são convencionais como por exemplo, terra, solo, 
pequenas folhas até pedras, elementos muitas vezes 
em seu estado bruto.  

Os trabalhos podem envolver grandes 
proporções, como em “Spiral Jett” (FIGURA 17), 
de  Robert Smithson, escultura em espiral feito de 
pedras basálticas e terra que adentra o mar com um 
comprimento de 457,2 metros e largura de 4 metros. 
Localizado em Great Salt Lake, Utah, nos Estados 
Unidos, o caminho foi feito em 1970. Nesse caso temos 
um trabalho permanente, mas também podem ser 
efêmeros e nesses casos, desaparecem com o tempo 
devido a erosões e mudanças naturais, nesses casos, 

Figura 13: Orlan na 7ª cirurgia, chamada de “Omniprésence”, feita 

em 21 de Novembro de 1993, em Nova Iorque. 

Figura 14: DETALHE - Ahora juguemos a desaparecer (II),  

2002. Carlos Garaicoa. 

Figura 15: Ahora juguemos a desaparecer (II),  2002. Carlos 

Garaicoa. 
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o que nos é apresentado é um registro do que foi 
produzido, por meio de fotografia ou vídeo.  

 
 

O público pode agir tanto como um observador 
dos trabalhos ou registro, como pode ser instigado a 
estar nela, fazer parte do espaço, como em “The 
Lightning Field” (FIGURA 18) do artista Walter de 
Maria. Trata-se de um espaço com 400 hastes 
metálicas em um deserto no Novo México que, durante 
tempestades, atrai descargas elétricas e cria um 
espetáculo luminoso natural.  

Na Lad Art o espaço da obra e o espaço do 
mundo  se comunicam e interagem, realizando-se um 
através do outro. 

 
 
FIQUE POR DENTRO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vimos nessa 
unidade, Marina 
Abramovic é um dos 
nomes mais conhecidos 

quando diz respeito a performance, reconhecida 
internacionalmente, tem alguns vídeos e 
documentários que tratam do seu trabalho. 
Recentemente foi lançado o filme Espaço Além”, que 
trata sua relação com questões de cunho religioso e 
místico no nosso país. Vale a pena conferir e conhecer 
melhor o trabalho mais recente da artista! 
Sinopse: A artista de performance Marina Abramovic 
viaja por lugares místicos do Brasil, pesquisando 
comunidades espirituais, pessoas e lugares de poder. 
O filme faz um registro etnográfico enquanto observa 
os processos de apropriação artística e humana de 
Marina. Ela entra em contato com os rituais do Vale do 
Amanhecer, o xamanismo na Chapada Diamantina, o 

candomblé na Bahia, as curas do médium João de 
Deus e os cristais de Minas Gerais. 
 

17.6 EXERCÍCIOS 

 
1) (UEL – 2014) Leia o texto e analise a imagem a 
seguir. 
A importância de Flávio de Carvalho para a história da 
arte brasileira está relacionada à energia e à 
inventividade que emanam de suas atitudes, as quais 
não se esterilizam em um culto bizarro da 
personalidade, mas abrem todo um universo novo de 
experimentação artística, à margem das instituições e 
das práticas tradicionais. 
 (Adaptado de: OSORIO, L. C. Flávio de Carvalho. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2000. p.10.) 

a) Com base nos conhecimentos sobre Performance, 
caracterize essa linguagem no campo da cultura. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
b) Discorra sobre dados relevantes presentes na 

produção do artista Flávio de Carvalho, com ênfase 
na descrição e na análise da Performance New 
Look. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

2) (UEL – 2012). No texto a seguir, a artista brasileira 
Beth Moysés descreve uma performance realizada por 
ela.  

Figura 16: Spiral Jett. Robert Smithson, 1970. 457,2x 4m. 

Figura 17: The Lightning Field,  do artista Walter de Maria 

Performance de Flávio de Carvalho, nas ruas de São Paulo, 

com o traje New Look – 1956 

Beth Moysés. Reconstruindo sonhos, da série Mãos 

bordadas, 2004. 
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Tem uma performance em que as mulheres, vestidas 
de noiva (eu fiz esse trabalho em Montevidéu, em Las 
Palmas, nas Ilhas Canárias, e em Cáceres, na 
Espanha), caminham para uma praça, sentam-se em 
círculo e colocam luvas transparentes nas mãos. Com 
um fio preto e uma agulha elas vão bordando; como a 
luva é transparente, elas bordam a linha da vida 
pensando na vida delas, em tudo o que passou. 
Quando o bordado está pronto, elas tiram as luvas, 
como se descascassem a pele antiga e começassem 
uma nova vida. (CANTON, K. Da Política às micropolíticas. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009. p.48-49.)  
Com base no texto, na imagem e nos 
conhecimentos sobre o tema, aponte 3 (três) 
características da arte contemporânea, 
perceptíveis na obra descrita. Justifique sua 
resposta. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
3) “A Arte da Performance nos anos 60, instaura-se 
pela entrada de um sujeito na cena, criador e criatura, 
autor e persona [...]. Essas ações se dão por operações 
[...] do corpo na cena (Body Art), um corpo que se corta, 
se dobra [...]: as mulheres xifópagas de Tunga, entre 
outros exemplos, criam presenças corporais, onde o 
artista é a própria mídia e materialização de sua obra.”  
(Adaptado de: Programa de Semiótica: Máquina futurista. Renato 
Cohen). 

Com base no texto, considere as afirmativas a seguir: 
I. Nesse contexto contemporâneo a experimentação 
reforça os paradigmas de representação teatral, em 
que há separação entre espectador e artista, aliando-
se aos espaços da cena (edifícios-teatro, museus). 
II. A performance instala-se como arte híbrida, 
ambígua, oscilando entre a plena materialidade dos 
corpos e a fugacidade dos conceitos. 
III. Essas novas arenas da performance e do happening 
reafirmam espaços dramáticos sustentados pela 
repetição e reiteração de textos, sem espaço para o 
acaso. 
IV. A cena da performance tem, portanto, sua gênese e 
sua potência numa das questões fundamentais da cena 
moderna: a ruptura com as regras tradicionais de 
representação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
4) (UEL 2010) Leia o texto a seguir. 
A partir das mudanças ocorridas na arte desde a 
década de 1950, houve uma expansão nesse campo, 
com o surgimento de novas linguagens e novos meios. 
Na década de 1960, ocorreu uma tendência de 
desmaterialização artística a partir de questionamento 
das categorias tradicionais estabelecidas e da intenção 
de integrar a arte com a vida. A arte conceitual 
significou o deslocamento da obra de arte enquanto 
objeto físico para o conceito, visando ao estudo da 
linguagem artística, sua natureza e sua função no 

circuito mercadológico. Com a ampliação das 
possibilidades de expressão, os artistas 
contemporâneos têm encontrado no espaço público 
uma forma de deselitização e um espaço de 
problematização da natureza da arte. A ideia torna-se 
tão importante quanto a matéria, a participação do 
público na obra passa a ser fundamental, 
independentemente de técnicas emateriais utilizados. 
(Adaptado de: RIBEIRO, M. A. Neovanguardas: Belo Horizonte – 
anos 60. Belo Horizonte: C/Arte, 1997. p.46.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre arte 
a partir da década de 1950, relacione as imagens, os 
conceitos e suas definições correspondentes.  

 

 
(A) Instalação 
(B) Graffiti 
(C) Intervenção 
(D) Arte Minimalista 
(E) Arte Conceitual 
(I) Busca desenvolver uma ideia ou conceito por 
intermédio da disposição de vários elementos no  
espaço ou da junção simultânea de vários suportes 
diferentes: objetos, pessoas ou mesmo animais. 
Procura criar um ambiente que traduza a ideia artística, 
utilizando-se, para isso, muitas vezes, de recursos 
cênicos. 
(II) Surge a partir das periferias das metrópoles como 
forma de expressão contra a opressão provocada pela 
sociedade industrial e invade os centros urbanos e as 
instituições artísticas. De pichações de signos ou frases 
de efeito rápido, evolui para uma forma gráfica em que 
a cor é bastante valorizada. 
(III) Aberta para a ideia e a informação, renuncia ao 
tradicional objeto de arte como artigo de luxo único, 
permanente, portátil e vendável. Mais adequadamente 
transmitida por múltiplas linguagens, como a escrita, a 
fotografia, o documento, o mapa, o filme, o vídeo, a 
corporal e, sobretudo, por meio da linguagem verbal. 
(IV) É uma linguagem que encontrou seu maior campo 
de ressonância na escultura. Trabalhando quase 
sempre com estruturas únicas, forma sistemas visuais, 
caracterizados principalmente pela utilização de formas 
primárias puras, sem conotação poética e ideológica. 
(V) Caracteriza-se pela alteração momentânea de um 
cenário usual, pela introdução de novos elementos e/ou 
materiais, procurando gerar uma tensão entre a obra e 
o meio urbano, entre a arte e o meio formal. 
Assinale a alternativa que contém a associação 
correta. 
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a) 1-A-I, 2-B-II, 3-C-III, 4-D-IV, 5-E-V. 
b) 1-B-II, 2-C-IV, 3-A-V, 4-D-I, 5-E-III. 
c) 1-C-V, 2-D-II, 3-E-I, 4-B-III, 5-A-IV. 
d) 1-E-II, 2-A-III, 3-D-IV, 4-B-I, 5-C-V. 
e) 1-E-III, 2-B-II, 3-D-IV, 4-A-I, 5-C-V. 
 
5) (UEL 2017) Observe a figura e leia o texto a seguir 

Orlan, Autorretrato, fotografia digital, 2004 

 
Orlan foi a primeira artista a utilizar a cirurgia estética 
nas suas performances com a intenção de transformar 
a operação em um evento artístico e não obter um 
resultado final que adequasse seu rosto aos padrões 
de beleza vigentes. A figura faz parte de uma série de 
autorretratos produzidos a partir da apropriação de 
práticas de intervenções corporais provenientes de 
outras tradições e da hibridização do seu rosto com 
imagens de registros etnográficos, por meio da 
manipulação digital. Esses autorretratos buscam o 
mesmo apelo visual que as propagandas de produtos 
de beleza. (Adaptado de Entrevista: “Orlan, artiste: Mon 
corps est devenu un lieu public de débat”. (Orlan, 
artista: Meu corpo se tornou um lugar público de 
debate). In: Le Monde. Paris, 22 abr. 2009.) 
Com base na figura e no texto, considere as afirmativas 
a seguir.  
I. Ao evidenciar a falta de um padrão universal de 
beleza feminina, Orlan indica que a beleza é construída 
socialmente.  
II. Orlan, ao problematizar o estatuto do corpo e da 
beleza nas sociedades de culturas tradicionais, 
questiona os padrões de beleza da sociedade ocidental 
contemporânea.  
III. Ao recorrer às imagens e às práticas de 
intervenções corporais de outras culturas, Orlan revela 
que o que é considerado feio diz respeito às culturas 
tradicionais.  
IV. O processo de hibridização da imagem do rosto de 
Orlan com máscaras africanas, ou outras 
representações, visa à constituição de um novo 
conceito de beleza.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
6) A imagem ao lado é da instalação sonora Forty 
Part Motet, idealizada pela artista Janet Cardiff. Para 
este trabalho, a artista utilizou uma peça do século XVI 
do compositor inglês Thomas Tallis (1505-1585), 
intitulada Spem in Alium. Trata-se de um moteto para 
oito coros de cinco vozes. A peça é conhecida como 

uma das mais complexas obras polifônicas para canto 
coral já compostas. Utilizando microfones individuais, 
Janet Cardiff gravou cada integrante do coral da 
Catedral de Salisbury, trabalhando com vozes 
masculinas – baixo, barítono e tenor – e também 
com uma soprano infantil. Na instalação, a artista usa 
um alto-falante para cada voz, o que permite ao 
espectador ouvir as diferentes vozes e perceber as 
diferentes combinações e harmonias à medida que 
percorre a instalação. 

Janet Cardiff. Forty Part Motet, 2001. Instalação sonora em 40 canais, 
com duração de 14’7”, cantada pelo coro da catedral de Salisbury, 
2001. Dimensões variáveis. (Disponível em: 
<http://www.inhotim.org.br/ uploads/2013/11/Forty-Par6t-Motet.jpg>. 
Acesso em: 20 jul. 2016.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
música e arte contemporânea, responda aos itens a 
seguir. 
a) Defina polifonia. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
b) Cite e explique dois elementos presentes na obra 
Forty Part Motet que caracterizam a instalação como 
linguagem no campo da arte. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

17.7 GABARITO 

3.B 4.E 5.A 
 

UNIDADE 18 
 

INICIO DA ARTE CONTEMPORÂNEA 
NO BRASIL: O NEOCONCRETISMO. 
 

18.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Encerrada a Segunda Guerra Mundial, que havia 
concentrado todas as atenções no plano internacional, 
os problemas internos do país vêm novamente à tona. 
São fatos marcantes no período de 45 a 60: 

1945 - Término da Segunda Guerra, dando início 
a uma época de mudanças geográficas, políticas e 
econômicas, que culminariam na guerra fria entre o 
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mundo capitalista e o mundo socialista. No Brasil, 
ocorreu a deposição de Getúlio Vargas. 

1946 - Eleição de Eurico gaspar Dutra e início do 
processo de redemocratização do país. 

1950 - Eleição de Getúlio Vargas para a 
presidência da República. Dessa vez eleito pelo povo, 
Vargas vai assumir a presidência no ano seguinte. 

1954 - Suicídio de Getúlio e posse de Café Filho 
1955 - Eleição de Juscelino Kubitschek para a 

presidência da República. O governo JK, empossado 
no ano seguinte, implantaria mudanças profundas em 
nossa economia, visando a suplantar a condição de 
subdesenvolvimento. Uma das mais significativas foi a 
inauguração da indústria automobilística. A execução 
de algumas dessas mudanças dependeu de 
investimentos estrangeiros e da emissão de mais 
moeda, o que acabou gerando um processo 
inflacionário, que se agravaria ao longo do tempo. 

1960 - Inauguração de Brasília e eleição de Jânio 
Quadros para a presidência da República. 

 

18.2 CONCRETISMO 

 
A expressão arte concreta foi criada em 1930 

pelo artista holandês Theo van Doesburg, usada em 
principio para indicar movimento oposto ao 
abstracionismo e posteriormente, indicar uma 
tendência que surge como evolução ao abstracionismo.  

Os princípios do concretismo afastam da arte 
qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, 
construído exclusivamente com elementos plásticos - 
planos e cores -, não tem outra significação senão ele 
próprio. A pintura concreta é "não abstrata", afirma Van 
Doesburg em seu manifesto, "pois nada é mais 
concreto, mais real, que uma linha, uma cor, uma 
superfície". A obra de arte não representa a realidade, 
mas evidencia estruturas, planos e conjuntos 
relacionados, que falam por si mesmos. A pintura se 
aproxima de modo cada vez mais radical da escultura, 
da arquitetura e dos relevos 

Max Bill explora essa concepção de arte 
concreta defendendo a incorporação de processos 
matemáticos à composição artística e a autonomia da 
arte em relação ao mundo natural.  

O trabalho Unidade tripartida do artista Max Bill, 
um importante representante da arte concreta, é 
premiado durante a 1ª Bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo em 1951. 

 

18.2 MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Pintura: A fundação de novos museus facilitou a 
divulgação das artes plásticas. A Primeira Bienal 
Internacional de São Paulo, em 1950, faria convergir 
para cá a arte contemporânea de todas as partes do 
mundo. No Brasil, surgem duas tendências na pintura: 

a pintura concreta, marcada pelo geometrismo, e o 
abstracionismo, marcado pelo abandono da 
representação figurativa da realidade e pelo uso de 
formas e cores liberados de vinculação a conteúdos 
lógicos.  

 
Figura 20: Unidade tripartida. Max Bill, 1948/49. 

Arquitetura: Brasília - uma cidade planejada - é 
o exemplo das renovações que caracterizam a 
arquitetura do período, ansiosa por integrar-se ao 
progresso da época. 

Teatro: Foi a arte que apresentou maiores 
inovações no período. Em 1943 já se pressentia a 
renovação no plano cênico, quando o diretor e ator 
Ziembinsky - judeu refugiado no Brasil - dirigiu uma 
montagem radicalmente ousada da peça Vestido de 
noiva, de Nelson Rodrigues. A partir de 1950, 
montaram-se dois grupos: o TBC (Teatro Brasileiro de 
Comédia) e o Teatro de Arena, responsáveis por 
transformações muito significativas em nosso 
panorama social. 

  

18.3 BIENAL DE SÃO PAULO (São Paulo, 1951) 

A primeira Bienal de São Paulo foi um evento da 
programação artística do MAM/SP (1951/1961), 
impulsionada por Ciccillo Matarazzo e organizada por 
Lourival Gomes Machado, seu primeiro diretor artístico. 
Montada primeiramente no Pavilhão do Trianon, na 
Avenida Paulista, atualmente local onde está o MASP 
(Museu de Arte de São Paulo). 

 

Figura 19: Nº 300, 1986. Judith 

Lauand 

Figura 21: Cartaz da primeira bienal de São Paulo 
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Revestida de caráter internacionalista – 
adotando como modelo a Bienal de Veneza – gerou 
inúmeras polêmicas ao promover o contato e o 
confronto da produção artística nacional com as 
vanguardas contemporâneas (Max Bill, Magnelli, 
Manessier, Léger, Calder etc.). 

A bienal contou com uma série de pavilhões, 
espaço onde os trabalhos e artistas eram separados de 
acordo com seu país de origem e, um pavilhão em 
homenagem a determinado artista. 

O evento transfere-se para o Parque do 
Ibirapuera (1953) em sua Segunda edição – quando 
foram abordadas em salas especiais as vanguardas 
européias numa mostra sem precedentes históricos no 
Brasil (Klee, Picasso, Mondrian, Munch, Gropius etc.) e 
lá permanece até hoje, acontecendo a cada dois anos, 
recebendo artista do mundo todo, com eixos curatoriais 
envolvendo arte Contemporânea.  

Integrantes: Antônio Bandeira, Arthur Luís Piza, 
Di Prete, Fayga Ostrower, Felícia Leirner, Franz 
Weissmann, Iberê Camargo, Ivan Serpa, Krajcberg, 
Lygia Clark, Manabu Mabe, Marcelo Grassmann, Maria 
Leontina, Maurício Nogueira Lima, Milton Da Costa, 
Sheila Brannigan, Volpi, Waldemar Cordeiro, Wega 
Nery, Yolanda Mohalyi, entre outros. 

Nos anos 50 e 60, a Bienal priorizou a abstração. 
O impacto das representações estrangeiras criou 
espaços para correntes abstracionistas ligadas 
inicialmente à Arte Concreta, que desembocaram no 
Concretismo, em São Paulo, e no Neoconcretismo, no 
Rio de Janeiro, e, em fins da década de 50, no 
Informalismo. 

Para a arte brasileira, a Bienal é importante por 
estabelecer um evento que envolve produções do 
mundo todo e, na época, por trazer trabalhos de arte 
Concreta que vai influenciar diretamente no inicio da 
arte contemporâneo no Brasil, tendo como princípio os 
grupos Ruptura (São Paulo) e Frente (Rio de Janeiro). 

 

18.4 GRUPO RUPTURA (São Paulo, 1952) 

Em 1952 aconteceu a exposição que marca o 
início do Neoconcretismo no Brasil no MAM-SP (Museu 
de Arte Moderna), sendo concebida e organizada por 
Anatol Wladyslaw (1913 - 2004), Leopoldo Haar (1910 
- 1954), Lothar Charoux (1912 - 1987), Féjer (1923 - 
1989), Geraldo de Barros (1923 - 1998), Luiz Sacilotto 
(1924 - 2003), e o catalisador e porta-voz oficial do 
grupo, Waldemar Cordeiro (1925 - 1973). Todos 
estrangeiros, sendo um grupo mais homogêneo em 
relação a origem de seus integrantes, classe social e 
profissional de seus integrantes. 

Também integram o concretismo paulista outros 
artistas, como Fiamingli, Judith Lauand e Maurício 
Nogueira Lima. 

Os paulistas seguem com mais rigor os 
princípios do Concretismo, fazendo uso de cores 
impessoais, dentre elas as primárias, o branco e o 
preto, tem base racional usando formas geométrica 
elementares. A obra, para eles, não é portadora de uma 
ideia, mas sim a ideia e, nesse viés à expressão 
individual do público assume lugar nulo no processo 
artístico. 

A adoção de racionalidades extremas também 
pode ser relacionada a uma vontade de superar o 
atraso tecnológico, a relação com um passado de um 

país colonizado e de economia subdesenvolvida, 
característicos da realidade brasileira. 

Waldemar Cordeiro: (Roma, Itália 1925 - São 
Paulo SP 1973) é um indívudo de vanguarda, aberto e 
interessado em novas possbilidades além de pró ativo 
o que o faz se envolver com diversos grupo e 
instituições de arte. No período que se envolve mais 
com o concretismo brasileiro e o grupo Ruptura, produz 
obras que se caracterizam pelo rigoroso 
abstracionismo geométrico e pelo uso de materiais 
industriais. Em meados da década de 60, influenciado 
pela pop art, cria seus popcretos que são realizados 
com objetos cotidianos ou sucatas (FIGURA 22).  

 
O artista dialoga, desta maneira, com obras de 

Robert Rauschenberg e também de Marcel Duchamp. 
Utiliza objetos de uso diário, que são fragmentados e 
introduzidos no universo da linguagem artística, como 
os denomina Augusto de Campos. Nesse período, 
afasta-se da ortodoxia concretista e dedica-se a 
experiências mais livres de pintura. O traçado 
rigorosamente geométrico dá lugar a manchas visuais, 
estruturas que interagem por semelhança ou contraste. 
Substitui as estruturas lineares por jatos de tinta de 
compressor sobre tela.  

Interessa-se por objetos mecânicos, como na 
obra Beijo (FIGURAS 23 e 24), obra singular por trazer 
questões inéditas em seu caráter de objeto cinético 
eletromecânico Em 1970, introduz no Brasil o uso do 
computador nas artes visuais, para ele, a arte 
eletrônica é uma sequência lógica da arte concreta, na 
qual o artista cria um projeto, que tem em sua base um 
programa numérico. 

Figura 182: “Contra o naturalismo fisiológico óptico” (1965). 

Waldemar Cordeiro 
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18.4 GRUPO FRENTE (Rio de Janeiro)  

Sob a liderança do artista carioca Ivan Serpa, 
sua primeira exposição acontece em 1954, na Galeria 
do Ibeu, no Rio de Janeiro. 

Composto por artistas cariocas, o grupo era mais 
heterogêneo quando comparado aos paulistas, o que 
os ligava era uma linguagem artística comum e, pela a 
rejeição à pintura modernista brasileira de 
caráter figurativo e nacionalista. 

 Além da diversidade no que se refere às 
técnicas e materiais utilizados (pastel, xilogravura, 
objeto cinético, colagem etc), percebe-se também uma 
certa variação de estilos, ao contrário dos paulistas, 
esses pensam a geometria como um campo aberto a 
experimentação 

Também fazem parte do grupo:  Ferreira Gullar 
(1930- ), Aluísio Carvão (1920-2001), Carlos Val (1937- 
), Décio Vieira (1922-1988), Ivan Serpa, João José da 
Silva Costa (1931- ), Lygia Clark (1920-1988), Lygia 
Pape (1927-2004), Vicent Ibberson (19--),  Abraham 
Palatnik (1928- ), César Oiticica (1939- ), Franz 
Weissmann (1911-2005), Hélio Oiticica (1937-
1980), Rubem Ludolf (1932-2010), Elisa Martins da 
Silveira (1912-2001) e Emil Baruch (1920- ). 

 
 

18.5 EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ARTE CONCRETA  

São Paulo, dezembro de 1956 
Rio de Janeiro, janeiro e fevereiro de 1957 

Organizada pelos concretos de São Paulo com a 
colaboração do grupo carioca - que ocorre em 
dezembro de 1956 e fevereiro de 1957 no MAM/SP em 

São Paulo e no Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) no Rio de Janeiro, respectivamente. 

Pela primeira vez no país foi apresentado um 
amplo panorama das artes plásticas e da poesia 
concreta, tendo sido lançado o Plano-Piloto da Poesia 
Concreta, de Décio Pignatari. Entretanto, a mostra 
acabou por ressaltar divergências flagrantes entre os 
artistas cariocas e paulistas. Para Roberto Pontual, “de 
um lado, propunha-se a concentração de esforços no 
conceito de pura visualidade da forma, na poesia como 
nas artes plásticas, eliminando dela toda e qualquer 
eleidade de dimensão simbólica. Do outro, acentuava-
se a consideração da obra de arte como fato orgânico, 
e não como mera “máquina” ou “objeto”, embora sem 
deixar o âmbito não figurativo geométrico” 

A exposição ajuda a revelar a amplitude que a 
arte abstrato-geométrica de matriz construtiva e 
concreta, havia adquirido no Brasil, suas possibilidades 
amplas. Após a mostra, o Grupo Frente 
simultaneamente rompe com os artistas de São Paulo 
e começa a se desintegrar. Dois anos depois, alguns 
de seus integrantes iriam se agrupar para iniciar o 
Movimento Neoconcreto um dos mais significativos da 
arte brasileira. 

Fizeram parte: Hélio Oiticica, Lygia Clark, Volpi, 
Waldemar Cordeiro, entre outros (Pintura); Lygia Pape 
(Gravura); Amilcar de Castro, Franz Weissmann e Féjer 
(Escultura); Augusto de Campos, Décio Pignatari, 
Ferreira Gullar, Haroldo de Campos, entre outros 
(Poesia). 

 

18.6 NEOCONCRETISMO 

Liderados por Ferreira Gullar, os artistas cariocas 
rompem com o concretismo. O Manifesto Neoconcreto 
é publicado no Jornal do Brasil em 22 de março de 
1959, com as assinaturas de Franz Weissmann, 
Amilcar de Castro, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo 
Jardim, Theon Spanudis e Gullar.  

"A expressão neoconcreta", afirmam, "indica 
uma tomada de posição em face da arte concreta 
levada a uma perigosa exacerbação racionalista". (...) 
"O neoconcreto, nascido de uma necessidade de 
exprimir a complexa realidade do homem moderno 
dentro da linguagem estrutural da nova plástica, nega a 
validez das atitudes cientificistas e positivistas em arte, 
e repõe o problema da expressão incorporando as 
novas dimensões `verbais`, criada pela arte não-
figurativa construtiva". Um dos principais conceitos 
operados pelo neoconcretismo é o de "organismo vivo", 
oriundo das teorias de Susanne Langer, além da 
incorporação da ação  e envolvimento direto do público, 
por parte de alguns trabalhos e, no geral, pelo retorno 
da subjetividade. No mesmo jornal, Ferreira Gullar 
publica a sua Teoria do Não-Objeto, uma avaliação da 
arte construtiva até o neoconcretismo.  

Os neoconcretistas aproximam a arte da vida, do 
público e do espaço em grande medida. 

 

18.7 Amilcar de Castro (Paraisópolis, Minas 

Gerais,1920 - Belo Horizonte, Minas Gerais, 

2002):  

Mora em diversas cidades do estado de Minas Gerais, 
o que aproxima do uso de minerais. Em princípio, 
produz esculturas figurativas, mas logo se envolve com 
o não figurativo. Aprimora o estudo de desenho e 

Figura 19: O Beijo, 1967 (AÇÃO). 

Figura 23: O Beijo, 1967. Objeto eletro-mecânico e fotografia 
em P/B sobre papel 50 x 45,2 x 50 cm. 
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projeta suas peças para posterior realização no espaço, 
tendo como base de desenvolvimento de suas 
esculturas o corte a dobra (FIGURA 25 e 26). Interessa-
se pelo uso do aço, material que marca as 
adversidades climáticas e a passagem do tempo pela 
oxidação, o que garante maior expressividade a 
aproximação. Seus objetos tridimensionais articulam 
intenso diálogo com o espaço.  

 
Figura 25: Gigante Dobrada, aço, 448 X 500 X 122 cm, 2001  

 

18.8 LYGIA CLARK (Belo Horizonte MG 1920 

- Rio de Janeiro RJ 1988)  

 
 

 
Inicia aprendizado artístico com Roberto Burle Marx, no 
Rio de Janeiro. 

Participa do grupo Frente além de ser uma das 
fundadoras do Grupo Neoconcreto e participa da sua 
primeira exposição, em 1959. Gradualmente, troca a 
pintura pela experiência com objetos tridimensionais. 
Realiza proposições participacionais como a série 
Bichos, de 1960, construções metálicas geométricas 
que se articulam por meio de dobradiças e requerem a 
co-participação do espectador. Dedica-se à exploração 
sensorial em trabalhos como A Casa É o Corpo, de 
1968. Participa das exposições Opinião 66 e Nova 
Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro. Reside em Paris entre 1970 e 1976, 
período em que leciona na Faculté d´Arts Plastiques St. 
Charles, na Sorbonne. Seu trabalho converge para 
vivências criativas com ênfase no sentido grupal. 
Retorna para o Brasil em 1976; dedica-se ao estudo 
das possibilidades terapêuticas da arte sensorial e 
trabalha com objetos relacionais.  

Clark se interessa pelas questões sensoriais que 
envolvem um corpo sensível, pensante, político, 
atuante que envolve uma consciência corporal, sendo 
assim a presença do sujeito (público) é fundamental em 
seus trabalhos 

Segundo Ferreira Gular, “Os quadros de Lygia 
Clark não têm moldura de qualquer espécie, não estão 
separados do espaço, não são objetos fechados dentro 
do espaço: estão abertos para o espaço que neles 
penetra e neles se dá incessante e recente: tempo. 
Esta pintura não 'imita' o espaço exterior. Pelo 
contrário, o espaço participa dela, penetra-a vivamente, 
realmente. É uma pintura que não se passa num 
espaço metafórico, mas no espaço 'real' mesmo, como 
um acontecimento dele. Não é, certamente, a mesma 
coisa que uma escultura de Bill ou de Weissmann - 
fatos do espaço, porque a arte de Lygia Clark, por mais 
afastada que esteja do conceito tradicional de pintura - 
da qual difere pelo objetivo e pelos meios -, encontrou 
como elemento fundamental e primeiro de sua 
expressão a superfície geometricamente 
bidimensional. Afirmar essa superfície e ao mesmo 
tempo ultrapassar-lhe a bidimensionalidade - eis os 
dois pólos entre os quais se desenrola a sua 
experiência. (...) Desde que a pintura perdeu seu 
caráter imitativo-narrativo para ser 'essencialmente 
uma superfície plana coberta de cores organizadas de 
certo modo' (Maurice Denis), o quadro, com todos os 
elementos materiais que entram em sua realização - 
pano, madeira, moldura, tinta-de-bisnaga, pincel - 
tornou-se, para o pintor, a única porta por onde podia 
ele introduzir sua atividade no universo significativo da 

Figura 26: Gigante Dobrada  (DETALHE DA DOBRA). 

Figura 27: Planos em Superficie Modulada, 1957 . Lygia 
Clark. 

Figura 28: Máscaras Sensoriais, 1967. 
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arte. Mas esse quadro não existe sem moldura, e o 
artista, ao pintá-lo, já conta com a função amortecedora 
dessa faixa de madeira que introduzirá sua obra no 
mundo: porque a moldura não é nem a obra (do artista) 
nem o mundo (onde essa obra quer se inserir). A 
moldura é precisamente um meio-termo, uma zona 
neutra que nasce com a obra, onde todo conflito entre 
o espaço virtual e o espaço real, entre o trabalho 
'gratuito' e o mundo prático-burguês se apaga. O 
quadro - essa superfície plana coberta de cores 
organizadas de certo modo e protegida por uma 
moldura - é pois, em sua aparente simplicidade, uma 
soma de compromissos a que o artista não pode fugir e 
que lhe condiciona a atividade criadora. Quando Lygia 
Clark tenta, em 1954, 'incluir' a moldura no quadro, ela 
começa a inverter toda essa ordem de valores e 
compromissos, e reclama para o artista, implicitamente 
uma nova situação no mundo. " (GULLAR, Ferreira. 
Uma experiência radical. In: LYGIA Clark. Texto 
Ferreira Gullar, Mário Pedrosa, Lygia Clark. Rio de 
Janeiro: Funarte, 1980. p. 7-12.) 

 

18.9 HÉLIO OITICICA (Rio de Janeiro 1937 – 1980) 

Inicia seus estudos de pintura e desenho com 
Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, em 1954. Neste ano, escreve seu primeiro 
texto sobre artes plásticas; a partir daí o registro escrito 
de reflexões sobre arte e sua produção torna-se um 
hábito. Participa do Grupo Frente em 1955 e 1956 e, a 
partir de 1959, integra o Grupo Neoconcreto. Abandona 
os trabalhos bidimensionais e se interessa por outras 
formas de expressão, procurando retirar a pintura do 
quadro e levá-la para o espaço; cria relevos espaciais, 
bólides, capas, estandartes, tendas e penetráveis. 

 
Em 1964, começa a criar as chamadas 

manifestações ambientais. Na abertura da mostra 
Opinião 65, no MAM/RJ, protesta quando seus amigos 
integrantes da escola de samba Mangueira são 
impedidos de entrar, sendo expulso do museu. Realiza, 
então, uma manifestação coletiva em frente do museu, 
na qual os Parangolés (FIGURA 30) são vestidos pelos 
amigos sambistas. Participa das mostras Opinião 66 e 
Nova Objetividade Brasileira, apresentando, nesta 
última, a manifestação ambiental Tropicália. 

  
Figura 30: Parangolé P1, Capa 1, 1964. 

 

Vive em Nova York durante a maior parte da 
década de 70, período no qual é bolsista da Fundação 
Guggenheim, participa da mostra Information, no 
MoMa, e retorna ao Brasil em 1978. Em 1981, é criado 
no Rio de Janeiro o Projeto Hélio Oiticica, destinado a 
preservar, analisar e divulgar sua obra. Entre 1992 e 
1997, o Projeto HO realiza uma grande mostra 
retrospectiva, itinerante por cidades da Europa, 
Estados Unidos e Rio de Janeiro. Em 1996, a 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro funda 
o Centro de Artes Hélio Oiticica.  

Em minas Gerais, no Instituto Cultural Inhotim 
(MG) a galeria Cosmococa é uma galeria idealizada por 
Oiticica e o cineasta Neville d’Almeida, compõem a fase 
sensorial do artista. A galeria conta com 5 salas 
interativas, CC1 TRASHISCAPES - CC2 ON OBJECT 
-  CC3 MAILERYN - CC4 NOCAGIONS - CC5 
HENDRIX-WAR, que convidam ao público interagir 
com cada nova situação, incluindo bexigas, chãos 
disformes, variação de luz, uma piscina, redes, lixas de 
unhas. Além disso vídeos e músicas diferentes, em 
cada sala. Interessa ao artista criar sensações, dentre 
elas,  solidão, euforia, angústia, pânico e relaxamento 
e fazer um diálogo e trazer ao debate o uso de drogas, 
constante no movimento de contracultura da década de 
50. 
 

18.10 EXERCÍCIOS 

 
1) (UEL 2004) Por volta de 1951, o ambiente artístico 
brasileiro era dominado pelas figuras de Cândido 
Portinari, Di Cavalcanti, Segall e Pancetti. Todavia, a 
premiação do artista suíço Max Bill na I Bienal de São 
Paulo, inaugurada em outubro de 1951, viria dar um 
impulso decisivo aos jovens artistas brasileiros, que 
queriam romper com a linguagem figurativa. As idéias 
e as obras de Max Bill influenciaram profundamente a 
nascente arte concreta brasileira. 
Leia, a seguir, o texto de Max Bill. 
“Denominamos arte concreta as obras de arte que são 
criadas  segundo uma técnica e leis que lhes são 
inteiramente próprias, – sem se apoiarem 
exteriormente na natureza sensível. […] Por meio da 
pintura e da escultura concretas tomam forma 
realizações que permitem a percepção visual. Os 
instrumentos desta realização são as cores, o espaço, 
a luz e o movimento, dando forma a esses novos 
elementos criam-se novas realidades. Idéias abstratas 
que antes não existiam a não ser no espírito se tornam 
visíveis sob forma concreta.” (Brito, R. Neoconcretismo: 
vértice e ruptura do projeto  construtivo brasileiro. Rio 

Figura 209: Bilaterais, 1959. óleo sobre madeira. 
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de Janeiro: FUNARTE/ Instituto Nacional de Artes 
Plásticas, 1985. p. 33) 
Analise as imagens a seguir.  

 

São consideradas concretistas apenas as 
reproduções: 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 
2) (UEL 2015) Leia o texto a seguir. O Concretismo teve 
sua origem no Brasil a partir da I Bienal de São Paulo, 
em 1951, quando foram premiados artistas brasileiros 
e estrangeiros que desenvolviam pesquisas orientadas 
na direção da Arte Concreta. Max Bill recebeu o 1º 
prêmio de escultura com a famosa Unidade Tripartida, 
uma escultura em aço inoxidável estruturada no espaço 
através de uma forma orgânica e dinâmica. Lygia Clark 
e Hélio Oiticica assumiram radicalmente a ruptura com 
as linguagens tradicionais, integrando a participação do 
corpo na constituição da obra, desencadeando o 
movimento neoconcreto. Lygia Clark explorou a 
experiência tátil e Oiticica explorou formas e cores no 
espaço e criou os Ambientes e Parangolés. (Adaptado 
de: RIBEIRO, M. A. Neovanguardas: Belo Horizonte 
anos 60. Belo Horizonte: Cia das Artes, 1997. p.58-61.)  
Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as obras de Max Bill, Lygia Clark 
e Hélio Oiticica. 
a) 

 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) 

 
d) 

e) 

 
3) (ENEM – 2014) O objeto escultórico produzido por 
Lygia Clark,representante do Neoconcretismo, 
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exemplifica o início de uma vertente importante na arte 
contemporânea, que amplia as funções da arte.  

 
CLARK, L. Bicho de bolso. Placas de metal, 1966. 

 
Tendo como referência a obra Bicho de bolso, 
identifica-se essa vertente pelo(a) 
a) participação efetiva do espectador na obra, o que 
determina a proximidade entre arte e vida.  
b) percepção do uso de objetos cotidianos para 
a  confecção da obra de arte, aproximando arte e 
realidade. 
c) reconhecimento do uso de técnicas artesanais na 
arte, o que determina a consolidação de valores 
culturais. 
d) reflexão sobre a captação artística de imagens com 
meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma 
linguagem própria. 
e) entendimento sobre o uso de métodos de 
produção  em série para a confecção da obra de arte, o 
que atualiza as linguagens artísticas. 
 
4) (UEL 2004) Em 1960, Lygia Clark usa dobradiças em 
suas peças intituladas “Bichos” e introduz um novo 
conceito em suas obras. 

 
Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre 
arte concreta, assinale a alternativa que define esse 
novo conceito. 
a) A necessidade de envolvimento do espectador que 
poderia manipular a peça e encontrar novas 
conformações, participando do processo criativo. 
b) A recuperação do sentido utilitário da obra de arte 
que poderia ser transformada em pequenos armários, 
graças à utilização das dobradiças. 
c) A preocupação com a ecologia, característica do 
movimento neoconcreto, que determina os títulos 
escolhidos para as suas obras. 
d) A aproximação entre arte e ciência, utilizando 
conceitos da geometria euclidiana ao compor sua série 
“Bichos”, articulando 
planos com o uso de dobradiças. 
e) O uso da energia elétrica para dar movimento real à 
obra, recuperando os conceitos do movimento futurista 
italiano. 

 
5) (UEL 2010) Com base na obra “Movimento” e nos 
conhecimentos sobre Waldemar Cordeiro, considere as 
afirmativas a seguir.  

 
(CORDEIRO, W. Movimento, 1951. Têmpera sobre tela, (90, 1 × 95, 
3) cm. MAC/USP.)  

I. Esta obra é influenciada pelo construtivismo, cujos 
princípios de uma obra de arte deveriam ser o espaço 
e o tempo.  
II. Esta obra propõe uma contradição, pois trabalha 
apenas com formas estáticas, dando assim a idéia de 
interrupção.  
III. A obra propaga na abstração as possibilidades de 
uma nova realidade plástica construída somente com 
os elementos visuais essenciais.  
IV. A dinâmica espaço/tempo gerada nesta obra 
disputa a percepção do olhar, dada a organização das 
formas e das cores.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas 

18.11 GABARITO 

1.C 2.B 3 A 4.A 5.C 
 

UNIDADE 19 

 

ARTE DE MANIFESTO: TROPICALISMO, 
CILDO MEIRELES E ARTHUR BARRIO. 

 

19.1 TROPICÁLIA 

 
Sobre a cabeça os aviões 

Sob os meus pés, os caminhões 
Aponta contra os chapadões, meu nariz 

 

Eu organizo o movimento 
Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento 
No planalto central do país 

 

Viva a bossa, sa, sa 
Viva a palhoça, ça, ça, ça, ça 

 

O monumento é de papel crepom e prata 
Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde atrás da verde mata 
O luar do sertão 
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O monumento não tem porta 
A entrada é uma rua antiga, 

Estreita e torta 
E no joelho uma criança sorridente, 

Feia e morta, 
Estende a mão 

 

Viva a mata, ta, ta 
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta 

(...) 
No pulso esquerdo o bang-bang 

Em suas veias corre muito pouco sangue 
Mas seu coração 

Balança a um samba de tamborim 
 

Emite acordes dissonantes 
Pelos cinco mil alto-falantes 

Senhoras e senhores 
Eles põe os olhos grandes sobre mim 

 
Viva Iracema, ma, ma 

Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma 
(...) 

 

 
 

Os fragmentos acima compõem a música de 
Caetano Veloso, chamada Tropicália (1968). Cheia de 
metáforas e com citações de elementos muito próprios 
da cultural brasileira (Planalto central do país- Brasília, 
coqueiro, fala nordestina – regionalismo/ retirantes,  
samba de tamborim, Iracema - personagem da 
literatura brasileira, Ipanema – praia conhecida da 
cidade do Rio de Janeiro, Carmem Miranda), a música 
está imersa em um contexto de censura no país. 

Tropicália também da nome a um trabalho de Hélio 
Oiticica. O artista cria um espaço labiríntico (FIGURA 
31) dentro da mostra Nova Objetividade Brasileira que 
acontece no MAM/RJ em abril de 1967. Composta por 
plantas, areia, araras, poemas-objetos, capas 
de Parangolé, um aparelho de televisão e espaços que 
convidam o público a penetrar pelo trabalho e, 
consequentemente, dialogar com o espaço e, nessa 
relação o sensorial do público (visão, tato, olfato) do 
público é ativado. 

"o ambiente criado era obviamente tropical, como 
num fundo de chácara e, o mais importante, havia a 
sensação de que se estaria de novo pisando na terra. 
Esta sensação sentira eu anteriormente ao caminhar 
pelos morros, pela favela, e mesmo o percurso de 
entrar, sair, dobrar pelas 'quebradas' de tropicália, 
lembra muito as caminhadas pelo morro" – Hélio 
Oiticica, sobre Tropicália. 

O trabalho de Oiticica vai batizar o álbum musical 
dos baianos de 1968, nomeando em seguida um 

movimento cultural mais amplo, o tropicalismo (1968-
1970). 

Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de 
gosto vigentes, não só quanto à música e à política, 
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, 
ao sexo e ao vestuário. A contracultura hippie foi 
assimilada, com a adoção da moda dos cabelos longos 
encaracolados e das roupas escandalosamente 
coloridas. 

O movimento que envolve principalmente a 
música, mistura de vários estilos como o rock, bossa 
nova, samba, sem distinção entre alta cultura ou cultura 
de massa, retomam a ideia de antropofagia, juntando 
elementos diversos e inovadores para a época, como a 
guitarra elétrica, criando assim um estilo único e novo. 

As letras tinham tom poético que abordam temas 
cotidianos, associados e camuflados a crítica social. 

O movimento tem curta duração, acabando por 
repressão do regime militar e com a prisão de pparte de 

seus integrantes. Na musica, tem como principais 
nomes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a banda os 
Mutantes (Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias), 
tom Zé, Torquato Neto, Gal Costa. 

 
Deixando de lado as diferenças existentes entre as 

diversas artes e a variada produção abrigada sob o 
rótulo, as produções tropicalistas compartilham de um 
constante experimentalismo pela forma, música, roupa, 
com o tom de crítica social. Em todas elas, a mesma 
tentativa de superar as dicotomias arte/vida, 
arte/antiarte. 
 

19.2 CILDO MEIRELES (1948 - Rio de Janeiro): 

O surgimento de Cildo, como um dos mais 

significativos artistas brasileiros de sua geração, 
coincide com o fechamento político provocado pela 
promulgação do AI-5, em 1968, e o consequente 
desenvolvimento de propostas mais conceituais. 

Um exemplo dessa situação é “Inserções em 
Circuitos Ideológicos: projeto coca-cola/ projeto cédula” 
(FIGURA 33) que consistia em gravar nas garrafas 

Figura 31: Tropicália, 1967. Hélio Oiticica. 
Instalação. 

Figura 36: Trouxa de Sangue, 1969 , Artur Barrio 

Figura 32: Tropicália ou Panis et Circencis. Capa do álbum 

produzido em 1968 pelos tropicalistas. 
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retornáveis de Coca-cola e em cédulas, informações, 
opiniões críticas, que eram censuradas pelo contexto 
da ditadura militar a fim de devolvê-las à circulação. 

 
“Não constitui novidade afirmar que a investigação 

de Cildo Meireles sempre esteve associada a imagens 
de forte conotação simbólica. Vários críticos 
exploraram o valor de resistência dessa obra, 
localizada nos anos 70 como 'arte experimental de 
vanguarda', expressão que já trazia em suas filigranas 
a efígie das ditaduras militares, que não somente 
tomaram o poder no Brasil, como se expandiram por 
muitos países da América Latina. As poderosas 
metáforas construídas pelo artista, ao longo de uma 
trajetória de trinta anos, tinham como pano de fundo a 
busca de uma consciência identitária. Sobre a 
'brasilidade', Cildo pronunciou-se com firmeza, 
afirmando tratar-se antes de uma ansiedade do que de 
uma questão. É fato que, do Manifesto Antropófago, de 
Oswald de Andrade, até as proposições neoconcretas 
de Lygia Clark e Hélio Oiticica, a procura de uma 
identidade tem sido uma pauta reivindicatória. Mas a 
pesquisa formal não poderia ficar à margem dessa 
discussão, e o argumento mais utilizado, tanto no Brasil 
como na lente do 'estrangeiro', tem sido o da cor 
(diferente em Tarsila do Amaral e Volpi, por exemplo), 
capaz de assumir inúmeros adjetivos: telúrica, 
expansiva, idealista, tropical etc.”   

Seu trabalho envolve principalmente a apropriação 
de objetos e o tridimensional, usando técnicas, cuporte 
e linguagens plurais. A intensa produção de Cildo 
Meireles, ainda em andamento, ampliou seu campo 
criativo ao inserir instalação (FIGURA 34), objeto e 
tecnologia. Além disso, ele reafirmou seu compromisso 
com o público e não com o mercado de arte. 

 

19.3 ARTUR BARRIO (Porto, Portugal 1945): 

Artista multimídia e desenhista. Em 1955, passa a 
viver no Rio de Janeiro. Em 1967 entra na Escola 
Nacional de Belas Artes - Enba. Nesse período, 
desenha muito e faz seus "cadernos-livros", obras em 

forma de registro e anotações que se afastam das 
linguagens tradicionais. 

Em 1969, inicia as Situações: trabalhos feitos com 
dejetos, materiais orgânicos e objetos nada 
convencionais. São atos efêmeros e provocativos. 

Quando Artur Barrio diz “Devido ao meu trabalho 
estar condicionado a um tipo de situação momentânea, 
automaticamente o registro será a fotografia, o filme , a 
gravação, etc – ou, simplesmente, o registro retinal ou 
sensorial” é possível perceber que os processos de 
apropriação/ transformação de objetos banais, são 
importantes na sua produção, assim como a ação e as 
sensações que podem vir causar.. 

Em 1970, Barrio joga 14 trouxas com carne, ossos 
e sangue no rio, em Belo Horizonte, durante a coletiva 
Do Corpo à Terra (FIGURAS 35 E 36). A ação tem 
apelo político, e é associada aos assassinatos do 
regime militar e dos grupos de extermínio. Muitas 
vezes, ele realiza as situações longe dos olhos do 
público e documenta essas ações por meio de filmes 
em Super-8, fotografia, cadernos e livros de artista. 
Esse material se torna parte de seu trabalho. 

 

Segundo Chus Martinez, curadora e diretora do 
Institute of Art da FHNW Academy of Art and 
Design  “Atitude é um conceito chave no trabalho de 
Artur Barrio. O que está presente nessa palavra – que 
ele transformou vezes sem conta nos seus trabalhos, 
situações e performances – é uma noção do pessoal, 
da reação individual às circunstâncias, ao nosso tempo 
(...) As atitudes são também a produção de um exílio 
humilde, uma forma de reagir à impaciência da história, 
de produzir pensamento através de um gesto de 
retirada, ceticismo, de desconectar crítico. Esta é uma 
das mais notáveis contribuições da obra de Artur Barrio. 
Independentemente do quão longe ele esteve de nós, 
de ‘casa’, o seu trabalho estava lá para se dirigir a nós, 
para enriquecer e libertar a própria noção de casa e de 
identidade. Artur Barrio, por isso, sempre teve um ‘pé’ 
no futuro” 

 

19.4 EXPOSIÇÕES DO PERÍODO - NOVA 

OBJETIVIDADE BRASILEIRA 

Rio de Janeiro, RJ - abril de 1967 
Organizada por um grupo de artistas e críticos de 

arte, a exposição é realizada no MAM/RJ com a 
participação de 47 artistas, principalmente do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. A mostra faz um balanço da 
arte brasileira de vanguarda de então que, como 
analisa Oiticica no catálogo, tem as seguintes 

Figura 33: Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca 
– Cola, 1970 

Figura 35: Trouxa de sangue, 1969. Fotografia registro da ação 
por César Carneiro. 

Figura 34: Desvio Para o Vermelho – Impregnação. 1967—1984 
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características: "1 - vontade construtiva geral; 2 - 
tendência para o objeto, ao ser negado e superado o 
quadro de cavalete; 3 - participação do espectador (...); 
4 - abordagem e tomada de posição em relação a 
problemas políticos, sociais e éticos; 5 - tendências 
para composições coletivas e conseqüente abolição 
dos 'ismos' (...); 6 - ressurgimento e novas formulações 
do conceito de antiarte". As experiências concreta e 
neoconcreta foram fundamentais para esses rumos 
tomados pelas vanguardas. Daí a presença 
concomitante, na mostra, de artistas ligados às novas 
figurações e dos históricos daquelas tendências.  

Fundadores/organizadores: Carlos Vergara, 
Frederico Morais, Hélio Oiticica, Mário Barata, Maurício 
Nogueira Lima, Pedro Escosteguy, Rubens 
Gerchmann, Waldemar Cordeiro 

 

19.5 OPINIÃO 65 

Exposição organizada pelos "marchands" Jean 
Boghici e Ceres Franco, no MAM/RJ, visava 
estabelecer relações entre as vanguardas brasileira e 
francesa, mostrando obras de artistas nacionais e de 
estrangeiros ligados à Nova Figuração e à Figuração 
Narrativa, como Alain Jacquet, Antonio Berni, Gianni 
Bertini e Juan Genovés. Ceres Franco afirmava, no 
catálogo da mostra, que Opinião 65 era uma exposição 
de ruptura, especialmente em relação à arte abstrata, 
através da divulgação de uma jovem pintura que 
"pretende ser independente, polêmica, inventiva, 
denunciadora, crítica, social, moral. Ela se inspira tanto 
na natureza urbana imediata quanto na própria vida 
com seu culto diário de mitos". Inspirado pela mostra, 
Waldemar Cordeiro organizou no mesmo ano, na Faap, 
em São Paulo, o evento Propostas 65, com exposição 
e debates centrados em aspectos do Realismo no 
Brasil. No ano seguinte, Opinião 66 novamente reuniu 
estrangeiros e brasileiros e Propostas 66, realizada na 
Biblioteca Pública de São Paulo, limitou-se a 
seminários que analisavam a situação da arte no Brasil. 
 
FIQUE POR DENTRO! 
Para entender melhor como aconteceu e se 
desenvolveu o Tropicalismo, nada melhor do que 
conhecer e ouvir aqueles que participaram do 
movimento. Para isso, fica a indicação do documentário 
“Tropicália”, de Marcelo Machado.  
Sinopse: Uma análise sobre o importante movimento 
musical homônimo, liderado por Caetano Veloso e 
Gilberto Gil no final dos anos 1960. O documentário 
resgata uma fase na história do Brasil em que cena 
musical fervilhava e os festivais revelavam vários novos 
talentos. Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com a 
ditadura dos generais no poder, o que fez com que 
Caetano e Gil fossem exilados do país. 
 
 

19.5 EXERCÍCIOS  

 
1) (UFPR) Qual dos seguintes estilos/gêneros musicais 
incorporou o uso da guitarra elétrica?  
a) Bossa Nova.  
b) Choro.  
c) Sertanejo.  
d) Samba canção.  
e) Tropicalismo. 
 

2) Analise as figuras a seguir. 
Em Arthur Barrio, tem-se carne ensacada e posta em 
lugares como se fossem corpos “desovados” e a 
intervenção artística como meio de afetação de um 
possível público. Em Antonio Dias, tem-se o quadrinho 
como articulação visual e símbolos que representam 
violência: crânio, fumaça e vísceras expostas. 
Com base nas figuras e nos conhecimentos sobre 
os artistas, aponte como ambas as obras sugerem 
uma percepção do contexto político a que se 
referem. 
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3) O texto a seguir é um fragmento de “Tropicália”, 
composição de Caetano Veloso que integra o LP 
“Tropicália ou Panis et Circensis”, uma espécie de 
documentário do Tropicalismo – movimento artístico 
brasileiro de fins da década de 1960. 

“Sobre a cabeça os aviões 
sob os meus pés os caminhões 

aponta contra os chapadões 
meu nariz [...] 

Viva a bossa sa sa 
viva a palhoça ça ça ça ça 

o monumento é de papel crepon e prata 
os olhos verdes da mulata 

a cabeleira esconde atrás da verde mata 
o luar 

do sertão... “ 
Com base na letra da canção e nos conhecimentos 
sobre o Movimento Tropicalista, considere as 
firmativas a seguir. 
I. Liderado pelos baianos João Gilberto e Tom Jobim, o 
movimento procurou integrar a bossa nova a uma 
perspectiva modernista, incorporando na música 
brasileira um folclore industrializado. 
II. Tendo por líderes Caetano Veloso e Gilberto Gil, o 
movimento adotou princípios antropofágicos 
oswaldianos fazendo um aproveitamento de elementos 
díspares e aparentemente contraditórios, como reflexo 
da própria realidade brasileira em fase de 
modernização. 
III. O Tropicalismo espelhou as contradições da 
realidade brasileira ao alinhar dados modernos com 
arcaicos, que acabaram por determinar novos rumos 
para a música brasileira. 
IV. Com Caetano Veloso e Gilberto Gil, a música 
popular brasileira tinha por objetivo, em suas letras, 
demonstrar a hegemonia cultural do país. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
4) (ENEM 2010) Eu não tenho hoje em dia muito 
orgulho do Tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de 
arrombar a festa mas arrombar a festa no Brasil é fácil. 
O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito 
mesquinha, muito fraca. VELOSO, C. In: HOLLANDA, H. B.; 

GONÇALVES, M. A. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo: 
Brasiliense, 1995 (adaptado). 
O movimento tropicalista, consagrador de diversos 
músicos brasileiros, está relacionado 
historicamente 
a) À expansão de novas tecnologias de informação, 
entre as quais, a Internet, o que facilitou imensamente 
a sua divulgação mundo afora. 
b) ao advento da indústria cultural em associação com 
um conjunto de reivindicações estéticas e políticas 
durante os anos 1960. 
c) à parceria com a Jovem Guarda, também 
considerada um movimento nacionalista e de crítica 
política ao regime militar brasileiro. 
d) ao crescimento do movimento estudantil nos anos 
1970, do qual os tropicalistas foram aliados na crítica 
ao tradicionalismo dos costumes da sociedade 
brasileira.  
e) à identificação estética com a Bossa Nova, pois 
ambos os movimentos tinham raízes na incorporação 
de ritmos norte-americanos, como o blues. 
 

Arthur Barrio – Situação TE (Trouxas 
Ensanguentadas), 1970. Vista geral e detalhe 
da intervenção. 

Antônio Dias – Nota sobre a morte imprevista, 1967. Acrílica, 

óleo e vinil sobre tecido e madeira. 195 _ 176 _ 63 cm. Coleção 

do artista.) 

Antônio Dias – Emblema para a esquadrilha assassina, 1967. 
Acrílica, tinta industrial sobre tela e aglomerado. 200x 140x 60 
cm (medidas aproximadas). Coleção de Sérgio Fadel.) 
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5) (ENEM) Mesmo tendo a trajetória do movimento 
interrompida com a prisão de seus dois líderes, o 
tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de 
vanguarda na música popular brasileira. A partir da 
década de 70 do século passado, em lugar do produto 
musical de exportação de nível internacional prometido 
pelos baianos com a “retomada da linha evolutória”, 
instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do 
lazer uma nova era musical. (TINHORÃO, J. R. 
Pequena história da música popular: da modinha ao 
tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado).  
A nova era musical mencionada no texto evidencia 
um gênero que incorporou a cultura de massa e se 
adequou à realidade brasileira. Esse gênero está 
representado pela obra cujo trecho da letra é:  
a) A estrela d’alva / No céu desponta / E a lua anda 
tonta / Com tamanho esplendor. (As pastorinhas, Noel 
Rosa e João de Barro)  
b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero 
a primeira estrela que vier / Para enfeitar a noite do meu 
bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran)  
c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde 
a dor e a saudade / Contam coisas da cidade. (No 
rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo)  
d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém 
está perdido / Procurando se encontrar. (Ovelha negra, 
Rita Lee)  
e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os 
beijinhos que eu darei / Na sua boca. (Chega de sau-
dade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 

19.6 GABARITO 

1.E 3.C 4.B 5.D 
 

UNIDADE 20 
 

A CONTEMPORANEIDADE PELO 
MUNDO: ARTISTAS. 

 

20.1 Louise Bourgeois (1911, Paris, França - 

2010, Manhattan, Nova Iorque, EUA). 

Nascida em 1911, em Paris, o trabalho de Louise 
Bourgeois traz em seus trabalhos um caráter 
autobiográfico, levando do pessoal para o geral 
questões como o medo, a fratura, o amor, o ódio, a 
ternura, o ciúme, a culpa, a protecção, a agressão, a 
sedução, a traição, a força ou a vulnerabilidade. 

Seus trabalhos oscilam entre abstrato e Fiigurativo, 
trabalha com diferentes materialidades, dentre elas 
pinturas, esculturas (de pequeno formato ou escala 
monumental (FIGURA 37), desenhos, instalações, 
maquetas e objetos.  

 

 

Uma das criadoras mais imaginativas na área da 
arte contemporânea, trouxe para a arte conceitos 
feministas e psicológicos antes de estes fazerem parte 
da cultura popular. tendo em suas exposições teor 
erótico e emocional. 
 

20.2 Jean-Michel Basquiat  (1960, Nova 

Iorque, EUA -1988, Nova Iorque, EUA) 

 
Negro, de origem pobre, tem sua história marcada 

pela arte por influência da mãe e pelo presente que 
ganhou ao ficar hospitalizado quando criança: um livro 
de anatomia, cheio de formas, imagens e figuras a partir 
daí Basquiat enverada sua pesquisa pelo desenho. 

Originalmente na rua, faz seus trabalhos em 
suportes e recursos simples, em princípio o grafittte em 
paredes e intervenções pela cidade de nova York, onde 
se torna conhecido pelo codinome SAMO que divide 
com um amigo. Posteriormente vai para galeria, onde 
assume  o próprio nome e carreira solo. Também usava 
papel e incrementava as obras com colagens e a 
combinação de imagens do corpo humano e palavras, 
também é reconhecido pela marca de uma figura que 
nos remete a uma coroa, presente em vários de seus 
trabalhos. 

“A obra do Jean-Michel Basquiat foi rapidamente 
reconhecida pelos colecionadores como algo de grande 
valor cultural, uma novidade. Com isso, ainda vivo, ele 
conseguiu vender obras por preços bem bons para a 
época. E depois da morte dele, os preços não pararam 
de subir” explica Pieter Tjabbes ao HuffPost Brasil. 

Também ficou conhecido por parcerias que fez com 
o artis AndyWahrol. É conhecido como um 
representante da Art Brut. Ou arte Bruta. 

Negro, pobre, dependente químico, muito se 
associa ao trabalho do artista a questões ligadas ao 
racismo e aos marginalizados, muito em vista do 
suporte e por se apropiar do espaço urbano, e mesmo 
ganhando espaço dentro das galerias: “Basquiat ia para 

Figura 37: Louise Bourgeois, "Maman"("mamãe"), 1999. 

Figura 38: Sem título (Penas e Alcatrão Amarelo), 1982. 
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a vernissage de uma exposição, ele era a estrela da 
noite. Mas quando saía da galeria, o táxi não parava 
para ele na rua porque ele era negro” - Pieter Tjabbes. 

Basquiat morre de overdose, não vivenciando o 
auge financeiro de seus trabalhos. 
 

20.3 Mira Schendel (Zurique, Suíça, 1919 - 

São Paulo, São Paulo, 1988): 

Sua produção artística é marcada pela constante 
experimentação, constituída por múltiplas séries de 
trabalhos, experiências bastante diversas quanto a 
formato e dimensões, aos suportes escolhidos e à 
técnica adotada. Geralmente não nomeia seus 
trabalhos, mas dá alguns apelidos as séries. 

Explora os opostos do caos e da ordem, da 
sensorialidade e do racionalismo. Mira tem uma 
pesquisa com papel japonês suas possibilidades em 
relação a transparência e, criação de volumes, também 
costuma usar e imprimir letras no papel, seus desenhos 
ou monotipias, são produzidas muitas vezes partindo 
do avesso, com o uso de instrumentos pontiagudos. A 
peculiaridade do material, propicia a leitura pelas duas 
faces do papel.  

 
Apresenta parte de seus trabalhos prensados entre 

placas de acrílico pendurados no teto, o que permite 
que o trabalho ganhe o espaço e promova a interação 
com abas as faces. Há investigações só com linhas, 
outros com letras, palavras ou frases, símbolos ou 
caligrafias, configurando uma investigação sobre as 
potencialidades plásticas dos elementos da linguagem, 
ao mesmo tempo em que exploram a liberdade e 
delicadeza do gesto que traça formas abertas e 
imprecisas. 

É possível perceber um interesse pela superfície, 
por constante pesquisa e por um olhar atento ao 
pequeno, as nuances e delicadezas, muitas vezes 
esquecidas em meio ao caos cotidiano.  
 

20.4 Zanele Muholi (Africa do Sul, 1972) 

Artista sul-africana, nomeia-se como ativista visual, 
por ter seu trabalho relacionado diretamente com 
causas de gênero, raciais e principalmente LGBTI, pois 
além da importância de enfatizar e dar mais espaço 
para esses grupos, é mulher e homossexual. 

Conhecida por suas fotografias, de forte 
expressividade, contraste de luz e o uso do branco e 
preto, também tem como característica a seriação, ou 
seja, trabalhos que consistem em um grande volume de 
fotografias. A artista, vem ganhando cada vez mais 
espaço, ganhando prêmios e apresentando seu 
trabalho em diversos países como a 55ª Bienal de 
Vezes, 29ª Bienal de São Paulo e a 11ª Bienal do 
Mercosul. 

A série de fotografias “Faces e Fases” já 
ultrapassou mais de 250 imagens, nelas Zanele retrata 
mulheres homossexuais que passaram por algum tipo 
de agressão, perderam companheiras amigas ou que, 
provavelmente irão passar, levando em consideração 
os números elevados de casos de violência, sexual, 
física e psicológica, que enfrentam no país. Por mais 
que tenham caráter de retrato em estúdio, as 
fotografias falam de um lugar muito mais íntimo, onde a 
artista trata como amiga cada uma das retratadas, a 
escolha do posicionamento e do pano de fundo, são 
feitas em conjunto e há uma troca de olhares diretos, 
entre fotografa e modelo e, consequentemente, entre 
público e o retrato. É importante notar que a seriação, 
além de uma característica importante do trabalho de 
Zanele, também é expressiva quando levamos em 
consideração que esse é um espaço importante para 
essas mulheres muitas vezes marginalizadas, mais 
rostos garantem que esse grupo também ganhe força.  

 

 
Figura 41: Lesedi Modise, Mahikeng, Província do Noroeste, 2010. 
 

20.5 AI WEIWEI ( Pequim - China, 1957) 

Artista e ativista, tem seus trabalhos voltados para 
questões sociais de seu país, o que acarretou sua 
prisão por um tempo e seu deslocamento para Berlim, 
mas também acaba esbarrando em questões que 
atinge a muitos outros. 

Seu trabalho muitas vezes esbarra em seriação, ou 
seja, um volume de peças muito grande, como no 
trabalho “Sunflower Seeds” (Sementes de girassol), 
onde ele apresenta centenas de sementes de girassol 
feitas em porcelana pintadas a mão (FIGURA 42), uma 
a uma, por artesãs chinesas. Com esse movimento, 
questiona a massificação que acontece atualmente. O 
volume chama atenção e é impactante.  

 

Figura 39: Mira Schendel, Trenzinho (Little Train), 1965/1982, papel de 
arroz e fio de algodão. Figura 40: Zodwa I (Amsterdam), fotografia, 19.7 × 13.3 cm 2015. 
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Além disso, temas como refugiados, as castatrofes 

naturais, o governo chines, também fazem parte do 
repertório temático do artista.  

Ai Weiwei expôs no Brasil em 2018 e 2019, nas 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 
em uma retomada de sua carreira e, apresentou 
trabalho novos, parte deles com trocas com artistas e 
com a cultura brasileira. A troca e pesquisa também são 
característica desse artista. 

 
 

20.6 FRIDA KAHLO (Coyoacán - México, 1907 

- Coyoacán - México, 1954). 
 

"Eu pinto autorretratos porque fico sozinha com 
muita frequência, porque sou a pessoa que conheço 
melhor" Dona de frases marcantes, a artista mexicana, 
Filha do fotógrafo alemão Wilhelme Kahlo e também 
neta de um fotógrafo, viu na fotografia uma 
possibilidade, mas foi com as pinturas que ganhou 
espaço no mundo da arte, sendo conhecida em grande 
medida por seus autorretratos (FIGURA 44). 
 

 
 

Chegou-se a questionar a respeito de seus 
trabalhos se classificarem como surrealista, mas 
mesmo estando próxima em certa medida da corrente, 
a própria artista se coloca em outro lugar quando afirma 

“Eles pensaram que eu era uma surrealista, mas eu 
não era. Eu nunca pintei sonhos. Eu pintei minha 
própria realidade.” 

Dona de uma história conturbada, sofreu de 
Poliomielite quando criança, doença que a deixou com 
sequelas em uma das pernas, o que faria com que 
adotasse uma de suas marcas, as saias e longos 
vestidos, que posteriormente se caracterizariam com as 
cores, estampas e modelagens próprias da tradição 
mexicana. Além de pintora, também é uma figura 
enigmatica, visto por alguns como performática. 

Aos 18 anos, Frida sofre um acidente quando um 
bonde e um caminhão colidem e uma barra de ferro 
atravessa seu corpo, atingindo a sua região barriga e a 
pelve. Consequência disso, foram muitos dias 
internada, imóvel, deitada e um momento de intensa 
produção. É perceptível que seu trabalho está 
fortemente associado a sua história, seus desafios 
físicos, que perpassaram a vida toda da artista, os 
abortos espontâneos que teve, mas também de 
encontrar-se consigo mesma, de projeção de uma 
figura feminina, forte e de grande personalidade, 
questões ligadas ao intimo mas que atinge a todo ser 
humano, como as frustrações, incertezas e tristezas. 
Tamanha força acaba por aparecer também em seu 
trabalho. 

"Frida Kahlo é o próprio modelo da artista boêmia: 
única, rebelde e contraditória, uma figura cult que 
continua sendo apropriada por feministas, artistas, 
estilistas e a cultura popular. Como uma mulher, uma 
artista, um ícone, Kahlo conquistou uma aclamação 
quase universal rara. Em uma sociedade muitas vezes 
obcecada com a destruição das paredes do mundo 
interno, Kahlo é a própria personificação do ethos 
contemporâneo. Suas escolhas de roupa refletiam uma 
habilidade intuitiva de usar uma imagem visual ousada 
em uma época em que homens dominavam o mundo 
da arte e foi por meio da arte e da vestimenta que ela 
demonstrou suas crenças políticas, ao mesmo tempo 
em que lidou com suas deficiências." Circe Henestrosa, 
curadora.  

 
 

FIQUE POR DENTRO! 
Em Basquiat – Traços de Uma Vida, o ator Jeffrey 

Wright interpreta o artista Jean-Michel Basquiat, 
mostrando sua personalidade, inicio da carreira, 
relação intima com o artista Andy Wahrol o auge do seu 
trabalho no mercado e toda a trajetória do artista. O 
filme nos é interessante por apresentar não só a sua 
vida como o funcionamento do mercado de arte durante 
a década de 80, as relações entre artistas e como as 
artes plásticas envolviam-se com outras áreas das 
artes. Vale a pena conferir! 

Sinopse: Em 1981, um jovem artista (Jeffrey Wright) 
das ruas é descoberto por Andy Warhol (David Bowie) 
e tem uma ascensão meteórica, tornando-se uma 

Figura 42:  Sunflower Seeds” (Sementes de girassol), onde ele 
apresenta centenas de sementes de girassol feitas em porcelana 
pintadas a mão 

Figura 43: “Law of the Journey” [Lei da Jornada]. Inflável apresentado 
na exposição Ai Weiwei Raiz. 

Figura 44: Autorretrato Com Colar De Espinhos E Beija-Flor. Tinta 

Óleo, 1940. 47 Cm X 61 Cm. 

 

Figura 45: Sem Esperanças, 1945. Tinta A Óleo, 28 Cm X 36 Cm. 
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estrela no mundo das artes. Mas este sucesso 
repentino e inesperado terá um preço muito alto. 
Criador: Julian Schnabel. 

Vale reservar um tempo para assistir também ao 
filme FRIDA, que conta a história da artista Frida Kahlo, 
seu relacionamento intenso com o artista Diego Rivera, 
as questões políticas que rondavam o México e como 
se da sua trajetória. 

Sinopse: Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos 
principais nomes da história artística do México. 
Conceituada e aclamada como pintora, ele teve um 
agitado casamento aberto com Diego Rivera (Alfred 
Molina), seu companheiro também nas artes, e ainda 
um controverso caso com o político Leon Trostky 
(Geoffrey Rush), além de várias outras mulheres. 

20.7 EXERCÍCIOS: 

1. (UEL 2019)  

 
Tony Tasset, Olho, 2010. – google.com.br 
 

Na contemporaneidade, vivemos o predomínio das 
imagens visuais, conforme sugere a figura 1. Nesse 
aspecto, percebê-las como portadoras de conceitos e 
sentidos leva teóricos a discutirem sobre a necessidade 
da alfabetização visual. Tanto a imagem quanto a sua 
leitura produzem conceitos e transformam a percepção 
da realidade e seu contexto cultural.  
Com base nas concepções de leitura de imagem e 
cultura visual, atribua V ( verdadeiro) ou F ( falso) 
às afirmativas a seguir.  
( ) Ao ler a imagem, cruzamos informações do objeto, 
suas características formais, cromáticas, com 
informações do leitor, seu conhecimento, suas 
deduções, imaginação. Dessa forma, a leitura implica o 
que vemos e o que conhecemos.  
( ) Ao ler a imagem, percebemos que não existem 
receptores nem leitores, mas construtores de 
significados que leem a partir de suas referências 
culturais.  
( ) Ao ler a imagem, consideramos que os objetos de 
estudo e a produção envolvem os modos de ver, sentir 
e imaginar, e que a percepção é uma interpretação, 
significação dada pelo espectador/observador.  
( ) Ao ler a imagem, compreendemos que ela constitui 
um modo de linguagem na composição e envolve a 
compreensão das mensagens em diversos níveis, 
considerando os seus elementos estruturais.  
( ) Ao ler a imagem, identificamos um sinal com 
significado único, os símbolos visuais são dispostos a 
fim de representar as imagens de modo sistemático e 
baseado nas regras da linguagem articulada.  
Assinale a alternativa que contém, de cima para 
baixo, a sequência correta.  
a) V, V, V, V, F.  
b) V, V, V, F. F.  

c) F, V, F, V, F.  
d) F, V, V, F, V.  
e) F, F, F, V, V. 
 
2. (UEL 2018) Analise a figura a seguir  
 
 
 
 
 

 
(Rivane Neuenschwander, Mal-entendido, casca de ovo, areia, água, 
vidro e fita mágica, 2000.) 

 
Leia o texto a seguir.  
A produção de Rivane Neuenschwander caracteriza-se 
por uma atenção incomum ao detalhe. É um olhar que 
implica inclinar-se, deslocar-se do ponto de vista 
cotidiano de um bípede ereto, ver o chão e vê-lo de 
perto, sempre através de uma lente de aumento. [...] 
Opera-se uma mudança de escala, não na imagem, 
mas em nosso ponto de vista, em nossa percepção. 
(Adaptado de: ZACCAGNINI, C. Rivane Neuenschwander. In: 
PEDROSA, A. (org.) Através: Inhotim. Brumadinho, MG: Instituto 
Inhotim, 2008, p. 310.)  

Com base no texto, na figura 1 e nos 
conhecimentos sobre arte contemporânea, 
assinale a alternativa correta sobre o trabalho de 
Rivane Neuenschwander.  
a) Constitui um circuito a partir do qual é possível 
conferir no cotidiano as relações que até então eram 
invisíveis.  
b) Requer que a percepção seja ativada por um 
movimento, e isso resulta em olhar para o mundo de 
modo acelerado. 
c) Demonstra a alteração do campo perceptual de 
modo que o ponto de vista cotidiano apreenda os 
grandes eventos.  
d) Repercute os sentidos da vida cotidiana ligados à 
alimentação e, por essa razão, nos apresenta 
elementos advindos dela.  
e) Sugere que os objetos presentes no cotidiano, como 
texto, copo, água e ovo, são obras de arte 
 
3) (UEL 2016) Leia o texto VII, observe a imagem a 
seguir e responda às questões. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-22900/
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“Chris Burden é personagem central de uma 
geração de artistas norte-americanos dos anos 1960 e 
início dos 1970. A instalação Samson consiste em um 
macaco mecânico conectado a um sistema de 
transmissão e uma catraca. O macaco pressiona duas 
grandes vigas apoiadas contra as paredes da galeria. 
Para entrar no espaço expositivo, o visitante deve 
passar pela catraca e esta, a cada passagem, aciona 
quase imperceptivelmente o macaco. No limite, se o 
número de visitantes for grande o suficiente, Samson 
poderá, teoricamente, destruir o espaço da galeria.”  
Com base no texto VII, na imagem e nos 
conhecimentos sobre arte contemporânea, 
assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
o alvo da crítica posto por esse trabalho. 
a) A hegemonia da pintura no mercado das artes. 
b) A utilização das multimídias na arte contemporânea. 
c) A postura ativa e participativa do público de arte 
contemporânea. 
d) Os espaços institucionais da arte. 
e) Os princípios da arte e da arquitetura moderna. 
 
4) (ENEM 2016) A técnica da décollage, utilizada pelo 
artista Mimmo Rotella em sua obra Marilyn, é um 
procedimento artísticorepresentativo da década de 
1960 por ROTELLA, M. Marilyn, 1962.  

 
a) visar a conservação das representações e dos 
registros visuais. 
b) basear-se na reciclagem de matéria gráfico, 
contribuindo para a sustentabilidade. 
c) encobrir o passado, abrindo caminho para novas 
formas plásticas, pela releitura. 
d) fazer conviver campos de expressão diferentes e 
integrar novos significados. 
e) abolir o trabalho manual do artista na confecção das 
imagens recontextualizadas. 
 
5) (UEL 2018) A artista norte-americana Barbara 
Kruger apropria-se de imagens de revistas, comerciais 

e filmes de seu tempo passado recente e, sobrepondo 
frases, constrói composições que questionam valores e 
funções sociais, como as relações de sexualidade, de 
poder, de inclusão e de exclusão, de violência e de 
consumo. No início da década de 1970, artistas e 
historiadoras da arte começaram a questionar: porque 
a grande desvalorização das mulheres como artistas? 
(LUCIE-SMITH, E. Os movimentos artísticos a partir de 1945. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. p.203.) 

 
Eu tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser!... 
(Trecho da música Tô na luta, da rapper brasileira Carol Konka, 
gravada em 2016.) 

 
(KRUGER, B. We don’t need another hero -– 1987 (Não precisamos 
de outro herói). Impressão sobre vinil, 276,5 _ 531,3 _ 6,4 cm – 
Whitney Museum of American Art. Disponível em: 
<http://collection.whitney.org/object/34103>. Acesso em: 20 set. 
2017.) 
 

Considerando os textos e a imagem, aponte as 
questões problematizadas pelo trabalho da artista 
Barbara Kruger. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

20.8 GABARITO 

1.A 2.A 3 D 4.D 
 

UNIDADE 21 

 

ARTISTA CONTEMPORÂNEOS 
BRASILEIROS 

 

21.1 Arthur Bispo Do Rosário (1911 Brasil – 

1989 Rio De Janeiro - RJ) 

Tem uma vida normal chega a trabalhar para 
Marinha no Rio de Janeiro, até que após um surto 
psicótico se declara um enviado de deus que se 
prepara para o fim dos tempos. passou parte da vida 
enternado em hospitais psiquiátricos, diagnosticado 
como esquizofrênico-paranoico, passou por 
tratamentos de contensão e até de eletrochoque.  

Sua produção poética começa nesse contexto, 
trabalhando com objetos do cotidiano acessíveis a ele 
no contexto do hospital como anecas de alumínio, 
botões, colheres, madeira de caixas de fruta, garrafas 
de plástico, calçados; e materiais comprados por 
pessoas amigas, fazendo justaposições desses 
objetos. Também trabalha com bordado e acumulação 

Chris Burden, Samson, técnica mista, 1985 
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de nomes e número que usa para preencher muitas 
placas. Prepara, com seus trabalhos, uma espécie de 
inventário do mundo para o dia do Juízo Final, dia em 
se apresentaria a Deus, com um manto especial, como 
representante dos homens e das coisas existentes. No 
manto borda nome de pessoas conhecidas, para não 
se esquecer de interceder por elas.  

Seu trabalho é legitimado com as questões 
levantadas pela arte contemporânea, com a 
antipsiquiatria e as novas teorias sobre a loucura, os 
trabalhos de Bispo passam a ter visualidade, são 
legitimados e valorizados pelo circuito de arte, sendo 
temática de artigos e visado por reportagens, também 
fez parte de grandes exposições, inclusive 
internacionalmente, como em 1995 na Bienal de 
Veneza.  

 
 

21.2 Rosana paulino (São Paulo – 1967).  

 
Como artista vem se destacando por sua produção 

ligada a questões sociais, étnicas e de gênero. Seus 
trabalhos têm como foco principal a posição da mulher 
negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de 
violência sofridos por esta população decorrente do 
racismo e das marcas deixadas pela escravidão. 

Revendo a própria história e de sua família, 
percebeu o quanto as questões histórias de um 
passado escravocrata ainda repercutem na construção 

e questões que envolve a comunidade descendente de 
povos africanos até hoje. Pensando nas desigualdades 
sociais no Brasil, no racismo, na contaminação das 
narrativas religiosa e culturais, na construção de um 
conhecimento científico e biológico preconceituoso por 
parte do colonizador, que seu trabalho poético tem 
fundamento. 

A artista faz uso de técnicas diversas – instalações, 
gravuras, desenhos, esculturas, etc – e as coloca a 
serviço do questionamento da visão colonialista da 
história, também fazem parte do seu trabalho questões 
de gênero e da figura da mulher negra na nossa 
sociedade. 

Rosana Paulino tem exposto e feito parte de acervos 
de museus no Brasil e no exterior, levando esses 
questionamentos e a produção de arte contemporânea 
para novos olhares. 

  

 
21.3 Leonilson (Fortaleza, Ceará, 1957 - São 

Paulo, São Paulo, 1993).  

Tem importância no cenário artístico por sua 
intensidade, entrega e subjetividade. Sua obra é 
constituída de pinturas, desenhos, bordados e algumas 

Figura 47 Congas e Havaianas, 186 x 66 x 10 cm. Macumba, 
193 x 71 x 18 cm. Botas, 115 x 55 x 13 cm. 

Figura 48: Bastidores. Imagem transferida sobre tecido, 
bastidor e linha de costura. 30,0 cm diâmetro (cada) - 1997. 

Figura 49: DETALHE. Bastidores. Imagem transferida sobre 
tecido, bastidor e linha de costura. 30,0 cm diâmetro (cada) - 
1997. 

Figura 50: Jogos perigoso, 1967.. 
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esculturas e instalações e, elementos como: o livro 
aberto, a torre, o radar, o átomo, o coração, a espiral, o 
relógio, a bússola e a ampulheta, entre outros, 
perpassam todo seu trabalho. 

 
“Sobre o peso de meus amores 

Eu vejo a distância 
Eu vejo o perigo 

Eu vejo os outros gritando 
Eu vejo um 

Eu vejo o outro 
Não sei qual amo mais 

Sob o peso dos meus amores.” 
(Leonilson) 

O universo da costura lhe é familiar, por ser filho de 
um comerciante de tecidos e ter também o hábito de 
ver a mãe bordar, o que vai influencia-lo e ser técnica 
de vários trabalhos. Além disso, a escrita, a palavra é 
de grande importância em seu trabalho, que  pode não 
alcançar grande dimensões porém, tem muita 
intensidade, quando aponta questões como a solidão, 
amores correspondidos e não correspondidos. 

Leonilson morre jovem, era homossexual e foi 
portador do vírus da AIDS, em um momento de 
descoberta da doença e grande preconceito ligada à 
sua opção sexual e a falta de informação. 

Em um dos seus últimos trabalhos, sua ideia era 
deixar um registro público de suas memórias, em 
sintonia com seu trabalho na pintura, para isso grava 
uma série de áudios com inspirações, coisas que 
sentiam, memórias frustrações, sonhos e, seu cotidiano 
convivendo com sua doença, catalogando como um 
diário. O material vai compor o documentário a Paixão 
de JL, oferecendo ao público um lugar muito intimo de 
troca com o artista. 

 
21.3 Adriana Varejão (Rio de Janeiro-RJ 1964) 

Estuda na Escola de Artes Visuais do Parque Lage 
no Rio de Janeiro. Sua passagem por Nova York faz 
entrar em contato com pinturas que serão importantes 
ao longo de seu trabalho, assim como uma viagem que 
faz para Minas Gerais. 

A pintura constitui o maior campo de interesse da 
artista, associando por vezes com outras linguagens 
como a escultura, fazendo assim trabalhos que 
dialogam com o bi e o tridimensional. 

Seu trabalho dialoga diretamente com a história 
brasileira, fazendo analogias a sistemas como o 

barroco ou artistas como Fraz Post, a catequização dos 
índios ou outras condições históricas, porém aplicadas 
de forma contemporânea, fazendo uso de diferentes 
texturas, como a tinta óleo sugerindo carne e vísceras 
ou por incisões em seus trabalhos, criando assim 
narrativas questionadoras.  

 
Adriana Varejão é uma das artistas contemporâneas 

que tem reconhecimentos nacional e 
internacionalmente, participando de exposições no 
MoMA (NY) e Algumas Bienais de São Paulo. 

 

21.4 Claudia Andujar (1931, Neuchâtel, Suíça) 

Em 1957 Claudia chega ao brasil e solidifica seu 
trabalho como fotografa de revistas como Realidade, 
Claudia e Life, já se destacando por uma fotografia que 
não se prendia apenas ao registro de acontecimentos, 
mas com carga poética e dona de uma narrativa 
sensível. 

Seu trabalho mais conhecido se encontra entre os 
ano 70 e década de 80, com seu contato com os índios 
Yanomami. A artista vai ganhar algumas bolsas de 
incentivo e dentro de um projeto com a revista 
Realidade, conhece a Amazônia e volta seu trabalho 
para essa comunidade. Sua narrativa visual trouxe um 
olhar assumidamente pessoal, aliando intenções 
documentais com uma busca estética bastante apurada 

O trabalho de Claudia é extenso, com várias séries 
de fotografias, dentre elas, pode-se citar “Marcados” 
(FIGURA 53), elaborada a partir de fotos feitas para os 
cadastros de saúde utilizados pelas equipes de 
vacinação da região, realizando cerca de mil imagens 
em cerca de cem aldeias com vistas a proteger os 
índios da dizimação por doenças até então 
desconhecidas por eles, como sarampo e poliomielite. 

Figura 51: Rios de Palavras, 1987. Acrílica sobre lona. 

Figura 52: Azulejaria Verde em Carne Viva, 2000. óleo sobre 
tela e poliuretano em suporte de alumínio e madeira 
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Atualmente, grande parte de seus trabalhos estão 

expostos dentro do Instituto Inhotim, na galeria que leva 
seu nome. O acervo conta com cerca de 400 
fotografias, dividas entre blocos: “A terra”, estão 
fotografias de paisagem feitas em diferentes porções 
do território amazônico; em “O homem”, a vida 
tradicional dos Yanomami, seus rituais xamânicos, o 
cotidiano, a casa e a floresta e ainda conta com um 
conjunto de retratos; em “O conflito”, vemos diversas 
frentes de contato dos Yanomami com os brancos, 
processo que levou ao engajamento da artista na luta 
pelos direitos dos povos indígenas. A galeria conta 
ainda com vídeos com entrevistas da artista e 
depoimentos que contam um pouco não só do seu 
trabalho enquanto artista, como também das questões 
pelas quais os povos indígenas veem percorrendo ao 
longo do tempo, as lutas pela cultura, espaço e direitos. 

 
 

21.5 EXERCÍCIOS 
 

1. (UEL 2014) Leia o texto e observe as imagens a 
seguir. 

 
A artista radicada no Brasil Tomie Ohtake 

comemorou 100 anos em 2013. A imigrante é 
considerada a “Dama das artes brasileiras”. Chegou ao 
Brasil em 1936 e só começou a pintar aos 40 anos de 
idade, construindo uma trajetória como poucos artistas 
brasileiros conseguiram. A década de 1960, quando se 
naturalizou brasileira, foi decisiva para a sua maturação 
como pintora originária da abstração informal. O 
domínio da esfera técnica de seu trabalho foi então 
confluindo com sua personalidade, passando a servi-la 
plenamente. O controle do processo coincidiu com uma 
nova orientação dada progressivamente ao trabalho, 
com destaque ao estudo da relação forma-cor. (Adaptado 

de: FARIAS, A. Pintura e Pureza. Instituto Tomie Ohtake. 2013.) 

A partir dos conhecimentos sobre a trajetória da 
produção plástica e da obra de Tomie Ohtake, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. A capacidade de renovação da artista está expressa 
nas diferentes fases de sua pintura e nas suas 
composições de gravura e escultura. Para ela, a cor 
nunca é simplesmente a cor, mas algo que acontece 
em um corpo. É nessa intenção intuitiva que suas obras 
se estabelecem.  
 II. A produção da artista caracteriza-se pela busca 
persistente da síntese, da depuração, do 
desbastamento de tudo quanto seja supérfluo, 
reduzindo sua expressão ao estrito para obter o registro 
mais elevado. 
III. O gesto, a cor e a matéria são o trinômio basilar da 
poética da artista. Geralmente, suas esculturas são 
realizadas em metal, monocromáticas e com cores 
aplicadas homogeneamente. 
IV. Nas obras públicas, a artista perde a característica 
o gestual, a linha curva, a alusão à natureza, o 
movimento e as formas orgânicas que caracterizam sua 
poética. Nessas obras, a ênfase está em um 
geometrismo de ângulos agudos. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

Figura 53: Ericó, Roraima, 1983. 

FIGURA 54: O XAMÃ E TUXAUA JOÃO ASSOPRA O 

ALUCINÓGENO YÃKOANA. CATRIMANI, RORAIMA, 1974 

 



38                                                                                                                                                                                                    ARTES 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
2. (UEL 2017) Observe a figura a seguir. Cinthia 
Marcelle,  

 
Sobre este mesmo mundo, lousa e giz, 120 × 840 × 8 cm, 2010.  

 
Na instalação da artista brasileira Cinthia Marcelle, 
verifica-se um conjunto de elementos do cotidiano 
escolar, como a lousa, o pó de giz e o apagador.  
Com base nessa instalação e nos conhecimentos 
sobre arte contemporânea, considere as 
afirmativas a seguir.  
I. Ao atestar que é Sobre este mesmo mundo, a 
instalação aponta para os sentidos das transformações 
do cotidiano escolar.  
II. O conjunto de elementos propostos e o modo como 
eles estão dispostos indicam o caráter temporal 
abordado pela instalação.  
III. A arte contemporânea desvela, por meio do que lhe 
é próprio, o que é, ao mesmo tempo íntimo e social, 
pessoal e cultural.  
IV. A produção de arte contemporânea, apartada de 
toda a temporalidade que a precede, abandona os 
materiais tradicionais e elege a instalação como forma 
ideal da arte.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
3.  

Yaô 
Aqui có no terreiro 

Pelú adié 
Faz inveja pra gente 
Que não tem mulher 

No jacutá de preto velho 
Há uma festa de yaô 

Ôi tem nêga de Ogum 
De Oxalá, de lemanjá 

Mucama de Oxossi é caçador 
Ora viva Nanã 
Nanã Buruku 

Yô yôo 
Yô yôoo 

No terreiro de preto velho iaiá 
Vamos saravá (a quem meu pai?) 

Xangô! 
(VIANA, G. Agó, Pixinguinha! 100 Anos. Som Livre, 1997.) 

 
A canção “Yaô” foi composta na década de 1930 por 

Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que 
escreveu a letra. O texto mistura o português com o 
iorubá, língua usada por africanos escravizados 
trazidos para o Brasil. 
Ao fazer uso do iorubá nessa composição, o autor: 
a) promove uma crítica bem-humorada às religiões 
afrobrasileiras, destacando diversos orixás. 
b) ressalta uma mostra da marca da cultura africana, 
que se mantém viva na produção musical brasileira. 
c) evidencia a superioridade da cultura africana e seu 
caráter de resistência à dominação do branco. 
d) deixa à mostra a separação racial e cultural que 
caracteriza a constituição do povo brasileiro. 
e) expressa os rituais africanos com maior 
autenticidade, respeitando as referências originais. 
 
4. (ENEM 2016) A origem da obra de arte (2002) é uma 
instalação seminal na obra de Marilá Dardot. 
Apresentada originalmente em sua primeira exposição 
individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo 
Horizonte, a obra constitui um convite para a interação 
do espectador, instigado a compor palavras e 
sentenças e a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem 
o feitio de um vaso de cerâmica (ou será o contrário?) 
e, à disposição do espectador, encontram-se utensílios 
de plantio, terra e sementes. Para abrigar a obra e 
servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi 
construído um pequeno galpão, evocando uma estufa 
ou um ateliê de jardinagem. As 1 500 letras-vaso foram 
produzidas pela cerâmica que funciona no Instituto 
Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou 
vários meses e contou com a participação de dezenas 
de mulheres das comunidades do entorno. Plantar 
palavras, semear ideias é o que nos propõe o trabalho. 
No contexto de Inhotim, onde natureza e arte dialogam 
de maneira privilegiada, esta proposição se torna, de 
certa maneira, mais perto da possibilidade. Disponível em: 

www.inhotim.org.br. Acesso em: 22 maio 2013 (adaptado).  

 
A função da obra de arte como possibilidade de 
experimentação e de construção pode ser 
constatada no trabalho de Marilá Dardot porque  
a) o projeto artístico acontece ao ar livre.  
b) o observador da obra atua como seu criador.  
c) a obra integra-se ao espaço artístico e botânico.  
d) as letras-vaso são utilizadas para o plantio de mudas.  
e) as mulheres da comunidade participam na confecção 
das peças. 
 
5. (ENEM 2015)  
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A obra do artista plástico Leonilson (1953-1993) marca 
presença no panorama da arte brasileira e 
internacional. Nessa obra, ele utilizou a habilidade 
técnica do bordado manual para 
a) obtenção das linhas retas paralelas. 
b) valorização do tracejado retilíneo. 
c) exploração de diferentes texturas.  
d) obtenção do equilíbrio assimétrico.  
e) inscrição homogênea das formas e palavras. 
 

6) (UEL – 2014) Leia o texto e analise a imagem a 
seguir. 
Arthur Bispo do Rosário viveu por meio século recluso 
em um hospital psiquiátrico. Transitando entre a 
realidade e o delírio, acreditava estar encarregado de 
uma missão divina e utilizava materiais dispensados no 
hospital para produzir peças que mapeavam sua 
realidade. Valendo-se da palavra como elemento 
pulsante, manipulou signos e brincou com a construção 
e a desconstrução de discursos; constituiu objetos que 
seriam, posteriormente, consagrados como obras 
referenciais da arte contemporânea brasileira. 
(Adaptado de: <http://www.emnomedosartistas.org.br/30biena 
l/pt/artistas/Paginas/detalheArtista.aspx?ARTISTA=14>. Acesso em: 
28 ago. 2013.)  

 
Arthur Bispo do Rosário. Miniaturas de objetos 
constituídos com metal, papel e linha 

 
A poética de Arthur Bispo do Rosário foi destaque na 
30ª Bienal de São Paulo – A iminência das poéticas 
(2012), exposição de arte que trouxe obras que 
evidenciaram novas formas de olhar o cotidiano. 
Com base no texto, na imagem e nos 
conhecimentos sobre o trabalho de Arthur Bispo do 
Rosário, cite e descreva 3 características presentes 
em sua produção. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

21.6 GABARITO 

1.D 2.D 3.B 4.B 5.D 
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BIOLOGIA I 

UNIDADE 15 

 

EMBIOLOGIA I 
 

A partir de agora, estudaremos como ocorre a 
formação de um novo indivíduo. Estudaremos o 
embrião em si e seus processos. O foco será 
embriologia humana, mas abordaremos alguns 
conceitos referentes aos outros animais. 

Para começar a estudar embriologia, deve-se 
lembrar que foram formados os gametas: 
espermatozoide e óvulo. Quando esses gametas se 
encontram, chamamos de fecundação. A fecundação 
em humanos ocorre nas tubas uterinas, e nesse 
processo, acontece um evento chamado cariogamia ou 
anfimixia. A cariogamica/anfimixia é a união dos pró-
núcleos do espermatozoide e do óvulo. Dessa união, 
surge uma célula-ovo, também chamada de zigoto. Ela 
apresenta diploidia e sofrerá diversas divisões celulares 
a fim de formar um novo indivíduo. 

 
 

15.1 TIPOS DE CÉLULA-OVO 

Cada grupo de animais apresenta um célula-ovo 
própria, com características distintas entre si. A 
classificação é baseada na quantidade e na distribuição 
de vitelo dessas células: 

• Oligolécitos ou Isolécitos: pouca quantidade 
de vitelo distribuído de modo homogêneo. Ex: 
equinodermos, anfioxo e mamíferos; 

• Heterolécitos ou Mesolécitos: média 
quantidade de vitelo distribuído de modo heterogênico 
(polarização, polo animal e vegetal). Ex: anfíbios, 
moluscos, anelídeos;  

 
• Telolécitos ou Megalécitos: ricos em vitelo, 

possui uma divisão (disco germinativo). Ex: répteis, 
aves, peixes e cefalópodes; 

• Centrolécitos: reserva abundante de vitelo 
distribuído no centro do ovo. Ex: artrópodes. 

 
15.2 CLIVAGEM OU SEGMENTAÇÃO 

Processo realizado pelas células-ovo para que 
ocorra a formação de um novo indivíduo. Já 
observamos que a quantidade de vitelo e a sua 
distribuição, são diferentes entre os organismos. Assim, 
a segmentação, ou clivagem, será diferente também, 
específica para cada tipo de ovo. A clivagem consiste 
em diversas divisões celulares do tipo mitose, elas 
acontecem envoltas da zona pelúcida e não formam 
células com o mesmo tamanho do zigoto. Assim sendo, 
as clivagens aumentam o número de células, mas o 
tamanho delas é menor que a célula-ovo. Ao atingir a 
quantidade de 32 células, inicia-se a fase de mórula, 
que será tratada mais adiante. 

• Holobástica igual -> ocorre em ovos isolécitos 
(anfioxo, equinodermos e mamíferos); 

 
• Holoblástica desigual -> ocorre em ovos 

heterolécitos (anfíbios, moluscos, anelídeos) 
• Meroblástica discoidal ->ocorre em ovos 

telolécitos (repteis, aves, peixes) 
• Meroblástica superficial -> ocorre em ovos 

centrolécitos (artrópodes). 

 
15.3 MÓRULA 

Durante esta fase, o embrião apresenta cerca de 32 
a 64 células, todas indiferenciadas. Consiste em um 
amontoado de células com aparência amorfa, não 
apresenta cavidade. 
 

15.4 BLÁSTULA OU BLASTOCISTO 

Em determinado momento ainda na primeira 
semana de gestação, a blástula começa a ser 
preenchida pelo líquido que a circunda. Esse líquido 
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fica aprisionado em uma cavidade chamada blastocele. 
Todo esse processo é chamado de blastulação e 
formará a blástula ou blastocisto (específico para 
humanos). 

 

 
É importante ressaltar que, em humanos, o 

blastocisto será a estrutura que se fixará no 
endométrio. 
 

15.5 GÁSTRULA 

A gástrula é formada pelo processo de gastrulação. 
Durante essa fase, são definidos dois folhetos 
embrionários: a ectoderme e a endoderme. Existem 
diversos modos para a gastrulação acontecer, o que 
definirá qual processo será utilizado será a genética do 
organismo e a qual grupo filogenético ele pertence. 
Mas, de modo geral, a gastrulação acontece por 
migração de células: embolia, involução, epibolia, 
ingressão, delaminação. 

 
Ainda na gastrulação, além dos dois folhetos 

embrionários, são formadas outras duas estruturas: o 
blastóporo e o arquêntero (intestino primitivo). 

 
15.6 NÊURULA 

Logo após a gastrulação, ocorre a neutrulação. 
Esse processo é o início da formação do sistema 
nervoso. Ele acontece pela invaginação da ectoderme, 

forma cristas neurais que se unem para formar o tubo 
neural. 

 
15.7 CELOMA 

O celoma é uma cavidade revestida por mesoderme 
e pode apresentar-se de duas maneiras: 

• Celoma enterocélico; 
• Celoma esquizocélico. 

 

 
 

15.8 NOTOCORDA 

A notocorda é uma estrutura presente somente nos 
animais contidos no Filo Cordados. Ela é uma estrutura 
formada antes da formação do tubo neural e apresenta 
como função a sustentação e diferenciação de outros 
tecidos; 

 
Nêurula de um anfioxo. 

 

15.9 EXERCÍCIOS 
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1. As células-ovo, ou zigoto, possuem substâncias 
nutritivas armazenadas no citoplasma, que 
constituem o vitelo. Assinale a alternativa que 
relaciona corretamente as células-ovo à quantidade 
e distribuição do vitelo, aos grupos animais que as 
apresentam e ao tipo de segmentação. 
a) Ovos isolécitos, que possuem pouco vitelo 
distribuído de maneira uniforme, estão presentes em 
mamíferos e apresentam segmentação holoblástica. 
b) Ovos heterolécitos, que possuem uma quantidade 
grande de vitelo restrita à região central, estão 
presentes nos moluscos e apresentam segmentação 
meroblástica. 
c) Ovos telolécitos, que possuem pouco vitelo 
distribuído de maneira uniforme, estão presentes em 
anelídeos e apresentam segmentação superficial. 
d) Ovos centrolécitos, que possuem uma quantidade 
moderada de vitelo distribuída de maneira uniforme, 
estão presentes nos anfíbios e apresentam 
segmentação holoblástica. 
e) Ovos mesolécitos, que possuem uma grande massa 
de vitelo na região central, estão presentes nos insetos 
e apresentam segmentação meroblástica. 
 
2. A fecundação, o encontro do espermatozoide 
com o ovócito secundário, ocorre no interior do 
sistema genital feminino. A parte do sistema genital 
onde, normalmente, ocorre a fecundação é 
chamada de 
a) Ovário. 
b) Tuba uterina. 
c) Útero. 
d) Vagina. 
e) Colo uterino. 
 
3. Nos seres humanos, por volta do quarto ou 
quinto dia de desenvolvimento, observa-se a 
formação de uma cavidade cheia de líquido no 
embrião. O surgimento dessa cavidade marca o 
início da fase de: 
a) Gástrula. 
b) Clivagem. 
c) Nêurula. 
d) Blástula. 
e) Feto. 
 
4. Nos organismos multicelulares, após a 
fecundação, tem início o desenvolvimento 
embrionário (a embriogênese) que dará origem ao 
novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento, é 
correto afirmar que: 
a) a primeira fase do desenvolvimento denomina-se 
organogênese, originando a mórula. 
b) todos os órgãos serão formados por apenas um 
único tipo de tecido. 
c) por ocorrerem, durante o desenvolvimento, mitoses 
e meioses, haverá órgãos haploides e órgãos diploides. 
d) uma das fases do desenvolvimento denomina-se 
gastrulação, que se caracteriza pela formação de 
folhetos embrionários, do arquêntero e do blastóporo. 
e) em todos os animais, na organogênese, ocorre a 
formação da notocorda. 
 
5. A segmentação, que se caracteriza pelo aumento 
do número de células no zigoto, ocorre de maneiras 

diferentes em cada espécie. No homem, a 
segmentação é do tipo 
a) Holoblástica igual. 
b) Holoblástica desigual. 
c) Meroblástica discoidal. 
d) Meroblástica superficial. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
6. O desenvolvimento embrionário corresponde a 
todas as transformações que o zigoto sofre até que 
se torne um indivíduo. Uma das fases desse 
desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de 
diversas divisões e o surgimento de uma estrutura 
chamada blastocisto. Entre as alternativas a seguir, 
marque aquela que apresenta corretamente o nome 
dessa fase. 
a) Gastrulação. 
b) Neurulação. 
c) Segmentação. 
d) Organogênese. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
7. Qual a diferença, no desenvolvimento 
embrionário, entre animais com ovos oligolécitos e 
animais com ovos telolécitos? 
a) Número de folhetos embrionários formados. 
b) Presença ou ausência de celoma. 
c) Presença ou ausência de notocorda. 
d) Tipo de segmentação do ovo. 
e) Modo de formação do tubo neural. 
 
8. Na fase de gastrulação ocorre uma importante 
etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a 
alternativa que apresenta essa etapa: 
a) Na gastrulação, ocorre a formação da mórula, um 
grupo maciço de células. 
b) Na gastrulação, ocorre a fixação do embrião no útero 
da mulher. 
c) Na gastrulação, são formados os folhetos 
germinativos. 
d) Na gastrulação, forma-se o tubo neural. 
e) Na gastrulação, todos os órgãos do embrião formam-
se 
 
9. A figura a seguir representa o estágio de nêurula 
de um animal triblástico celomado. 

 
A partir da análise da figura, responda aos itens a 
seguir.  
a) Quais são os folhetos embrionários indicados, 
respectivamente, pelos números 1, 2 e 3?  
___________________________________________ 
 

b) Explique como ocorreu a formação da estrutura 
de número 4. 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

15.10 GABARITO  
1-A. 2-B, 3-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-D, 8-C. 9- a) Os folhetos embrionários são 
ectoderma (1), mesoderma (2) e endoderma (3).  
b) A notocorda induz o espessamento nas células do ectoderma 
sobrejacente a ela, formando a placa neural. A placa neural muda sua 
conformação com a elevação das suas bordas laterais que se unem 
formando o tubo neural ou tubo nervoso. RESPOSTA ALTERNATIVA: As 
células do mesoderma paraxial e do endoderma anterior liberam 
substâncias que induzem as células do ectoderma dorsal a formar uma 
camada espessa denominada placa neural. A placa neural muda sua 
conformação com elevação das suas bordas laterais, que se unem 
formando o tubo neural ou tubo nervoso. 

 

UNIDADE 16 
 

EMBRIOLOGIA II 
 

16.1 NIDAÇÃO 

A nidação é o processo de fixação do embrião na 
parede do endométrio. Em humanos, ela acontece ao 
final da primeira semana de gestação. Na grande 
maioria dos casos, a nidação é assintomática, mas, 
algumas mulheres relatam sangramento e dores 
abdominais. Tais sintomas podem confundir a mulher 
fazendo-a crer que se trata de uma menstruação 
atrasada. 

 
 

16.2 ORGANOGÊNESE 

A organogênese consiste em um período onde 
todos os órgãos e sistemas são formados. Eles ainda 
não estão maduros e essa maturação ocorrerá durante 
toda a gestação. A organogênese tem duração de 
aproximadamente 3 meses e, durante esse tempo, o 
embrião está mais suscetível a danos advindos de 
substâncias químicas. Qualquer substância capaz de 
causar dano ao embrião é chamada de teratogênico. 
Ex: talidomida. 
 

16.3 FOLHETOS EMBRIONÁRIOS 

Durante a organogênese, cada folheto 
embrionário (ectoderme, mesoderme e endoderme) 
dará origem a um órgão ou sistema.  

 

 

 
 

16.4 MEMBRANAS EMBRIONÁRIAS 

São estruturas formadas durante e 
exclusivamente para a manutenção da gestação. 
Apresentam diferentes formas e funções de acordo 
com o grupo filogenético tratado. Antigamente eram 
chamados de anexos embrionários, mas esse termo 
está em desuso, uma vez que essas estruturas não são 
anexas ao embrião. 

• Saco vitelino: função de nutrir o embrião, bem 
desenvolvido em peixes, répteis e aves. “Gema” do 
ovo. Em mamíferos, forma o intestino primitivo 

• Alantóide: evaginação do arquêntero. Em 
ovíparos, apresenta função de armazenamento de 
excretas nitrogenadas e realiza trocas gasosas. Em 
mamíferos, é incorporado pelo cordão umbilical, 
formando seus vasos sanguíneos. 

• Âmnio: também chamado de bolsa amniótica, 
contém o líquido amniótico. Ele permite o crescimento 
simétrico do embrião, age como barreira contra 
infecções, permite o desenvolvimento dos pulmões, a 
homeostasia de fluidos e eletrólitos, o controle de 
temperatura, impede aderência do embrião com o 
âmnio, absorção de impactos, capacita o feto a mover-
se livremente (desenvolvimento da musculatura), 
biometria (digitais). 

• Córion: membrana que reveste todas as outras 
membranas embrionárias. Representa a parte fetal da 
placenta. 

• Placenta: membrana embrionária formada por 
parte fetal (córion) e materna (decídua) Apresenta 
função de metabolismo (glicogênio, colesterol), troca de 
gases, hormonal (hCG, progesterona, estrogênio). 
Impede o contato entre o sangue materno e fetal 

• Cordão umbilical: conecta o feto à placenta, 
contém duas artérias e uma veia umbilical envolvidas 
por TC mucoide (geleia de Wharton). 
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16.5 GÊMEOS 

Monozigóticos: também chamados de 
univitelinos, originados a partir do mesmo zigoto, são 
do mesmo sexo, geneticamente idênticos e fisicamente 
parecidos. Pode gerar gêmeos xifópagos ou parasitas. 

 

 
Dizigóticos: também chamados de gêmeos fraternos 
ou bivitelinos, ocorre a fecundação simultânea de dois 
ovócitos, gerando dois zigotos. São geneticamente 
diferentes e podem ser de sexos diferentes. 
Apresentam dois âmnios e as placentas podem estar 
separadas ou não. É hereditário. 
 

 
 

 
 
 

 

16.6 EXERCÍCIOS 
 

1. A proteção mecânica do embrião dos mamíferos 
é realizada fundamentalmente 
a) Pelo alantoide. 
b) Pela placenta. 
c) Pelo saco vitelínico. 
d) Pelo corsão umbilical. 
e) Pelo saco amniótico. 
 

2. A placenta é um importante anexo embrionário 
que se relaciona com a troca de substâncias. Essa 
estrutura é exclusiva de mamíferos, porém não está 
presente em: 
a) Seres humanos. 
b) Cachorros. 
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c) Bois. 
d) Ornitorrincos. 
e) Elefantes. 
 

3. Analise as alternativas abaixo e marque aquela 
em que encontramos um anexo embrionário bem 
desenvolvido em peixes e que está ligado à 
nutrição desse animal. 
a) Saco vitelínico. 
b) Âmnio. 
c) Cório. 
d) Alantoide. 
e) Placenta. 
 

4. O âmnio é uma membrana que delimita a 
cavidade amniótica, portanto, sua função é: 
a) Garantir a nutrição do embrião. 
b) Garantir eficiência no processo de trocas gasosas. 
c) Garantir que o embrião esteja protegido de choques 
e da desidratação. 
d) Garantir que o embrião realize excreção. 
e) Garantir a regeneração do embrião. 
 

5. Os anexos embrionários são estruturas que 
derivam dos folhetos germinativos do embrião. 
Com relação a esse assunto, correlacione as 
estruturas e respectivas funções. 
1. Vesícula vitelínica. 
2. Âmnio. 
3. Cório. 
4. Alantoide. 
( ) Participa do processo de nutrição do embrião. 
( ) Envolve o embrião e, em consequência, determina a 
sua proteção contra choques mecânicos e dessecação. 
( ) Na maioria dos mamíferos, une-se à parede uterina 
participando da formação da placenta. 
( ) Nos répteis e nas aves, armazena excreção 
nitrogenada e participa das trocas gasosas. 
A sequência correta é: 
a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 2, 1, 4 e 3. 
c) 1, 2, 4 e 3. 
d) 4, 3, 2 e 1. 
e) 3, 4, 1 e 2. 
 

6.  Sobre as características dos anexos 
embrionários, afirmam-se: 
I. O saco vitelino é uma bolsa que abriga o vitelo e que 
participa do processo de nutrição do embrião, sendo 
bem desenvolvida em peixes, répteis e aves, e reduzida 
nos mamíferos. 
II. O âmnio é uma membrana que envolve o embrião e 
todos os demais anexos embrionários, sendo o anexo 
mais externo ao corpo do embrião, além disso, 
participa, juntamente com o alantoide, dos processos 
de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. 
III. A placenta é um anexo embrionário que permite que 
o filhote receba nutrientes e oxigênio da mãe e passe 
para ela excretas nitrogenadas e gás carbônico, 
estando presente em todos os mamíferos, certos 
grupos de peixes e de répteis. 
IV. O alantoide é um anexo embrionário que deriva da 
porção posterior do intestino do embrião, tendo como 
função, nos répteis e nas aves, armazenar excretas 
nitrogenadas e participar de trocas gasosas. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e IV. 

c) II, III e IV. 
d) II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 

7. O cório é o anexo embrionário mais externo ao 
corpo do embrião. Nos ovos de aves, por exemplo, 
ele fica logo abaixo da casca. Juntamente ao 
alantoide, esse anexo desenvolve a função de: 
a) Fornecer substância nutritiva ao embrião. 
b) Realizar trocas gasosas. 
c) Armazenar excretas. 
d) Proteger contra choques mecânicos. 
e) Evitar a desidratação. 
 

8. As funções da placenta de trocas gasosas e 
nutrição exercem funções de anexos embrionários 
encontrados em aves e répteis. Quais são esses 
anexos? 
a) Alantoide e âmnio. 
b) Saco vitelínico e casca do ovo. 
c) Alantoide e saco vitelínico. 
d) Âmnio e saco vitelínico. 
e) Cório e alantoide. 
 

9. Os gêmeos idênticos são muito semelhantes 
tanto física quanto geneticamente. Como se forma 
esse tipo de gêmeo? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

16.7 GABARITO 
1-E, 2-D, 3-A, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-C. 
9- Os gêmeos idênticos são formados a partir de um único ovócito, que 
foi fecundado por apenas um único espermatozoide e sofreu divisão 
quando zigoto, durante a fase de mórula ou de blastocisto. 

 

UNIDADE 17 
 

GENÉTICA I 
 

A genética é um ramo da biologia que estuda a 
transferência e a expressão de características 
hereditárias. Tais características são coordenadas por 
genes. 

 

17.1 CONCEITOS DE GENÉTICA 

Um gene é a unidade de transmissão hereditária. 
Ele nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos 
do DNA. Cada gene determina, normalmente, um 
caráter, mas, o mesmo caráter pode ser determinado 
pela ação conjunta de vários genes. 

Genes alelos, ou somente alelos, são genes que 
ocupam o mesmo locus de cromossomos homólogos, 
determinam o mesmo caráter. 
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Quando nos referimos aos genes de um 

determinado indivíduo, ou seu seja, ao conjunto como 
um todo, podemos utilizar o termo genoma. Outro termo 
que pode ser utilizado é genótipo, quando referimos ao 
conjunto de genes que coordenam uma determinada 
característica. 

O genótipo é a maneira como o DNA está 
organizado, mas não o modo como o vemos. Para isso, 
utilizamos o termo fenótipo. Assim sendo, o fenótipo 
refere-se aos aspectos externos (morfológicos e/ou 
funcionais), e pode sofrer influência ambiental. 

Ainda falando de alelos, podemos separá-los de 
acordo com a maneira que eles se manifestam no 
fenótipo. Alelo dominante é o alelo que mesmo estando 
em heterozigose, a característica que ele coordena se 
manifesta. Alelo recessivo é aquele que só é expresso 
quando está em homozigose. Homozigose e 
heterozigose são termos que se referem ao indivíduo, 
assim, um indivíduo homozigoto apresenta alelos iguais 
para um gene, e um indivíduo heterozigoto, ambos os 
alelos para um gene são diferentes. 
 

17.2 MENDEL – “PAI DA GENÉTICA” 

Gregor Mendel (1822-1884) é mundialmente 
conhecido como o “pai da genética”. Ele foi um monge 
que realizou diversos experimentos no jardim do 
mosteiro dos Agostinianos em Brunn, Áustria. Ele foi 
capaz de demonstrar cientificamente que os caracteres 
hereditários são condicionados por fatores, atualmente 
denominados genes, que se transmite de geração à 
geração por gametas. 

 
Gregor Mendel (1822-1884) 

 

A planta utilizada por Mendel para realizar os 
experimentos foi a ervilha (Pisum sativum). Essa 
escolha facilitou o trabalhou dele, uma vez que essa 
planta apresenta quatro fatores indispensáveis para 
uma pesquisa científica: fácil cultivo; flores 
hermafroditas; ciclo de vida curto e características 
facilmente observáveis. 

 
 

17.3 PRIMEIRA LEI DE MENDEL 

A 1ª Lei de Mendel trabalha com a Herança 
Monoíbrida ou Monoibridismo, ou seja, apenas uma 
característica é avaliada. O postulado dela diz o 
seguinte: 

“As características dos indivíduos são 
condicionadas por pares de fatores (genes) que se 
separam durante a gametogênese, indo apenas um 
fator (gene) do par para cada gameta” 

De modo geral, a Primeira Lei de Mendel trabalha 
com a segregação dos cromossomos (assunto 
abordado na Apostila II). Vejamos a seguir um dos 
exemplos deste tipo de herança. Nas ervilhas, a 
semente pode ser amarela ou verde. O caráter semente 
amarela é determinado pelo alelo dominante (V) e o 
caráter semente verde, pelo alelo recessivo (v). 
Observe que a letra utilizada é a inicial da palavra que 
se refere à característica recessiva. 

Em um cruzamento com ambos os parentais sendo 
puros (homozigotos, VV e vv) temos que a primeira 
geração (geração F1, filial) apresentará fenótipo 100% 
do alelo dominante, neste caso, sementes amarelas. 
Entretanto, quando cruzamos indivíduos da F1 com 
eles mesmo, obtemos que a geração F2 apresenta um 
padrão constante de fenótipos. 

 
  Esse padrão da geração F2 é constante durante 

toda a 1ª Lei de Mendel 
 3:1  
 3 indivíduos com semente amarelas 
 1 indivíduo com semente verde 
Em outras palavras, 3 indivíduos apresentam o 

caráter dominante e 1 apresenta o recessivo. 
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A imagem acima demonstra como o raciocínio pode 

ser executado para demonstrar a 1ª Lei. De maneira 
mais prática, usa-se o Quadrado de Punnett. Para 
construí-lo, deve-se ter em mente a formação dos 
gametas.  

 
Seguindo o exemplo do Quadrado de Punnett 

acima, temos um parental sendo homozigoto 
dominante (AA) e outro parental sendo heterozigoto 
(Aa). Quando realizamos o cruzamento entre os 
mesmos, é possível observar que o parental 
homozigoto dominante produzirá apenas um tipo de 
gameta (A). Já o parental heterozigoto, produzirá dois 
tipos de gameta (A) e (a). Colocamos os gametas de 
um parental em uma linha e do outra em uma coluna, 
depois é só juntas linha com coluna e observar a 
proporção.  

 
Neste caso, observamos que TODOS os indivíduos 

provenientes do cruzamento apresentarão fenótipo 
dominante, porém, a proporção genotípica está dividia 
ao meio: 50% são homozigotos dominantes e 50% são 
heterozigotos. 
 

17.4 EXERCÍCIOS 
 

1. Um estudante, ao iniciar o curso de Genética, 
anotou o seguinte: 
I. Cada caráter hereditário é determinado por um par de 
fatores e, como estes se separam na formação dos 
gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. 
II. Cada par de alelos presentes nas células diploides 
separa-se na meiose, de modo que cada célula 
haploide só recebe um alelo do par. 
III. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de 
DNA se duplica e, na mitose, as duas moléculas 
resultantes se separam, indo para células diferentes. 
A primeira lei de Mendel está expressa em: 
a) I, somente. 
b) II, somente. 
c) I e II, somente. 
d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 
 

2. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou 
algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que 
fatores se segregam quando ocorre a produção dos 
gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje 
sabemos que se trata dos (as): 
a) Cromossomos. 
b) Genes. 
c) RNA. 
d) Espermatozoides. 
e) Fenótipos. 
 

3. Dois genes alelos atuam na determinação da cor 
das sementes de uma planta: A, dominante, 
determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a 
cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados 
de vários cruzamentos feitos com diversas 
linhagens dessa planta: 

 
Apresentam genótipo Aa as linhagens: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) I e IV. 
e) III e IV. 
 

4. Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas 
amarelas Vv, os descendentes serão: 
a) 100% vv, verdes; 
b) 100% VV, amarelas; 
c) 50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 
d) 25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, 
amarelas; 
e) 25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes. 
 

5. Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão 
dos caracteres na reprodução sexuada. 
I – Os caracteres são transmitidos dos pais para os 
filhos devido a informações contidas no sangue dos 
pais, que se concentram no esperma do homem e nas 
excreções vaginais da mulher. 
II – Os caracteres são transmitidos dos pais para os 
filhos devido a informações contidas no interior das 
células reprodutoras masculinas e femininas, 
chamadas gametas, que se unem na fecundação. 
III – Os cromossomos existem aos pares nas células e 
os genes ocupam um lugar definido no cromossomo, 
chamado locus gênico, assim, os genes também 
existem aos pares. Os pares de cromossomos 
semelhantes são chamados cromossomos homólogos, 
e os pares de genes que ocupam um 
mesmo locus nestes cromossomos são chamados 
genes alelos. 
Das afirmações acima está (estão) correta (s): 
a) I, apenas 
b) II e III, apenas 
c) III, apenas 
d) II, apenas 
e) I, II e III. 
 

6. Um gato da cor marrom foi cruzado com duas 
fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta, e teve 7 
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filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom.  Já 
a outra fêmea, também era da cor preta, e teve 14 
filhotes, sendo todos eles da cor preta. A partir 
desses cruzamentos marque a opção que contém 
os genótipos do macho, da primeira e da segunda 
fêmea respectivamente. 
a) Aa, aa, aa. 
b) AA, aa, aa. 
c) aa, AA, aa. 
d) aa, Aa, AA. 
e) Aa, AA, Aa. 
 

7. De acordo com a primeira lei de Mendel confira 
as afirmações abaixo e marque a que apresentar 
informações incorretas. 
a) Em cada espécie de ser vivo o número de 
cromossomos é constante, e isso ocorre porque na 
formação dos gametas esse número é reduzido à 
metade e depois, na fecundação, restabelece-se o 
número inicial. 
b) Cada caráter é determinado por um par de fatores 
que se separam na formação dos gametas, indo um 
fator do par para cada gameta. 
c) Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em 
condição heterozigótica (para a qual Mendel usava o 
termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se 
em condição homozigótica (para a qual Mendel usava 
o termo hibrido). 
d) Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais 
variáveis, e a variável de cada caráter é denominada 
fenótipo. 
e) O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao 
conjunto total de genes de um indivíduo como a cada 
gene em particular. 
 

8. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos 
heterozigóticos (Aa), obteremos: 
a) Apenas indivíduos Aa; 
b) Indivíduos AA e aa, na proporção de 3:1, 
respectivamente; 
c) Indivíduos AA e aa, na proporção de 2:1, 
respectivamente; 
d) Indivíduos AA, Aa e aa, na proporção de 1:2:1, 
respectivamente. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

17.5 GABARITO 
1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D. 

 

UNIDADE 18 
 

GENÉTICA II 
 

Na Unidade 17, foi apresentada a herança 
monoíbrida e a 1ª Lei de Mendel. Nessa unidade, 
falaremos um pouco sobre como a relação de 
dominância e recessividade dos alelos podem ser 
observadas na natureza. Antes de começarmos este 
tema, é importante salientar a principal ferramenta para 
estudar genética: o heredograma. Ele demonstra a 
relação de parentesco entre as pessoas de maneira 
prática e suscinta. Segue abaixo a legenda para 
posteriores heredogramas: 

 
 

18.1 DOMINÂNCIA COMPLETA 

Esse tipo de dominância é o retratado na unidade 
anterior. Trata-se de uma Relação de dominância e 
recessividade recíproca em que indivíduos com 
genótipo heterozigoto apresentam fenótipo do 
dominante e o fenótipo recessivo só será apresentado 
em homozigose obrigatória. Esse tipo de dominância 
apresenta: 
• Frequência genotípica -> 1:2:1 
1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 
homozigoto recessivo; 
• Frequência fenotípica -> 3:1 
3 com fenótipo dominante e 1 com fenótipo recessivo. 
Além disso, a dominância completa pode ser expressa 
em situações aonde o caráter a ser tratado é uma 
doença ou síndrome. Para isso, divide-se a relação da 
patologia de duas maneiras: 

• Autossômica dominante: Mesma frequência em 
ambos os sexos e ambos transmitem à prole, aparece 
em todas as gerações e sempre há um progenitor 
afetado.  
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• Autossômica recessiva: Mesma frequência em 
ambos os sexos e ambos transmitem à prole, tende a 
pular gerações, filhos afetados podem ter ou não ter 
pais afetados, mais frequente em proles de casamentos 
consanguíneos. 

 

 
18.2 DOMIÂNCIA INCOMPLETA 

Também chamada de ausência de dominância e 
ocorre quando há um par de alelos. Heterozigoto 
apresenta fenótipo intermediário entre o homozigoto 
recessivo e o dominante. Veja o caso da flor boca-de-
leão: 

 
Como não há dominância, a representação dos 

alelos deve-se ser pela mesma letra seguida de um 
numeral (ex: R1, R2). Observa-se que a F1 é rosa, 
fenótipo intermediário entre os parentais (vermelhos e 
brancos). Agora, na F2, observa-se que são 
apresentados os três fenótipos. Assim, a proporção 
genotípica e fenotípica são iguais -> 1:2:1. Mais 
exemplo de dominância incompleto: 

 
Um ponto a ser lembrado é que a dominância 

incompleta apresenta um terceiro fenótipo uniforme, 
diferente da codominância. 

 

18.3 CODOMINÂNCIA 

Ocorre em casos de polialelia (alelos múltiplos). A 
codominância está presente quando ambos os 
fenótipos são expressos ao mesmo tempo, 
ocasionando em um terceiro fenótipo, uma mescla dos 
outros dois. 

 

 

 
Em caso de codominância, a frequência genotípica 

e fenotípica é igual → 1:2:1 
 

18.4 SISTEMA ABO 

O sistema ABO compreende o sistema de tipagem 
sanguínea em humanos. Temos quatro tipos 
sanguíneos: A, B, AB, O. Porém, existem apenas três 
alelos que coordenam essa característica. Assim, 
temos aqui um caso de codominância. 

 
A definição do tipo sanguíneo é determinada pelo 

gene (I), possuindo três alelos: (IA), (IB) e (i). A relação 
de dominância entre os três alelos é a seguinte: 

IA=IB>i 
 

Ou seja, tanto (IA) quanto (IB) dominando o alelo (i), 
mas nenhum dos dois é capaz de dominar o outro. 
Assim, se o indivíduo for heterozigoto e apresentar um 
alelo de cada, ele apresentará os dois fenótipos de 
maneira simultânea, sendo do tipo sanguíneo AB. Para 
que uma pessoa seja O, ela precisa apresentar 
homozigose (ii). 
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Os três alelos coordenam características das 
hemácias e dos anticorpos: 

 

 
Estudar essas características é importante para 

entender a transfusão sanguínea: 
 

 
SEJA UM DOADOR!!!!! DIRIJA-SE AO HEMOCENTRO 
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E AJUDE A SALVAR 

VIDAS!!!!!!! 
 

18.5 FATOR Rh 

Fator Rh é um importante antígeno presente no 
sangue de determinadas pessoas, cuja presença 
significa que a classificação será Rh+. Os indivíduos 
que não possuem naturalmente o tal antígeno recebem 
a classificação Rh-. A designação “Rh” é uma 
abreviatura do nome do macaco “Rhesus”, no qual os 
cientistas Landsteiner e Wiener identificaram pela 
primeira vez a presença do antígeno que denominaram 
“fator Rh”. Através dessa experiência realizada em 
1940 com o macaco Rhesus também foi possível 
verificar a produção de anticorpos designados por “anti-
Rh”. O fator Rh é um tipico caso de dominância 
completa. 

 

 
Agora, para completarmos a relação de transufões 

sanguíneas, observemos o quadro abaixo: 

 
 

18.6 Eritroblastose fetal (Doença hemolítica 

do recém-nascido -> DHRN) 

Ocorre quando os anticorpos da mãe atacam o feto, 
porém, para acontecer, a mãe deve ser Rh- e ser 
sensibilizada com uma gravidez anterior contendo um 
feto Rh+ (deve ter contato entre sangue fetal e 
materno). Assim, se caso uma próxima gravidez, o feto 
for Rh+ novamente, este sofrerá ataques dos 
anticorpos da mãe e poderá nascer com anemia. 

 
 

18.7 EXERCÍCIOS 
 

1. Imagine que, no cruzamento entre dois ratos de 
pelagem preta (característica dominante), nasceu 
um filhote de pelagem branca. Ao observar esse 
fato, podemos afirmar que: 
a) Os pais do rato branco são heterozigotos. 
b) Os pais do rato branco são homozigotos. 
c) O rato branco é heterozigoto. 
d) O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, 
diferindo apenas no fenótipo. 
e) É impossível que o rato branco seja filho dos ratos 
de pelagem preta. 
 

2. Sabemos que o albinismo é uma anomalia 
genética recessiva em que o indivíduo portador 
apresenta uma deficiência na produção de 
melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa 
com uma menina que produz melanina 
normalmente, porém que possui mãe albina, qual é 
a probabilidade de o filho do casal nascer albino? 
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a) 100%. 
b) 75%. 
c) 50%. 
d) 25%. 
e) 0%. 
 

3. O primeiro filho de um casal é diagnosticado 
como portador da forma grave da anemia falciforme 
que, sem tratamento, é letal. Essa doença é 
causada por um gene HbS que apresenta uma 
relação de codominância com o gene HbA , 
responsável pela produção de hemoglobina 
normal. Sabendo que os indivíduos heterozigotos 
apresentam a forma branda da doença, assinale a 
alternativa correta.  
a) Um dos pais dessa criança pode ser normal para a 
anemia falciforme.  
b) Não há probabilidade de esse casal vir a ter filhos 
normais.  
c) Todo portador da forma branda da doença possui 
hemoglobina normal em seu sangue.  
d) Todos os avós dessa criança são obrigatoriamente 
portadores da forma branda da doença.  
e) Um dos pais dessa criança é obrigatoriamente 
homozigoto. 
 

4.  

Considere o heredograma acima, que mostra a 
tipagem ABO e Rh dos indivíduos. Sabendo que o 
casal 5 × 6 já perdeu uma criança com 
eritroblastose fetal, a probabilidade de nascer uma 
menina do tipo O, Rh+ é de: 
a)1/16  
b)1/8  
c)1/2 
d)1/4  
e)1/3 
 

5. Em gatos, existe uma síndrome caracterizada, 
entre outras manifestações, por suscetibilidade 
aumentada a infecções e tendência a 
sangramentos. Essa síndrome é mais frequente em 
descendentes de casais aparentados e ocorre em 
machos e fêmeas em proporção relativamente 
igual. Ao fazer a genealogia de vários indivíduos, 
observou-se que a síndrome não se manifesta em 
algumas gerações e pode ocorrer em indivíduos 
que aparentemente têm pais normais. Com base 
nessas informações, pode-se dizer que o tipo de 
herança responsável por essa síndrome é:  
a) Autossômica recessiva.  
b) Autossômica dominante.  
c) Ligada ao cromossomo X e dominante.  
d) Ligada ao cromossomo X e recessiva. 
e) Ligada ao cromossomo Y e recessiva 
 

6. Considerando-se que a cor da pelagem de 
cobaias é determinada por um par de alelos, que 
pode apresentar dominância ou recessividade, 

foram realizados cruzamentos entre esses animais, 
conforme a tabela. 

 
A análise da tabela permite concluir que: 
 a) no cruzamento I, os pais são heterozigotos.  
b) no cruzamento II, são observados dois fenótipos e 
três genótipos entre os descendentes.  
c) no cruzamento III, os genótipos dos pais podem ser 
diferentes.  
d) no cruzamento IV, os pais são heterozigotos.  
e) no cruzamento V, podem ocorrer três genótipos 
diferentes entre os descendentes. 
 

7. Na espécie humana, os alelos que determinam 
sangue do tipo A (IA) e do tipo B (IB) são 
codominantes. Esses dois alelos, porém, são 
dominantes sobre o alelo responsável por sangue 
do tipo O (i). Assim, se uma mulher com tipo 
sanguíneo A tem um filho com tipo sanguíneo B, o 
sangue do pai da criança pode ser do tipo: 
a) B ou O. 
b) A, B, AB ou O. 
c) AB ou B. 
d) A ou B. 
e) A, B ou AB. 
 

8. Dominância incompleta, ou semidominância, 
ocorre quando alelos em heterozigose promovem 
efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado 
de homozigose. Em plantas maravilhas, os 
genótipos abaixo influenciam nos seguintes 
fenótipos: 

•  BB = flores vermelhas. 

•  bb = flores brancas. 

•  Bb = flores rosas. 
Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e 
uma branca, nasceu, em F1, 90 maravilhas rosas. 
Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha 
ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da 
F2? 
a) 50%. 
b) 25%. 
c) 100%. 
d) 0%. 
e) 75%. 
 

9. Em uma espécie de planta, a forma dos frutos 
pode ser alongada, oval ou redonda. Foram 
realizados quatro tipos de cruzamento entre plantas 
dessa espécie e obtidos os seguintes resultados: 
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a) Formule uma hipótese consistente com os 
resultados obtidos para explicar a herança da forma 
dos frutos nessa espécie.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
b) Represente os alelos por letras e indique os 
genótipos dos indivíduos parentais e dos 
descendentes no cruzamento IV. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
10. Leia o texto a seguir. 
Bebê sobrevive após 11 transfusões de sangue 
ainda no útero 

Uma bebê britânica sobreviveu após ter sido 
submetida a 11 transfusões de sangue ainda no útero 
da mãe e outras duas após seu nascimento. Jasmine 
Tanner, que hoje tem 1 ano e três meses de idade, foi 
afetada pela chamada doença hemolítica perinatal (ou 
eritroblastose fetal), na qual anticorpos da mãe 
destroem as células sanguíneas do bebê, podendo 
levá-lo à anemia e até à morte. Sua mãe, Melanie 
Tanner, foi diagnosticada com a incompatibilidade 
sanguínea com o feto ainda com nove semanas de 
gestação. Durante 16 semanas, ela teve de se 
submeter quinzenalmente a um procedimento para que 
fosse injetado sangue no cordão umbilical. Após o 
nascimento, a menina foi submetida a outras duas 
transfusões. Melanie Tanner acredita que o problema 
com Jasmine tenha sido consequência de um erro 
durante suas gestações anteriores. Isso fez com que 
seu segundo filho, Owen, nascesse anêmico e 
necessitasse de uma transfusão de sangue 
imediatamente. Jasmine é a terceira filha de Melanie e 
foi afetada de maneira ainda mais grave que o irmão. O 
primeiro filho nasceu sem problemas. 
Com base no texto e considerando que a 
eritroblastose fetal é uma doença de herança 
autossômica monogênica, qual a probabilidade de 
Melanie e seu marido (heterozigoto para o sistema 
Rh) terem um quarto filho sem o desenvolvimento 
dessa doença? Demonstre isso por meio de um 
cruzamento da Primeira Lei de Mendel. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

18.8 GABARITO 

1-CA, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-D, 7-C, 8-B. 9- a) Os resultados obtidos 
permitem formular a hipótese de que se trata de um caso de herança 
determinada por um par de genes alelos, sem dominância 
(codominantes). Um dos alelos determinaria, em homozigose (LL), o 
fenótipo "fruto longo". O outro alelo, também em homozigose (RR,) 
causaria o fenótipo "fruto redondo". Esses genes, quando em 
heterozigose (LR), condicionariam o fenótipo intermediário "fruto 
oval". Essa hipótese é corroborada pelos resultados obtidos nos 4 
cruzamentos propostos.  
b) Alelos: L para fruto longo e R para fruto redondo. Genótipos no 
cruzamento IV:  
* Parentais - LR x LR 
 * Descendentes - LL (25%), LR (50%) e RR (25%) 
10. A primeira Lei de Mendel diz que “cada caráter é condicionado por 
um par de fatores que se separam na formação dos gametas”. Levando 
isso em consideração, os genótipos de Melanie e de seu marido são, 
respectivamente, dd e Dd. Diante disso, tem-se a seguinte formação de 
gametas e cruzamento: 

 
Dessa forma, existe uma probabilidade de 50% ou 1/2 de que o quarto 
filho do casal seja homozigoto recessivo para o fator Rh (ou seja, Rh 
negativo) e não desenvolva a eritroblastose fetal. 

 

UNIDADE 19 

 

GENÉTICA III 
 

A partir de agora, estudaremos como dois genes 
podem se relacionar. Para começarmos, veremos a 
herança diíbrida. 
 

19.1 HERANÇA DIÍBRIDA 

Ela refere-se ao estudo de transmissão de duas 
características ao mesmo tempo. Tais características 
são determinadas por pares de alelos situados em 
pares de cromossomos homólogos diferentes. 
Anteriormente, vimos como os estudos de 
características isoladas das ervilhas levaram Mendel a 
propor a sua primeira lei. Assim, os fatores para cada 
caráter seguem isoladamente a 1ª Lei de Mendel. 
Entretanto, quando juntamos mais de uma 
característica, somente a 1ª Lei não é suficiente.  
 

SEGUNDA LEI DE MENDEL 

O postulado para a 2ª Lei de Mendel diz o seguinte: 
“Os fatores (alelos) para duas ou mais 

características se distribuem independentemente 
durante a formação dos gametas e se combinam ao 
acaso”. 

Isso significa que, além dos cromossomos serem 
segregados durante a formação dos gametas (1ª Lei), 
essa segregação acontece de modo independente, ou 
seja, um cromossomo não necessita estar junto com o 
outro, acontece ao acaso. A 2ª Lei de Mendel também 
é chamada de Lei da Segregação Independente. 
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Pensemos agora nos estudos de Mendel. Como 

vimos, as ervilhas podem apresentar sementes verdes 
ou amarelas (sendo amarelo o caráter dominante), 
além disso, elas podem ser lisas ou rugosas (sendo liso 
o caráter dominante). Assim, Mendel cruzou indivíduos 
puros: sementes amarelas e lisas com sementes 
verdes e rugosas. Essa foi a Geração P (parental). 
Observou-se que a Geração F1 apresentou apenas 
indivíduos com sementes amarelas e lisas. Realizou-se 
autofecundação e, na Geração F2, foi possível 
observar um novo padrão: 

9:3:3:1 
9 indivíduos com sementes amarelas e lisas 
3 indivíduos com sementes amarelas e rugosas 
3 indivíduos com sementes verdes e lisas 
1 indivíduo com sementes verdes e rugosas 

 

 
Assim, em um cruzamento de herança diíbrida, há 

16 possibilidades de prole. Caso ambos os parentais 
sejam heterozigotos para ambas as características, o 
padrão 9:3:3:1 será respeitado. Para facilitar os 
cálculos, use o Quadrado de Punnett novamente, agora 
inserindo mais colunas e linhas, sempre lembrando 
quantos genes estão sendo tratados para saber 
quantos gametas deve-se inserir no quadro. Para isso, 
utilize o a fórmula 2n, onde n é o número de genes em 
heterozigose: 

Genótipo Aa → 2n = 2¹ = 2 gametas (A e a) 
Genótipo AaBb → 2n = 2² = 4 gametas (AB, Ab, aB 

e ab) 
Genótipo AaBB → 2n = 2¹ = 2 gametas (AB e aB) 

 
 

19.2 INTERAÇÃO GÊNICA 

A interação gênica acontece quando genes 
diferentes coordenam uma mesma característica. No 
humano, por exemplo, a cor dos olhos é um caso de 
interação gênica. Observe o exemplo das cristas das 
galinhas: 

 
 

19.3 CROMOSSOMOS SEXUAIS 

O sexo biológico é determinado durante a gestação, 
quando ocorre a ação de genes específicos. Porém, na 
grande maioria das espécies, é possível identificar o 
sexo biológico apenas com uma análise cromossômica. 
Para isso, é necessário entender quais os tipos de 
sistemas de cromossomos sexuais existem: 

• Sistema XX/XY → mamíferos e insetos, 
XX=fêmea e XY=macho; 
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• Sistema XX/X0 → insetos, XX=fêmea e 
X0=macho; 

• Sistema ZZ/ZW → aves e lepidópteras, 
ZZ=macho e ZW=fêmea; 

• Sistema ZZ/Z0 → aves, ZZ=macho e 
Z0=fêmea; 

• Sistema n/2n → insetos (abelhas), n=macho e 
2n =fêmea 
 

19.4 HERANÇA LIGADA AO SEXO 

Este tipo de herança refere-se ao cromossomo 
sexual. Seguem abaixo exemplos de características 
ligadas ao sexo: 
 

19.5 HEMOFILIA 

 A hemofilia é um distúrbio na coagulação do 
sangue. Por exemplo: Quando cortamos alguma parte 
do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas 
(elementos responsáveis pelo crescimento e 
desenvolvimento de todos os tecidos do corpo) entram 
em ação para estancar o sangramento. Esse processo 
é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de 
hemofilia, não possuem essas proteínas e por isso 
sangram mais do que o normal.  

Existem vários fatores de coagulação no sangue, 
que agem em uma sequência determinada. No final 
dessa sequência é formado o coágulo e o sangramento 
é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um 
desses fatores não funciona. Sendo assim, o coagulo 
não se forma e o sangramento continua. A hemofilia é 
uma doença genética, ou seja, é transmitida dos pais 
para os filhos no momento em que a criança é gerada. 
Ela é classificada como uma Herança Ligada ao Sexo, 
uma vez que o gene que coordena está presente no 
cromossomo X. A hemofilia apresenta característica 
recessiva, assim é mais comum observarmos 
indivíduos do sexo masculino hemofílicos, visto que 
eles possuem apenas um cromossomo X. o caso mais 
documentado foi da realiza britânica. 

 
 

19.6 DALTONISMO 

O daltonismo é um tipo de deficiência visual em que 
o indivíduo não é capaz de reconhecer e diferenciar 
algumas cores específicas. O distúrbio recebeu este 
nome em homenagem ao químico inglês John Dalton, 
que foi o primeiro estudar as características do 
daltonismo. O daltonismo é um distúrbio genético ligado 
ao cromossomo X. Neste distúrbio, ocorre um problema 
com os pigmentos de determinadas cores em células 
nervosas do olho, chamadas de cones, localizadas na 
retina. Mesmo que apenas um pigmento esteja 
faltando, uma pessoa pode apresentar problemas para 
reconhecer e identificar diversas cores, tonalidades ou 

brilho. O daltonismo é uma doença recessiva e está 
diretamente relacionado ao cromossomo X. Por ser 
uma doença recessiva, o daltonismo só irá se 
manifestar em pessoas que tiverem uma alteração em 
todos os cromossomos X presentes no corpo. Ou seja: 
a mulher precisa herdar o cromossomo alterado tanto 
do pai quanto da mãe, enquanto que o homem só 
precisa herdar o X alterado da mãe, uma vez que estará 
recebendo o cromossomo Y do pai. Assim sendo, o 
daltonismo é mais frequente em indivíduos do sexo 
masculino. 

 

19.7 HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO 

Algumas características presentes em 
cromossomos autossomos podem ser influenciadas 
pelo sexo biológico do indivíduo, uma vez que há 
alterações hormonais e de expressão gênica por conta 
disso. O caso mais detalhado é a calvice. Ela está 
localizada em um cromossomo autossomo e apresenta 
maneiras diferentes de se manifestar, variando por 
conta do sexo: em homens a calvice é dominante, em 
mulheres é recessiva. Ou seja, para um homem 
apresentar calvice, ele precisa ter apenas um alelo 
alterado, já as mulheres precisam ter os dois alelos, 
precisam ser homozigotas para essa característica. 
Isso acontece por conta da situação hormonal e da 
variação de expressão gênica em ambos os sexos. 

  
 

19.8 EXERCÍCIOS 
 

1.  A Segunda Lei de Mendel, também chamada de 
lei da segregação independente, diz que os fatores 
para duas ou mais características segregam-se de 
maneira independente, distribuindo-se para os 
gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo 
com essa lei, podemos concluir que um indivíduo 
de genótipo BBCc terá gametas: 
a) B, C e c. 
b) BB e Cc. 
c) BC e Bc. 
d) BB, BC, Bc e Cc. 
e) B e C. 
 

2. Um indivíduo com genótipo AabbCcDd apresenta 
quantos tipos diferentes de gametas? 
a) 10. 
b) 9. 
c) 8. 
d) 7. 
e) 6. 
 

3. Imagine que uma mulher com olhos escuros e 
visão normal (CcMm) case-se com um homem de 
olhos claros e míope (ccmm). Sabendo que os 
olhos escuros e a visão normal são determinados 
por genes dominantes (C e M), marque a alternativa 
que indica a probabilidade de nascer uma criança 
de olhos claros e visão normal. 
a) ½ 
b) 1/3 
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c) ¼ 
d) 1/5 
e) 1/6 
 
4. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se 
com uma mulher normal também com sangue tipo 
AB. O casal pretende ter filhos. Qual a 
probabilidade de nascer uma criança albina do sexo 
masculino e com tipo sanguíneo AB, sabendo-se 
que a mãe é normal heterozigótica para albinismo? 
a) 1/8. 
b) 1/4. 
c) 1/2. 
d) 1/12. 
e) 1/16.  
 

5. Em experimentos envolvendo três características 
independentes (tri-hibridismo), se for realizado um 
cruzamento entre indivíduos AaBbCc, a frequência 
de descendentes AABbcc será igual a: 
a) 8/64 
b) 1/16 
c) 3/64 
d) 1/4 
e) 1/32 
 

6. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, 
uma com sementes amarelas e lisas (VvRr) e outra 
com sementes amarelas e rugosas (Vvrr), originou 
800 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser 
esperados para cada um dos fenótipos obtidos? 
a) amarelas-lisas = 80; amarelas-rugosas = 320; 
verdes-lisas = 320; verdes-rugosas = 80. 
b) amarelas-lisas = 100; amarelas-rugosas = 100; 
verdes-lisas = 300; verdes-rugosas = 300. 
c) amarelas-lisas = 200; amarelas-rugosas = 200; 
verdes-lisas = 200; verdes-rugosas = 200. 
d) amarelas-lisas = 300; amarelas-rugosas = 300; 
verdes-lisas = 100; verdes-rugosas = 100. 
e) amarelas-lisas = 450; amarelas-rugosas = 150; 
verdes-lisas = 150; verdes-rugosas = 50. 
 

7. No heredograma, os quadrados cheios 
representam meninos afetados por uma doença 
genética. Se a doença for condicionada por um par 
de alelos recessivos localizados em cromossomos 
autossômicos, as probabilidades de o pai (A) e de a 
mãe (B) do menino (C) serem portadores desse 
alelo são, respectivamente, (I) e (II).  

 
Caso a anomalia seja condicionada por um alelo 
recessivo ligado ao cromossomo X, num segmento 
sem homologia com o cromossomo Y, as 
probabilidades de o pai e de a mãe serem 
portadores desse alelo são, respectivamente, (III) e 
(IV). Assinale a alternativa que mostra as 

porcentagens que preenchem corretamente os 
espaços I, II, III e IV. 
 

8. Lorenzo foi diagnosticado com Doença de 
Huntington (DH), uma doença autossômica 
dominante que promove a degeneração gradativa 
do cérebro humano. O heredograma a seguir 
mostra a presença da doença ao longo das 
gerações na família de Lorenzo.  

 
Com base no texto, no heredograma e nos 
conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a 
seguir.  
a) Marcos, o neto de Lorenzo, casou-se e quer ter 
duas filhas. Qual é a probabilidade de Marcos ter 
uma filha afetada pela DH e, a seguir, uma filha 
normal? Explique como chegou a essa conclusão.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) Assim como a DH, a hemofilia é uma doença 
genética humana transmitida ao longo das 
gerações. Na hemofilia, a proporção de indivíduos 
do sexo masculino afetados pela doença é maior 
que a proporção de indivíduos do sexo feminino. 
Considerando o padrão de herança da hemofilia, 
explique por que ocorre essa diferença na 
proporção de indivíduos afetados pela doença. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

9. Em tomates, foi identificado um mutante 
denominado de ‘firme’ por apresentar os frutos com 
polpas firmes, conferindo maior tempo de duração 
pós-colheita. Este caráter é governado por um gene 
recessivo (f), localizado no cromossomo 10. Outro 
gene, situado no cromossomo 2, controla a cor do 
fruto, sendo o alelo para cor vermelha (A) 
dominante em relação à cor amarela (a). Sabendo 
que estas características são úteis em programas 
de melhoramento, um pesquisador realizou dois 
cruzamentos entre plantas de frutos vermelhos e 
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polpas normais. Os resultados observados estão 
no quadro a seguir: 

 
Por que, nos cruzamentos, os fenótipos dos 
genitores, mesmo sendo iguais, originaram 
proporções fenotípicas diferentes nos 
descendentes? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
10. Um reality show americano mostra seis 
membros da família Roloff, na qual cada um dos 
pais sofre de um tipo diferente de nanismo. Matt, o 
pai, tem displasia distrófica, doença autossômica 
recessiva (dd). Amy, a mãe, tem acondroplasia, 
doença autossômica dominante (A_), a forma mais 
comum de nanismo, que ocorre em um de cada 
15.000 recém-nascidos. Matt e Amy têm quatro 
filhos: Jeremy, Zachary, Molly e Jacob. 
 a) Jeremy e Zachary são gêmeos, porém apenas 
Zachary sofre do mesmo problema que a mãe. Qual 
a probabilidade de Amy e Matt terem outro filho ou 
filha com acondroplasia? Qual a probabilidade de o 
casal ter filho ou filha com displasia distrófica? 
Explique.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
b) Os outros dois filhos, Molly e Jacob, não 
apresentam nanismo. Se eles se casarem com 
pessoas normais homozigotas, qual a 
probabilidade de eles terem filhos distróficos? E 
com acondroplasia? Dê o genótipo dos filhos. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________ 
 

19.9 GABARITO 
1-C, 2-C, 3-C, 4-A, 5-E, 6-D, 7-C. 
8- a) Sendo Marcos heterozigoto afetado pela DH (genótipo Dd), ao 
casar-se com uma mulher normal (dd), poderá ter filhos afetados 
pela DH e/ou normais, segundo a proporção apresentada no 
cruzamento abaixo (quadro de Punnet): 

 
Portanto, temos que: 
1º evento: filha e afetada pela DH: 1/2 x 1/2 = 1/4 
2º evento: filha e normal: 1/2 x 1/2 = 1/4 
Como a formação de cada criança é um evento independente, 
multiplicamos as probabilidades obtidas para ter a resposta final 
(regra do “e”): 1/4 x 1/4 = 1/16 ou 0,0625 ou 6,25% 
b)  A hemofilia é uma doença com padrão de herança ligado ao 
cromossomo sexual X. Por ter um caráter recessivo, o gene que 
determina a hemofilia (gene h) deve estar presente em homozigose 
na mulher (XX) para que esta seja hemofílica (genótipo afetado: XhXh), 
enquanto, para o homem (XY), é necessária apenas uma cópia do 
gene para que a doença se manifeste, já que este apresenta apenas 
um cromossomo X (genótipo afetado: XhY). 
9- As proporções fenotípicas diferentes observadas entre os dois 
cruzamentos ocorrem devido à segregação independente dos genes, 
por estarem situados em cromossomos diferentes. As proporções 
nos descendentes são diferentes devido ao fato de, no primeiro 
cruzamento, os genitores serem duplos heterozigotos (heterozigotos 
nos dois locos) e, no segundo cruzamento, apenas o loco para a 
consistência da polpa é heterozigoto. É possível expressar o 
raciocínio demonstrando os possíveis genótipos. Assim, uma opção 
de resposta para o questionamento “a” seria: As proporções 
fenotípicas diferentes observadas entre os dois cruzamentos 
ocorrem devido à segregação independente dos genes. No primeiro 
cruzamento, a proporção 9:3:3:1 significa que os genitores são 
heterozigotos para os dois locos AaFf x AaFf, originando descendente 
com o seguintes genótipos: (O traço significa A ou a / F ou f) 9 Frutos 
vermelhos e polpas normais : 9 A_ F_ ; 3 Frutos vermelhos e polpas 
firmes: 3A_ff; 3 Frutos amarelos e polpas normais : 3 aaF_; 1 Fruto 
amarelo e polpa firme: 1 aaff. No segundo cruzamento, a proporção 
3:1 decorre da segregação apenas da característica consistência da 
polpa, podendo os genitores ter os possíveis genótipos: AAFf x AaFf 
ou AAFf x AAFf, originando os descendentes com os seguintes 
genótipos: (O traço significa A ou a / F ou f) 3 Frutos vermelhos e 
polpas normais : 6/8 A_ F_ ou 3/4 AA F_ , respectivamente e; 1 Fruto 
vermelho e polpa firme: 2/8 A_ff ou 1/4 AAff, respectivamente. 
10- a) Considerando o gene A para acondroplasia e o gene d para 
distrofia, temos que Amy tem o genótipo AaD_, enquanto Matt é 
aadd. Portanto, a probabilidade de terem outro filho ou filha com 
acondroplasia é de 50%, pois a mãe é AA (heterozigota). A 
probabilidade de os filhos nascerem com distrofia é de 0% se a mãe 
for DD, e de 50% se a mãe for Dd.  
b) A probabilidade de Jacob e Molly terem filhos com acondroplasia 
é de 0%, e com displasia, também é 0%, já que possuem genótipo 
aaDd. Os possíveis filhos terão genótipo aaDD ou aaDd 

 

UNIDADE 20 
 

EVOLUÇÃO I 
 

A evolução biológica é o conjunto de mudanças 
cumulativas que ocorrem ao longo do tempo em uma 
população, estando relacionada à maneira como os 
seres vivos estão adaptados ao ambiente em que 
vivem. Antes de discutirmos sobre como ocorre a 
evolução, observemos a origem da vida. 
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20.1 ORIGEM DA VIDA: HIPÓTESE DA 

GERAÇÃO ESPONTÂNEA ou ABIOGÊNESE 

Até meados do século XIX, os cientistas 
acreditavam que os seres vivos eram gerados 
espontaneamente do corpo de cadáveres em 
decomposição; que rãs, cobras e crocodilos eram 
gerados a partir do lodo dos rios. Essa interpretação 
sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida 
como hipótese da geração espontânea ou da 
abiogênese.  

Em 1668, Francesco Redi (1626 -1697) investigou 
a suposta origem de vermes em corpos em 
decomposição. Ele observou que moscas são atraídas 
pelos corpos em decomposição e neles colocam seus 
ovos. Desses ovos surgem as larvas, que se 
transformam em moscas adultas. Como as larvas são 
vermiformes, os “vermes” que ocorrem nos cadáveres 
em decomposição nada mais seriam que larvas de 
moscas. Redi concluiu, então, que essas larvas não 
surgem espontaneamente a partir da decomposição de 
cadáveres, mas são resultantes da eclosão dos ovos 
postos por moscas atraídas pelo corpo em 
decomposição.Para testar a sua hipótese, Redi realizou 
o seguinte experimento: colocou pedaços de carne crua 
dentro de frascos, deixando alguns cobertos com gase 
e outros completamente abertos. De acordo com a 
hipótese da abiogênese, deveriam surgir vermes ou 
mesmo mosca nascidos da decomposição da própria 
carne. Isso, entretanto, não aconteceu. Nos frascos 
mantidos abertos verificaram-se ovos, larvas e moscas 
sobre a carne, mas nos frascos cobertos gaze 
nenhuma dessas formas foi encontrada sobre a carne. 
Esse experimento confirmou a hipótese de Redi e 
comprovou que não havia geração espontânea de 
vermes a partir de corpos em decomposição. 

 
Em 1745, o cientísta inglês John T. Needham 

(1713-1781) realizou vários experimentos em que 
submetia à fervura frascos contendo substancias 
nutritivas. Após a fervura, fechava os frascos com 
rolhas e deixava-os em repouso por alguns dias. 
Depois ao examinar essas soluções ao microscópio, 
Needham observava a presença de microorganismos. 
A explicação que ele deu a seus resultados foi de que 
os microorganismos teriam surgido por geração 
espontânea. Ele dizia que a solução nutritiva continha 
uma “força vital” responsável pelo surgimento das 
forças vivas. 

Posteriormente, em 1770, o pesquisador italiano 
Lazzaro Spallanzani (1729-1799) repetiu os 
experimentos de Needham, com algumas 
modificações, e obteve resultados diferentes. 
Spallanzani colocou substâncias nutritivas em balões 
de vidro, fechando-os hermeticamente. Esses balões 
assim preparados eram colocados em calderões com 

água e submetidos à fervura durante algum tempo. 
Deixava resfriar por alguns dias e então ele abria os 
frascos e observava o líquido ao microscópio. Nenhum 
organismo estava presente. 

Spallanzani explicou que Needham não havia 
fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente 
longo para matar todos os microrganismos existentes 
nela e, assim, esterelizá-la. Needham respondeu a 
essas críticas dizendo que, ao ferver por muito tempo 
as substâncias nutritivas em recipientes 
hermeticamente fechados, Spallanzani havia destruído 
a “força vital” e tornado o ar desfavorável ao 
aparecimento da vida. 

Somente por volta de 1860, com os experimentos 
realizados por Louis Pasteur (1822 – 1895), 
conseguiu-se comprovar definitivamente que os 
microorganismos surgem a partir de outros 
preexistentes. 

 
A ausência de microrganismos nos frascos do tipo 

“pescoço de cisne” mantidos intactos e a presença 
deles nos frascos cujo “pescoço” havia sido quebrado 
mostram que o ar contém microorganismos e que 
estes, ao entrarem em contato com o líquido nutritivo e 
estéril do balão, desenvolvem-se. No balão intacto, 
esses microorganismos não conseguem chegar até o 
líquido nutritivo e estéril, pois ficam retidos no “filtro” 
formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço 
do balão durante o resfriamento. Já nos frascos em que 
o pescoço é quebrado, esse “filtro” deixa de existir. 
 

20.2 TEORIA MATERIALISTA 

Trabalhando independentemente, o cientista 
russo Aleksander I. Oparin (1894-1980) e o cientista 
inglês John Burdon S. Haldane (1892 – 1964) 
propuseram na década de 1920, hipóteses 
semelhantes sobre como a vida teria se originado na 
Terra. 

Apesar de existirem pequenas diferenças entre as 
hipóteses desses cientistas, basicamente eles 
propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a 
partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na 
atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de 
substâncias inorgânicas. As condições da Terra antes 
do surgimento dos primeiros seres vivos eram muito 
diferentes das atuais. As erupções vulcânicas eram 
muito frequentes, liberando grande quantidade de 
gases e de partículas para a atmosfera. Esses gases e 
partículas ficaram retidos por ação da força da 
gravidade e passaram a compor a atmosfera primitiva. 
Embora não exista um consenso sobre a composição 
da atmosfera primitiva, foi proposto no início que, 
provavelmente, era formada por metano (CH4), amônia 
(NH3), gás hidrogênio (H2) e vapor d’água (H2O). Não 
havia gás oxigênio (O2) ou ele estava presente em 
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baixíssima concentração; por isso se fala em ambiente 
redutor, isto é, não oxidante. Nessa época, a Terra 
estava passando por um processo de resfriamento, que 
permitiu o acúmulo de água nas depressões da sua 
costa, formando os mares primitivos. As descargas 
elétricas e as radiações eram intensas e teriam 
fornecido energia para que algumas moléculas 
presentes na atmosfera se unissem, dando origem a 
moléculas maiores e mais complexas: as primeiras 
moléculas orgânicas. É importante lembrar que na 
atmosfera daquela época, diferentemente do que 
ocorre hoje, não havia o escudo de ozônio 
(O3) contra as radiações, especialmente a ultravioleta, 
que, assim, atingiam a Terra com grande intensidade. 
As moléculas orgânicas formadas eram arrastadas 
pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos 
mares primitivos, que eram quentes e rasos. Esse 
processo, repetindo-se ao longo de muitos anos, teria 
transformado os mares primitivos em 
verdadeiras “sopas nutritivas”, ricas em matéria 
orgânica. Essas moléculas orgânicas poderiam ter-se 
agregado, formando coacervados, nome derivado do 
latim coacervare, que significa formar grupos. No caso, 
o sentido de coacervados é o de conjunto de moléculas 
orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas 
de água. Esses coacervados não eram seres vivos, 
mas uma primitiva organização das substâncias 
orgânicas em um sistema semi-isolado do meio, 
podendo trocar substâncias com o meio externo e 
havendo possibilidade de ocorrerem inúmeras reações 
químicas em seu interior. 

Não se sabe como a primeira célula surgiu, mas 
pode-se supor que, se foi possível o surgimento de um 
sistema organizado como os coacervados, podem ter 
surgido sistemas equivalentes, envoltos por uma 
membrana formada por lipídios e proteínas e 
contendo em seu interior a molécula de ácido nucléico. 
Com a presença do ácido nucléico, essas formas teriam 
adquirido a capacidade de reprodução e regulação das 
reações internas. Nesse momento teriam surgido os 
primeiros seres vivos que, apesar de muito primitivos, 
eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros 
seres semelhantes a eles. 

Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de 
Chicago, Stanley Miller e Harold Urey, 
desenvolveram um aparelho em que simularam as 
condições supostas para a Terra primitiva. Com 
sucesso, obtiveram resultados que confirmaram a 
hipótese de Oparin. Inicialmente, obtiveram com o seu 
experimento pequenas moléculas que, com o passar do 
tempo, se combinaram formando moléculas mais 
complexas, inclusive os aminoácidos glicina e alanina. 
Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros 
aminoácidos e vários compostos de carbono. 

 
Os protobiontes de Oparin receberam diferentes 

nomes dados pelos cientistas, dependendo de seu 
conteúdo: microsferas, protocélulas, micelas, 
lipossomos e coacervados. Estes possuem uma 
“membrana” dupla, formada por duas camadas 
lipídicas, à semelhança das membranas celulares. 

No começo da década de 1970, o biólogo Sidney 
Fox aqueceu, a seco, a 60ºC, uma mistura de 
aminoácidos. Obteve pequenos polipeptídeos, a que 
ele chamou de proteinoides. A água resultante dessa 
reação entre aminoácidos evaporou em virtude do 
aquecimento. Fox quis, com isso, mostrar que pode ter 
sido possível a união de aminoácidos apenas com uma 
fonte de energia, no caso o calor, e sem a presença de 
água. Faltava esclarecer o possível local em que essa 
união teria ocorrido. Recentemente, os cientistas 
levantaram a hipótese de que a síntese de grandes 
moléculas orgânicas teria ocorrido na superfície das 
rochas e da argila existente na Terra primitiva. A argila 
em particular, teria sido o principal local da síntese. Ela 
é rica em zinco e ferro, dois metais que costumam atuar 
como catalisadores em reações químicas. A partir daí, 
vagarosamente ocorrendo as sínteses, as chuvas se 
encarregariam de lavar a crosta terrestre e levar as 
moléculas para os mares, transformando-os no imenso 
caldo orgânico sugerido por Oparin. Essa descoberta, 
aliada aos resultados obtidos por Fox, resolveu o 
problema do local em que possivelmente as sínteses 
orgânicas teriam ocorrido. 

Havia, no entanto, outro problema: as reações 
químicas ocorrem mais rapidamente na presença de 
enzimas. Somente a argila, ou os metais nela 
existentes, não proporcionariam a rapidez necessária 
para a ocorrência das reações. Atualmente, sugere-se 
que uma molécula de RNA teria exercido ação 
enzimática. Além de possuir propriedades 
internacionais, descobriu-se que o RNA também tem 
características de enzima, favorecendo a união de 
aminoácidos. Assim, sugerem os cientistas, RNAs 
produzidos na superfície de argilas, no passado, teriam 
o papel de atuar como enzimas na síntese dos 
primeiros polipeptídeos. Esses RNAs atuariam como 
enzimas chamadas ribozimas e sua ação seria 
auxiliada pelo zinco existente na argila. Outro dado que 
apoia essa hipótese é o fato de que, colocando 
moléculas de RNA em tubo de ensaio com nucleotídeos 
de RNA, ocorre a síntese de mais RNA sem a 
necessidade de enzimas. 
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20.3 HIPÓTESE HETEROTRÓFICA 

Segunda essa hipótese, os primeiros organismos 
eram estruturalmente muito simples, sendo de se supor 
que as reações químicas em suas células também 
eram simples. Eles viviam em um ambiente aquático, 
rico em substâncias nutritivas, mas provavelmente não 
havia oxigênio na atmosfera, nem dissolvido na água 
dos mares. Nessas condições, é possível supor que, 
tendo alimento abundante ao seu redor, esses 
primeiros seres teriam utilizado esse alimento já prono 
como fonte de energia e matéria-prima. Eles seriam, 
portanto, heterótrofos. Esses organismos 
começaram a aumentar em número por reprodução. 
Paralelamente a isso, as condições climáticas da Terra 
também estavam mudando a ponto de não mais ocorrer 
síntese pré-biótica de matéria orgânica. Desse modo, o 
alimento dissolvido no meio teria começado a ficar 
escasso. Com alimento reduzido e um grande número 
de indivíduos nos mares, deve ter havido muita 
competição, e muitos organismos teriam morrido por 
falta de alimento. Ao mesmo tempo, teria se acumulado 
CO2 no ambiente. Acredita-se que nesse novo cenário 
teria ocorrido o surgimento de alguns seres capazes de 
captar a luz solar com o auxílio de pigmentos como a 
clorofila. A energia da luz teria sido utilizada para a 
síntese de seus próprios alimentos orgânicos, a partir 
de água e gás carbônico. Teriam surgido assim os 
primeiros seres autótrofos: os seres fotossintetizantes, 
que não competiam com os heterótrofos e proliferaram 
muito. Esses primeiros seres fotossintetizantes 
foram fundamentais na modificação da composição 
da atmosfera: eles introduziram o oxigênio no ar, e 
a atmosfera teria passado de redutora a 
oxidante. Até os dias de hoje, são principalmente os 
seres fotossintetizantes que matem os níveis de 
oxigênio na atmosfera, o que é fundamental para a vida 
no nosso planeta. Em condições de baixa 
disponibilidade de moléculas orgânicas no meio, esses 
organismos aeróbios teriam grande vantagem sobre os 
fermentadores. 

Havendo disponibilidade de oxigênio, foi 
possível a sobrevivência de seres que 
desenvolveram reações metabólicas complexas, 
capazes de utilizar esse gás na degradação do 
alimento. Surgiram, então, os primeiros seres 
aeróbios, que realizam a respiração. Por meio da 
respiração, o alimento, especialmente o açúcar glicose, 
é degradado em gás carbônico e água, liberando muito 
mais energia para a realização das funções vitais do 
que na fermentação. 

A fermentação, a fotossíntese e a respiração 
permaneceram ao longo do tempo e ocorrem nos 
organismos que vivem atualmente na Terra. Todos os 
organismos respiram e/ou fermentam, mas apenas 
alguns respiram e fazem fotossíntese. 

 
 

20.4 HIPÓTESE AUTOTRÓFICA 

Alguns cientistas têm argumentado que os seres 
vivos não devem ter surgido em mares rasos e quentes, 
como proposto por Oparin e Haldane, pois a superfície 
terrestre, na época em que a vida surgiu, era um 
ambiente muito instável. Meteoritos e cometas atingiam 
essa superfície com muita frequência, e a vida primitiva 

não poderia se manter em tais condições. Alguns 
cientistas especulam que os primeiros seres vivos não 
poderiam ter sobrevivido a esse bombardeio cósmico, 
e propõem que a vida tenha surgido em locais mais 
protegidos, como o assoalho dos mares primitivos. 

Em 1977, foram descobertas nas profundezas 
oceânicas as chamadas fontes termais 
submarinas, locais de onde emanam gases quentes e 
sulfurosos que saem de aberturas no assoalho 
marinho. Nesses locais a vida é abundante. Muitas 
bactérias que aí vivem são autótrofas, mas realizam um 
processo muito distinto da fotossíntese. Onde essas 
bactérias vivem não há luz, e elas são a base de uma 
cadeia alimentar peculiar. A descoberta das fontes 
termais levantou a possibilidade de que a vida teria 
surgido nesse tipo de ambiente protegido e de que a 
energia para o metabolismo dos primeiros seres vivos 
viria de um mecanismo autotrófico denominado 
quimiossíntese. Alguns cientistas acreditam que os 
primeiros seres vivos foram bactérias, que obtinham 
energia para o metabolismo a partir da reação entre 
substâncias inorgânicas, como fazem as bactérias 
encontradas atualmente nas fontes termais submarinas 
e em outros ambientes muito quentes (com cerca de 60 
a 105ºC) e sulfurosos. Segundo essa hipótese, parece 
que toda a vida que conhecemos descende desse tipo 
de bactéria, que devia ser autotrófica. 

Os que argumentam a favor dessa hipótese 
baseiam-se em evidências que sugerem abundância de 
sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico, H2S, que tem 
cheiro de ovo podre) e compostos de ferro na Terra 
primitiva. As primeiras bactérias devem ter obtido 
energia de reações que tenham envolvido esses 
compostos para a síntese de seus componentes 
orgânicos. Algumas bactérias que vivem atualmente 
em fontes quentes e sulfurosas podem realizar a 
reação química a seguir, que, segundo a hipótese 
autotrófica, pode ter sido a reação fundamental 
fornecedora de energia para os primeiros seres vivos: 

 
A energia liberada por essas reações pode ser 

usada pelas bactérias para a produção de compostos 
orgânicos essenciais para a vida, a partir de CO2 e H2O. 
Assim, segundo essa hipótese, a quimiossíntese - um 
processo autotrófico – teria surgido primeiro. Depois 
teriam surgido a fermentação, a fotossíntese e 
finalmente a respiração. Os debates sobre origem da 
vida ainda darão muito o que falar. A hipótese mais 
aceita sobre a evolução do metabolismo ainda é a 
heterótrofa, embora a hipótese autótrofa venha 
ganhando cada vez mais força. 

Para finalizar, evidências obtidas de estudos 
geológicos sugerem que os primeiros multicelulares 
simples surgiram na Terra há cerca de 750 milhões de 
anos! Antes disso houve o predomínio de vida 
unicelular, como formas eucarióticas simples. A partir 
dessa data, surgem os primeiros multicelulares, 
originados dos unicelulares eucariotos existentes. 
 

20.5 TEORIA DA ENSOSSIMBIOSE 

A Teoria da Endossimbiose, também conhecida 
como Endossimbiose Sequencial, proposta por Lynn 
Margulis, propõe que organelas , que compõem 
as células eucariontes tenham surgido como 
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consequência de uma associação simbiótica estável  
entre organismos. Mais especificamente, esta teoria 
postula que os cloroplastos e as mitocôndrias dos 
organismos eucariontes  têm origem 
num procarionte heterotrófico – provavelmente 
um antepassado das cianobactéria atuais - que viveu 
em simbiose dentro de outro organismo, 
também unicelular, mas provavelmente de maiores 
dimensões, obtendo assim proteção e fornecendo 
ao hospedeiro a energia fornecida pela fotossíntese. 
Os seguintes dados indiciam que as mitocôndrias e 
cloroplastos tiveram origem em bactérias 
endossimbiontes: tanto as mitocôndrias como os 
cloroplastos possuem DNA bastante diferente do que 
existe no núcleo celular e em quantidades semelhantes 
ao das bactérias; as mitocôndrias utilizam um código 
genético diferente do da célula eucariótica hospedeira 
e semelhante ao das bactérias e Archaea; ambos 
os organelos se encontram rodeados por duas ou 
mais membranas e a mais interna tem diferenças na 
composição em relação às outras membranas da célula 
e semelhanças com a dos procariotas;ambos se 
formam por fissão binária, como é comum nas 
bactérias. 

 
20.6 EXERCÍCIOS 

 
1. Charles Darwin, além de postular que os 
organismos vivos evoluíam pela ação da seleção 
natural, também considerou a possibilidade de as 
primeiras formas de vida terem surgido em algum 
lago tépido do nosso Planeta. Entretanto, existem 
outras teorias que tentam explicar como e onde a 
vida surgiu. Uma delas, a panspermia, sustenta 
que: 
a) As primeiras formas de vida podem ter surgido nas 
regiões mais inóspitas da Terra, como as fontes 
hidrotermais do fundo dos oceanos. 
b) Compostos orgânicos simples, como os 
aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira 
abiótica em vários pontos do planeta Terra. 
c) Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a 
Terra, em função dos requisitos mínimos necessários 
para a sua formação e subsistência. 
d) A capacidade de replicação das primeiras moléculas 
orgânicas foi o que permitiu que elas se difundissem 
pelos oceanos primitivos da Terra. 
e) A vida se originou fora do Planeta Terra, tendo sido 
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trazida por meteoritos, cometas ou então pela poeira 
espacial. 
 
2. Sobre a origem e a evolução dos primeiros seres 
vivos é CORRETO afirmar que: 
a) a atmosfera da Terra primitiva era composta 
principalmente de metano, oxigênio e vapor d’água. 
b) os primeiros organismos eram autotróficos. 
c) os primeiros organismos a conquistar o ambiente 
terrestre foram os répteis. 
d) os primeiros invertebrados viviam exclusivamente no 
mar. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
3.  A definição de vida é motivo de muitos debates. 
Segundo a Biologia, o início da vida na Terra deu-
se com: 
a) O “big bang”, que deu origem ao universo e, 
consequentemente, à vida. 
b) O aumento dos níveis de O‚ atmosférico, que 
permitiu a proliferação dos seres aeróbios. 
c) O surgimento dos coacervados, os quais, em 
soluções aquosas, são capazes de criar uma 
membrana, isolando a matéria orgânica do meio 
externo. 
d) O surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que 
envolveu moléculas com capacidade de 
autoduplicação e metabolismo. 
e) O resfriamento da atmosfera, que propiciou uma 
condição favorável para a origem de moléculas 
precursoras de vida. 
 

4. A origem da vida é explicada por diferentes 
teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu 
devido à presença de gases na atmosfera que 
sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, 
fazendo com que moléculas inorgânicas dessem 
origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é 
conhecida como 
a) Abiogênese. 
b) Geração espontânea. 
c) Evolução química. 
d) Panspermia. 
e) Seleção natural. 
 

5. A origem da vida sempre foi motivo de muita 
pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que 
a vida surgia a partir de matéria inanimada, uma 
teoria conhecida como 
a) Biogênese. 
b) Geração espontânea. 
c) Evolução química. 
d) Evolução molecular. 
e) Seleção natural. 
 

6. São muitas as discussões sobre a origem da vida 
no planeta Terra. Os estudos sobre o assunto 
evidenciam a importância dos avanços 
tecnológicos e das pesquisas para o 
aprimoramento das hipóteses sobre a origem da 
vida. Porém, após alguns séculos de estudos, 
apesar de consideráveis avanços, ainda existem 
muitas perguntas sem respostas. Sobre as 
principais teorias da origem da vida, pode-se 
afirmar: 
a) Haldane e Oparin admitiam que moléculas 
inorgânicas, encontradas na atmosfera primitiva, se 

combinariam originando moléculas orgânicas simples, 
que, posteriormente, adquiriram a capacidade de 
autoduplicação e metabolismo. 
b) A teoria da abiogênese foi confirmada com as 
pesquisas realizadas por Pasteur, em que micro-
organismos foram encontrados em frascos com 
“pescoço de cisne”, após o processo de fervura. 
c) Os avanços tecnológicos e as pesquisas atuais 
permitiram definir a descoberta da vida como sendo 
através da evolução de componentes inorgânicos 
originados no próprio planeta Terra. 
d) Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos 
teriam vindo do cosmos e seriam pluricelulares e 
autótrofos. 
e) As pesquisas realizadas puderam comprovar a 
hipótese autotrófica, pois não existiam nutrientes 
suficientes na Terra primitiva para suprir os seres vivos. 
 

7. O aglomerado de moléculas orgânicas, revestido 
por uma película de moléculas de água e que, na 
opinião de alguns cientistas, pode ser um dos 
primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se: 
a) Aminoácido. 
b) Coacervado. 
c) Micro-organismo. 
d) Enzima. 
d) Proteína. 
 

8. Leia o texto a seguir. 
 A determinação de um ambiente propício à origem 
da vida na Terra divide as opiniões dos cientistas. 
Uns defendem que o surgimento da vida teria 
ocorrido, por exemplo, na sopa primitiva dos 
oceanos, em superfícies de minerais de argila, ou 
então em sistemas hidrotermais, solos, atmosfera, 
lagos e ilhas vulcânicas. Vale a ressalva de que a 
presença de determinados compostos químicos em 
meteoritos aponta ainda uma contrariedade em 
relação à concepção de que o universo é pobre em 
matéria orgânica. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
teorias da origem da vida, assinale a alternativa 
correta 
a) A teoria da geração espontânea, ou biogênese, por 
considerar a multiplicidade de formas de vida existente, 
defende a concepção atualmente aceita, segundo a 
qual seres vivos podem surgir por mecanismos que não 
sejam através da reprodução.  
b) Para a Panspermia, a vida na Terra é resultado de 
processos químicos em que compostos orgânicos se 
combinaram formando moléculas inorgânicas 
complexas, as quais deram origem aos seres vivos com 
capacidade de reprodução.  
c) Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres 
vivos, por serem muito simples, não teriam 
mecanismos celulares desenvolvidos para capacitá-los 
a produzir substâncias alimentares, obrigando-os a 
utilizar as substâncias disponíveis no meio.  
d) É preconizado pela hipótese heterotrófica que a 
partir da energia consumida por reações químicas entre 
componentes orgânicos da crosta terrestre, os 
primeiros seres vivos produziam suas próprias 
substâncias alimentares.  
e) Para a hipótese autotrófica, com a formação da 
camada de ozônio na estratosfera, por consequência 
da presença do gás oxigênio na atmosfera terrestre, os 
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seres vivos, antes restritos aos ambientes aquáticos, 
passaram a colonizar ambientes de terra firme. 
 

9. Um dos temas mais controversos da história da 
ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a 
dúvida se ela teria surgido pela abiogênese 
(geração espontânea) ou pela biogênese. Por 
séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e 
desenvolveram explicações, por meio de 
experimentos, como consequência de diferentes 
olhares. Com base nos conhecimentos sobre 
abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que 
relaciona, corretamente, o pesquisador, a hipótese 
por ele defendida e o experimento que deu 
sustentação para sua defesa.  
a) John Tuberville Needham defendeu a abiogênese 
por meio de experimentos que demonstraram o 
surgimento de microrganismos em um caldo de carne 
aquecido e mantido em recipientes fechados.  
b) Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese 
por meio de experimentos que demonstraram o 
surgimento de larvas em pedaços de carne em 
putrefação.  
c) Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio 
de estudos que demonstraram a origem da matéria que 
permitia o crescimento das plantas em vasos.  
d) Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de 
experimentos a partir dos quais surgiam 
microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo em 
frascos de vidro.  
e) Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de 
experimentos com uma mistura aquecida de água, feno 
e gás oxigênio (O2), a partir da qual surgiam 
microrganismos. 
 

20.7 GABARITO 
1-E, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-D, 8-E, 9-A 

 

UNIDADE 21 

 

EVOLUÇÃO II 
 

21.1 LAMARCKISMO 

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, 
Chevalier de Lamarck (1744 —1829) foi um  
naturalista francês e foi o primeiro a propor uma teoria 
sintética da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, 
no livro Filosofia Zoológica. Ele dizia que formas de 
vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada 
por geração espontânea e progridem a um estágio de 
maior complexidade e perfeição. 

Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão 
dos organismos era guiada pelo meio ambiente: se o 
ambiente sofre modificações, os organismos 
procuram adaptar-se a ele. Nesse processo de 
adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que 
outros. O uso ou o desuso dos diferentes órgãos 
alterariam características do corpo, e estas 
características seriam transmitidas para as próximas 
gerações. Assim, ao longo do tempo os organismos se 
modificariam, podendo dar origem as novas espécies. 
Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo 
estaria baseado em duas leis fundamentais: 

• Lei do uso ou desuso: no processo de 
adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do 
corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, 
e o desuso faz com que se atrofiem; 

 
Um exemplo clássico da lei do uso e do desuso é o 

crescimento do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, 
devido ao esforço da girafa para comer as folhas das 
arvores mais altas o pescoço do mesmo acabou 
crescendo. 

• Lei da transmissão dos caracteres 
adquiridos: alterações no corpo do organismo 
provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos 
descendentes. 

Vários são os exemplos de abordagem lamarquista 
para a evolução. Um deles se refere às aves aquáticas, 
que se teriam tornado pernaltas devido ao esforço que 
faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as 
pernas durante a locomoção na água. A cada geração 
esse esforço produziria aves com pernas mais altas, 
que transmitiam essa característica à geração seguinte. 
Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais 
aves pernaltas. 

 
Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas, 

não porque falavam na herança das características 
adquiridas, mas por falarem em evolução. Não se sabia 
nada sobre herança genética e acreditavam-se que as 
espécies eram imutáveis. Somente muito mais tarde os 
cientistas puderam contestar a herança dos caracteres 
adquiridos. Uma pessoa que pratica atividade física 
terá musculatura mais desenvolvida, mas essa 
condição não é transmitida aos seus descendentes. 

Mesmo estando enganado quanto às suas 
interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi 
o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender 
ideias sobre evolução. Ele introduziu também o 
conceito da adaptação dos organismos ao meio, muito 
importante para o entendimento da evolução. 

Friedrich Leopold August 
Weismann (1834 — 1914) foi um biólogo alemão. A 
ideia de que as células germinativas contêm 
informações que passa a cada geração afetada pela 
experiência e independente das células somáticas 
(corpo), passou a ser conhecida como a barreira 
Weismann, e é frequentemente citado como colocar um 
ponto final à teoria de Lamarck e a herança de 
características adquiridas. O que Lamarck reivindicou a 
herança de características adquiridas através do 
esforço, ou vontade. Weismann conduziu o 
experimento de remover a cauda de 68 ratos brancos, 
várias vezes ao longo de 5 gerações, e relatando que 
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há ratos nasceram em consequência, sem uma cauda 
ou mesmo com uma cauda mais curta. Ele afirmou que 
"901 jovens foram produzidos por cinco gerações de 
pais artificialmente mutilados, e ainda assim não houve 
um único exemplo de uma cauda rudimentar ou de 
qualquer outra anormalidade neste órgão." O objetivo 
da sua experiência foi estabelecer as reivindicações de 
mutilação herdada para descansar. Os resultados 
foram consistentes com a teoria de germoplasma de 
Weismann. 

 

21.2 DARWINISMO 

Charles Robert Darwin  (1809 — 1882) foi 
um naturalista britânico que alcançou fama ao 
convencer a comunidade científica da ocorrência 
da evolução e propor uma teoria para explicar como ela 
se dá por meio da seleção natural e sexual. Esta 
teoria culminou no que é, agora, considerado o 
paradigma central para explicação de diversos 
fenômenos na biologia. 

 
Darwinismo é um conjunto de movimentos e 

conceitos relacionados às ideias de transmutação de 
espécies, seleção natural ou da evolução, incluindo 
algumas ideias sem conexão com o trabalho 
de Charles Darwin. A característica que mais distingue 
o darwinismo de todas as outras teorias é que a 
evolução é vista como uma função da mudança da 
população e não da mudança do indivíduo.  

Ela baseia-se principalmente na ação da seleção 
natural, que consiste em selecionar indivíduos mais 
adaptados a determinada condição ecológica, 
eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma 
condição. A expressão “mais adaptado” refere-se à 
maior probabilidade de determinado indivíduo 
sobreviver e deixar descendentes em determinado 
ambiente. 

A seleção natural atua permanentemente sobre 
todas as populações. Mesmo em ambientes estáveis e 
constantes, a seleção natural age de modo 
estabilizador, está presente, eliminando os fenótipos 
desviantes. Entretanto, o ambiente não representa um 
sistema constante e estável, quer ao longo do tempo, 
quer ao longo do espaço, o que determina interações 
diferentes entre os organismos e o meio. Essa 
heterogeneidade propicia diferentes pressões seletivas 
sobre o conjunto gênico da população, evitando a 
eliminação de determinados alelos que, em um 
ambiente constante e estável, não seriam mantidos. 
Dessa forma, a variabilidade genética sofre menor 
redução. 

 

 

21.3 NEODARWINISMO 

De 1900 até cerca de 1920, os adeptos da genética 
mendeliana acreditavam que apenas as mutações 
eram responsáveis pela evolução e que a seleção 
natural não tinha importância nesse processo. Depois 
disso vários cientistas começaram a conciliar as ideias 
sobre seleção natural com os fatos da Genética, o que 
culminou com a formulação da Teoria sintética da 
evolução, às vezes chamada também 
de Neodarwinismo. 

Conforme Darwin já havia proposto, essa teoria 
considera a população como a unidade evolutiva. Uma 
população pode ser definida como um grupamento de 
indivíduos da mesma espécie que ocorrem em uma 
mesma área geográfica, em um mesmo intervalo de 
tempo. Cada população apresenta determinado 
conjunto gênico, que pode ser alterado de acordo com 
fatores evolutivos. O conjunto gênico de uma 
população é o conjunto de todos os genes presentes 
nessa população. Assim, quanto maior for o conjunto 
gênico da população, maior será a variabilidade 
genética. Os principais fatores evolutivos que atuam 
sobre o conjunto gênico da população podem ser 
reunidos em duas categorias: 

• Fatores que tendem a aumentar a 
variabilidade genética da 
população: mutação e permutação. 

• Fatores que atuam sobre a variabilidade 
genética já estabelecida:  migração, deriva 
genética e seleção natural. 

Sabe-se que uma população está evoluindo quando 
se verificam alterações na frequência de seus genes. 
Atualmente considera-se a evolução como o conceito 
central e unificador da Biologia, e uma frase marcante 
que enfatiza essa ideia foi escrita pelo cientista 
Dobzhansky: “Nada se faz em biologia a não ser à luz 
da evolução”.  
 

21.4 TIPOS DE SELAÇÃO NATURAL 

Seleção natural -> sobrevivência do mais apto ao 
ambiente: 

• Disruptiva -> ambos os extremos são 
favorecidos; 

• Estabilizadora -> intermediários são 
favorecidos; 

• Direcional -> um dos extremos é favorecido; 

• Seleção sexual. 
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O exemplo do pescoço da girafa enquadra-se como 

uma seleção natural direcional, ou seja, um fenótipo 
extremo foi favorecido (o que possuía pescoço mais 
longo. Um exemplo de seleção sexual é observado em 
aves que realizam rituais de acasalamento, como 
danças ou coleta de objetos. Isso é explicado porque o 
indivíduo que for mais exuberante é o que possui os 
melhores genes e, portanto, terá a melhor prole.  

 

21.5 ESPECIAÇÃO 

A especiação é o termo utilizado para exemplificar 
como uma nova espécie surgiu. Existem diversos 
meios de especiação: 

• Alopátrica -> isolamento geográfico que leva 
ao isolamento reprodutivo; 

• Simpátrica -> apenas isolamento reprodutivo 
dentro de uma população; 

• Peripátrica -> ocorre quando o isolamento 
reprodutivo é ocasionado por um pequeno isolamento 
geográfico, mesmo quando ainda há meios de 
comunicação entre as áreas; 

• Parapátrica-> ocorre quando o ambiente é 
muito amplo, abrindo espaço para um isolamento 
reprodutivo dentro da própria população, mesmo que 
em regiões muito próximas. 

 
 

21.6 EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO 

• Homologia -> mesma origem embrionária, 
podem ter ou não a mesma função. Exemplificam a 
irradiação biológica. 

• Analogia -> forma semelhante e desempenham 
a mesma função, não possuem a mesma origem 
embriológica. Exemplificam convergências adaptativas. 

 
• Órgãos vestigiais; 
• Registro fossilifico; 

 

21.7 EXERCÍCIOS 
 

1. Atletas utilizam seus membros anteriores para a 
realização de lançamentos. As figuras 16, 17 e 18 
representam membros anteriores de diferentes 
espécies animais. 

 
De acordo com as figuras e os conhecimentos 
sobre características evolutivas dos animais, 
considere as afirmativas a seguir. 
 I. Por terem funções distintas, os membros anteriores 
de humanos e de aves apresentam esqueletos com 
estrutura diferente.  
II. Os membros anteriores de morcegos e de humanos 
são estruturas que surgiram de forma independente, 
com origem embrionária diferente.  
III. As estruturas ósseas das asas de morcegos e de 
aves são homólogas, pois são derivadas de um 
ancestral comum. 
 IV. No processo de adaptação para o voo, asas de 
aves e de morcegos evoluíram independentemente, 
fenômeno conhecido como evolução convergente. 
Assinale a alternativa correta 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas 
 
2. Darwin, em sua teoria de seleção natural, 
forneceu uma explicação para as origens da 
adaptação. A adaptação aumenta a capacidade de 
um organismo de utilizar recursos ambientais para 
sobreviver e se reproduzir. Com base na série de 
observações e conclusões de Darwin e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas: 
I. O tamanho das populações naturais mantém-se 
constante ao longo do tempo, sendo limitado por 
fatores ambientais, como a disponibilidade de alimento, 
locais de procriação e presença de inimigos naturais.  
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II. Uma luta contínua pela existência ocorre entre 
indivíduos de uma população e a cada geração muitos 
morrem sem deixar descendentes; os que sobrevivem 
apresentam determinadas características relacionadas 
à adaptação. 
 III. Os indivíduos de uma população possuem as 
mesmas características, o que influencia sua 
capacidade de explorar com sucesso os recursos 
naturais e de deixar descendentes.  
IV. Os indivíduos mais adaptados se reproduzem e 
transmitem aos descendentes as características 
relacionadas a essa adaptação, favorecendo a 
permanência e o aprimoramento dessas características 
ao longo de gerações sucessivas.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
3. Com base nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas a seguir: 
I. A ideia de evolução não era nova, contudo, foi Darwin 
que estabeleceu cientificamente o princípio da seleção 
natural como fator responsável pela evolução dos 
organismos.  
II. As conclusões expostas no livro A origem das 
espécies levaram ao aprimoramento dos estudos de 
Lamark que embasavam a teoria da geração 
espontânea dos organismos.  
III. Em sua viagem, Darwin observou a ocorrência de 
processos biológicos semelhantes em áreas 
geográficas e com seres vivos diferentes, o que 
colaborou para a elaboração da Teoria da Evolução 
pela seleção natural.  
IV. A Teoria da Evolução pela seleção natural, 
conhecida por darwinismo, também foi desenvolvida 
por Alfred Wallace que, na mesma época, estudava o 
fenômeno evolutivo.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
4. Considere as seguintes ocorrências nos seres 
vivos. 
I. Reprodução assexuada 
II. Autofecundação 
III. Predatismo 
IV. Competição 
V. Mutação 
São favoráveis para a ocorrência de evolução, 
apenas: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) IV e V. 
d) I, II e V. 
e) III, IV e V. 
 
5. A seleção natural configura-se como o principal 
conceito dentro da teoria da evolução proposta por 
Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque 

aquela que indica corretamente a ideia de seleção 
natural. 
a) Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem 
essa característica para os seus descendentes. 
b) Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se 
e impedir a reprodução dos mais fracos. 
c) Os organismos mais aptos são selecionados pelo 
meio e todos os organismos mais fracos são extintos. 
d) Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente 
apresentam maior chance de reprodução e transmissão 
da característica vantajosa para os seus descendentes. 
e) Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e 
produzem descendentes férteis. 
 
6. De acordo com a teoria proposta por Darwin, 
humanos e outros organismos vivos, como a 
baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso 
ocorre porque todos os organismos: 
a) Passaram por processos de seleção natural. 
b) Possuem um ancestral comum. 
c) Possuem a capacidade de hereditariedade. 
d) Passaram por processo de convergência adaptativa. 
e) Passaram por mutações direcionais. 
 
7. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos 
primeiros estudiosos que compreenderam que o 
meio poderia de alguma forma influenciar na 
evolução dos seres vivos. Apesar de algumas 
conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito 
importante para a biologia evolutiva. Marque a 
alternativa que indica os dois pontos principais da 
teoria que ficou conhecida por lamarckismo. 
a) Seleção natural e mutação. 
b) Lei do uso e desuso e seleção natural. 
c) Lei do uso e desuso e lei da necessidade. 
d) Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso 
e desuso. 
e) Seleção natural e lei da herança dos caracteres 
adquiridos. 
 
8. Existem várias evidências que sustentam o fato 
de que a evolução aconteceu e acontece nos dias 
atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que 
são restos ou vestígios preservados da existência 
de organismos que viveram no passado. A respeito 
dos fósseis, marque a alternativa incorreta: 
a) Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as 
espécies existentes eram diferentes das atuais. 
b) Através dos fósseis, é possível observar claramente 
a evolução de cada espécie, pois não há falhas no 
registro fóssil. 
c) Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo 
entender as condições climáticas da época em que 
aquele organismo viveu. 
d) Para descobrir a idade de um fóssil, muitos 
pesquisadores utilizam o método de datação com 
carbono 14. 
e) Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, 
uma vez que uma série de condições especiais é 
necessária para que a fossilização aconteça. 
 
9. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o 
tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao 
seu professor: “o homem moderno não apresenta 
tantos pelos como os seus ancestrais, pois deixou 
de usar esses anexos como isolante térmico. Isso 
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só foi possível porque o homem adquiriu uma 
inteligência que permitiu a confecção de roupas, 
protegendo-o do frio.” Diante dessa informação 
dada pelo aluno, o professor explicou que isso: 
a) Não ocorreu e a informação está de acordo com a 
teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que 
estruturas do corpo que não são solicitadas 
desaparecem e essas características adquiridas são 
transmitidas aos descendentes. 
b) Não ocorreu e a informação está de acordo com a 
teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que existe 
variação genotípica entre indivíduos, sendo que 
aqueles portadores de características adaptativas 
conseguem sobreviver e deixar descendentes. 
c) Não ocorreu e a informação está de acordo com a 
teoria evolutiva de Stephen Jay Gould, que pressupõe 
que os seres vivos não se modificam por interferência 
ambiental, mas sim por alterações genéticas 
intrínsecas. 
d) Ocorreu de fato e a informação está de acordo com 
a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe que os 
seres vivos com características adaptativas favoráveis 
têm maiores chances de viver. 
e) Ocorreu de fato e a informação está de acordo com 
a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe que os 
seres vivos por necessidade vão se modificando ao 
longo do tempo. 
 
10. A teoria moderna da evolução, ou teoria 
sintética da evolução, incorpora os seguintes 
conceitos à teoria original proposta por Darwin 
a) Mutação e seleção natural. 
b) Mutação e adaptação. 
c) Mutação e recombinação gênica. 
d) Recombinação gênica e seleção natural. 
e) Adaptação e seleção natural. 
 

21.8 GABARITO 
1-C, 2-B, 3-E, 4-E, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-A, 10-C. 
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BIOLOGIA II 

UNIDADE 15 

 

AVES 

 
As aves são animais excepcionalmente adaptados 

para o vôo. Algumas características como a existência 
de penas, asas, tipo de pulmão, sacos aéreos e ossos 
pneumáticos no esqueleto. São animais cordados, 
vertebrados, amnióticos, alantoidianos e 
homeotermos. 
Tegumento: apresentam pele delgada, seca e sem 
glândulas, exceto a glândula uropigiana na cauda de 
certas aves, que produz uma secreção oleosa que 
impermeabiliza as penas. Há escamas córneas nas 
pernas (semelhante às escamas dos répteis). Como 
anexo típico há as penas. 
Esqueleto: é totalmente ossificado, os ossos são 
denominados pneumáticos por conterem em grande 
parte, em lugar da medula óssea, cavidades 
pneumáticas, que podem se comunicar com sacos 
aéreos dos pulmões. O osso esterno é bem 
desenvolvido em aves voadoras, pois apresenta uma 
quilha ou carena, onde se inserem os músculos 
peitorais que acionam as asas (as aves de esterno 
achatado, não voadoras, são as ratitas). Possuem um 
côndilo no occipital e apresentam vértebras fundidas 
(anquilose). 

 
Sistema respiratório: a respiração é pulmonar. Os 
pulmões estão em contato com a parede dorsal, de 
onde partem 5 pares de sacos aéreos que estão 
também em contato com os ossos pneumáticos. A 

função dos sacos aéreos, em conjunto com os ossos 
pneumáticos, é de aumentar a capacidade respiratória 
e diminuir o peso específico do corpo do animal, 
facilitando o voo. A parte inferior da traqueia forma a 
siringe, que possui pregas vocais, responsáveis pelos 
sons emitidos. 
Sistema digestório: possuem bico córneo e boca sem 
dentes. O esôfago tem um papo para armazenar e 
amolecer o alimento (bem desenvolvido nas aves 
granívoras). Não há glândulas salivares. O estômago 
é dividido em pró-ventrículo (digestão química) e 
moela (digestão mecânica). O intestino termina na 
cloaca. Possuem fígado bem desenvolvido, com ou 
sem vesícula biliar, e o pâncreas é envolvido por uma 
alça intestinal. 
Sistema circulatório: a circulação é dupla e 
completa. O coração tem duas aurículas e dois 
ventrículos. Do ventrículo esquerdo sai uma única 
artéria aórtica, voltada para a direita. As hemácias são 
ovais e nucleadas. 
Sistema excretor: os rins são evoluídos, metanefros, 
e os dois ureteres terminam na cloaca. Não possuem 
bexiga urinária e a excreção pastosa, rica em ácido 
úrico, é eliminada juntamente com as fezes. 
Sistema nervoso: possuem telencéfalo e cerebelo 
bem desenvolvidos, e 12 pares de nervos cranianos. As 
aves têm grande acuidade visual, com olhos 
relativamente grandes, capazes de ver cores. Há 
ouvidos interno, médio e externo (conduto auditivo). 
Sob as pálpebras há uma fina e quase transparente 
membrana nictitante, protegendo os olhos durante o 
voo. 
Reprodução: são animais de sexos separados 
(dioicos), todos de fecundação interna e ovíparos, sem 
larvas. O genital masculino possui um par de testículos 
e em algumas espécies há pênis (ganso, pato, 
avestruz). Nas fêmeas só aparece ovário esquerdo. O 
ovo é rico em vitelo (telolécito completo), com uma 
casca calcária protetora. 
 

15.1 CLASSIFICAÇÃO 

As aves atuais estão distribuídas em diversas 
ordens. Aves que não voam, com características 
consideradas mais primitivas, são agrupadas na 
superordem Paleognathae (ou Ratitas); são elas as 
avestruzes africanas (Ordem Struthioniformes), as 
emas sul-americanas (ordem Rheiformes), os emus e 
casuares da Austrália e Nova guiné (ordem 
Casuariformes) e os moas e quivis da Nova Zelândia 
(ordem Apterygiformes).  

As aves consideradas mais modernas estão 
agrupadas na superordem Neognathe (ou carenadas) 
devido a presença de uma estrutura esquelética 
chamada quilha ou carena, a qual se prendem os 
músculos do voo 
 

15.2 EXERCÍCIOS 
 



68                                                                                                                                                                                                 BIOLOGIA II 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

1) Nas aves aparece uma característica, que 
também é presente em mamíferos, chamada de 
endotermia ou homeotermia. Essa característica 
está relacionada com: 
a) a capacidade de manter a temperatura do corpo 
constante através do calor do ambiente. 
b) a necessidade de se manter em locais quentes para 
se aquecer. 
c) a necessidade de se manter em ambientes frios para 
refrescar o corpo. 
d) a capacidade de manter a temperatura do corpo 
constante através do seu metabolismo 
 

2) (UNIFESP-2006) Ave brasileira conviveu com 
dinossauros. Com essa manchete, o jornal Folha de 
S. Paulo (11.08.2005) relata a descoberta, no interior 
do Estado de São Paulo, de fósseis de aves que 
seriam tão antigas quanto os dinossauros. Caso 
este fato se confirme, podemos afirmar 
corretamente que: 
a) essa descoberta revoluciona o conhecimento sobre 
a evolução dos vertebrados. Até agora, admitia-se que 
as aves surgiram a partir dos dinossauros e, portanto, 
não poderiam ter convivido com eles.  
b) a descoberta é revolucionária por derrubar a teoria 
de que as aves descendem dos répteis. Como ambos 
conviveram num mesmo período, passa-se então a 
postular que aves tenham descendido diretamente de 
um grupo mais antigo, possivelmente dos peixes 
pulmonados.  
c) essa convivência derruba a informação mais aceita 
atualmente de que o Brasil é um dos poucos países do 
mundo em que não há indícios da presença de 
dinossauros no passado. Até o momento, não foi 
localizado fóssil algum desses répteis em nosso 
território.  
d) existe certa inadequação na manchete. O fato de os 
fósseis serem tão antigos quanto os dinossauros não 
prova que houve convivência entre aves e esses 
répteis, principalmente porque as evidências de 
dinossauros em nosso território são ainda fracas.  
e) a informação é interessante por se tratar de ave 
brasileira; porém, não é novidade que as aves 
conviveram com alguns dinossauros. Várias teorias 
apontam para o fato de que possivelmente aves e 
algum grupo de dinossauros tenham tido um ancestral 
comum. 
 

3) (UFSCar-2006) Considere o modo de reprodução 
de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 
Pode-se dizer que na maioria das espécies de cada 
uma dessas classes de vertebrados encontramos, 
respectivamente, 
a) oviparidade, larvas aquáticas, larvas terrestres, 
viviparidade e viviparidade.  
b) oviparidade, ovos sem casca, fecundação interna, 
oviparidade e útero.  
c) oviparidade, larvas aquáticas, fecundação externa, 
oviparidade e mamas.  
d) larvas aquáticas, fecundação externa, oviparidade, 
cuidado parental e oviparidade. e) larvas aquáticas, 
fecundação interna, oviparidade, cuidado parental e 
viviparidade. 
 

4) (UFSCar-2005) Cubatão esquece traumas e torna-
se exemplo de recuperação ambiental. (...) O guará-
vermelho, ave rara que havia desaparecido da região 

em consequência da poluição e que estava ameaçada 
de extinção, voltou a habitar os manguezais, a procriar 
e se tornou símbolo de despoluição de Cubatão. (...)  
(Agência Brasileira de Notícias, www.abn.com.br/ 17.06.2004.) O 
guará-vermelho (Eudocimus ruber) é uma ave que 
ocorria ao longo de todo o litoral brasileiro. Hoje, está 
restrito à região compreendida pela costa dos estados 
11 do Amapá, Pará e Maranhão, onde se alimenta de 
caranguejos, caramujos e insetos e forma ninhais na 
copa das árvores, partilhando espaço com colhereiros 
e cabeças-seca. Pesquisadores admitem que a 
população de guarás de Cubatão, SP, ali se 
estabeleceu no início da década de 80, a partir de 
alguns poucos indivíduos que migraram do norte do 
país.  
a) Além da redução dos níveis de poluição, cite dois 
outros fatores que podem ter permitido o 
restabelecimento de uma população de guarás na 
região de Cubatão.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) Por que as aves em geral são consideradas bons 
indicadores da qualidade ambiental? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

5) Quais as características anatômicas das aves as 
tornam mais aptas para o voo? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

15.3 GABARITO  
1- D 2-  E 3- B 4- a) Um dos fatores foi, provavelmente, a reconstituição 
de um hábitat favorável à sobrevivência do guará-vermelho. Outro foi 
o aumento da oferta de alimento, como caranguejos, caramujos e 
insetos do mangue. Ambos os fatores foram consequência da redução 
da poluição no ambiente de Cubatão. b) As aves são muito sensíveis, 
particularmente em termos reprodutivos, a substâncias tóxicas do 
ambiente. 5) Forma aerodinâmica, membros anteriores transformados 
em asas, cobertura leve de penas, ossos pneumáticos, presença de 
sacos aéreos, osso esterno em forma de quilha e ausência e bexiga 
urinária.  

 

UNIDADE 16 
 

MAMÍFEROS 
 

Os mamíferos são representados por grupos de 
animais bastante adaptados aos diversos habitats e 
modos de vida, além de muito provavelmente 
originaram-se dos répteis. Ao contrário do que 
aconteceu com as aves que deixaram poucos fósseis, 
os mamíferos possuem um grande número deles, 
levando à um melhor estudo evolutivo. 
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Os répteis que provavelmente deram origem aos 
mamíferos datam do Permiano e são conhecidos como 
Cinidontes. Estes foram sofrendo gradativas 
modificações, como o desenvolvimento das patas, que 
passaram de uma posição lateral para uma posição 
abaixo do corpo, o que consequentemente vem 
aprimorar a locomoção. O aparecimento da 
diversificação dos dentes torna-se bem evidente. 

A classe dos mamíferos conta com mais 4.500 
espécies, na sua maioria terrestres. Portanto, devemos 
encontrar nessas animais características adaptativas a 
esse meio, algumas delas semelhantes, de maneira 
geral, às características encontradas nos anfíbios 
adultos, às quais se acrescentam outras semelhantes 
àquelas encontradas nos répteis e outras apenas 
compartilhadas com as aves, por se tratarem os 
mamíferos, assim como elas, de animais endotérmicos. 

Pulmões, modificações do esqueleto, dos órgãos 
sensoriais, do sistema nervoso e da musculatura são 
comuns às quatro classes. Modificações da pele, 
alguns aspectos da reprodução (sexos separados, 
fecundação interna, desenvolvimento direto), presença 
de âmnio e alantóide são comuns aos répteis, aves e 
mamíferos. A homeotermia e todas as modificações 
metabólicas que a acompanham (necessidade de 
alimentos e de oxigênio, a qualidade dos pulmões, as 
modificações do sistema circulatório), bem como a 
possibilidade de uma distribuição geográfica muito mais 
ampla, são comuns às aves e aos mamíferos apenas. 

Entretanto, quanto à excreção, curiosamente os 
mamíferos se aproximam mais dos anfíbios, tanto no 
que se refere ao produto nitrogenado predominante, 
que é a uréia, quanto ao volume de água excretado, 
que é grande, quando comparado aos répteis e aves. 
Portanto, não são tão econômicos de água quanto 
estes em sua adaptação ao meio terrestre. 

Há algumas características exclusivas, usadas 
para diferenciar os mamíferos dos outros vertebrados: 
pêlos, glândulas mamárias, diafragma (músculo que 
atua nos movimentos respiratórios) e aorta única 
curvando-se para o lado esquerdo. Embora não 
aconteça com todos os mamíferos, na maioria deles os 
ovos têm pouco vitelo (são ovíparos), encontramos 
útero, próstata e dentes diferenciados (heterodontia) 
com funções específicas. 
 

16.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Tegumento: 

• Epiderme corneificada; 

• Pele com muitas glândulas (sebáceas, sudoríparas, 
odoríferas e mamárias); 

• Derme espessa; panículo adiposo formando a 
hipoderme; 

• Como anexos apresentam pelos e corneificações 
epidérmicas. 
 

Esqueleto: 

• Crânio com dois côndilos occipitais, geralmente 7 
vértebras cervicais; 

• Ouvido médio com 3 ossículos: martelo (homólogo ao 
articular), bigorna (homólogo ao quadrado) e estribo 
(originado do hióide). 

• Plantígrados: apoiam-se sobre toda a planta do pé 
(homem). 

• Digitígrados: apoiam-se sobre os dedos (gato). 

• Ungulígrados: apoiam-se sobre cascos (cavalo, boi). 

 

Sistema digestório: 

• Boca com dentes (raramente ausentes) em alvéolos, 
nas mandíbulas e maxilas; 

• Língua usualmente móvel; 

• Esôfago longo, atravessando o diafragma; 

• Estômago simples ou dividido em câmaras, como nos 
ruminantes (rúmen ou pança, retículo ou barrete, 
omaso ou folhoso e abomaso ou coagulador); 

• Intestino delgado e grosso, podendo ter ceco, e 
terminando em ânus; cloaca nos marsupiais e 
monotremados. 
 

Sistema respiratório: 

• A respiração se dá apenas por pulmões. Laringe com 
pregas vocais; 

• Diafragma muscular completo, separando os pulmões 
e o coração da cavidade abdominal; 

• Pulmões parenquimatosos em cavidade pleural. 
 

Sistema circulatório: 

• Coração completamente dividido em 4 câmaras; 

• Glóbulos vermelhos anucleados; 

• Forâmen de Botal no septo inter-auricular do embrião 
de mamífero. 
 

Sistema urogenital: 

• Rins metanefros, com ureteres desembocando 
diretamente na bexiga urinária; 

• Genital masculino com dois testículos, epidídimo, 
canais deferentes, glândulas acessórias (vesícula 
seminal, próstata, glândulas de Cowper) e pênis; 

• Genital feminino com dois ovários, trompas, útero, 
vagina e vulva; 

• Fecundação interna, desenvolvimento direto, fêmeas 
vivíparas (exceto os monotremados, que são ovíparos). 
 

Sistema nervoso: 

• Córtex cerebral com desenvolvimento máximo; 

• Cérebro mais evoluído que o das aves; 

• 12 pares de nervos cranianos. 
 

Glândulas: 
Como as aves, os mamíferos são homeotermos 
(temperatura do corpo independe do meio). Auxiliando 
essa característica, encontramos pêlos, glândulas 
sudoríparas, uma circulação intensa e uma respiração 
também intensa, com a participação do músculo 
diafragma e a presença da hipoderme. 
 

Desenvolvimento: 
Os sexos são separados, com dimorfismo sexual, 

fecundação interna e desenvolvimento direto.  
 

Classificação: 
Os mamíferos podem ser divididos em três grupos: 

Prototheria ou Monotremata (Prototérios ou 
monotremados), Metatheria ou Marsupialia (metatérios 
ou marsupiais) e Eutheria (eutérios). 

Entre os prototérios (proto = primitivo + tério = fera, 
termo usado para mamíferos) estão o ornitorrinco e a 
equidna. 

Esses mamíferos apresentam algumas 
características dos répteis, como a postura de ovos 
com casca e gema e a presença de cloaca. Vem daí o 
termo monotremados (mono = um + trema = abertura), 
que se refere a abertura única dos sistemas digestório, 
urinário e genital. No entanto, a presença de pelos e 
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glândulas mamárias e o fato de serem endotérmicos 
permitem coloca-los entre os mamíferos. 

O ornitorrinco, encontrado na Austrália e na 
Tasmânia, tem um bico córneo semelhante ao de um 
pato, usado para escavar o fundo dos rios em busca de 
pequenos invertebrados dos quais se alimenta. Os 
filhotes nutrem-se de leite, que escorre entre os pelos 
da barriga da mãe (não possuem tetas). 

As equidnas encontrada na Austrália e na Nova 
Zelândia, possui espinhos nas costas, patas com 
garras e um bico usado para escavas o solo em busca 
de insetos. 

Entre os metatérios (meta = Além de) estão os 
cangurus e coalas, encontrados nas ilhas da Oceania e 
os gambás e cuícas, encontrados na América do Sul. 

São vivíparos, mas de placenta rudimentar 
(constituída apenas pela união do saco vitelínico com a 
parede do útero) e transitória (dura apenas poucos dias 
antes de o filhote nascer; a gestação é curta, arrasta-se 
até o marsúpio, uma bolsa de pele situada no ventre da 
mãe e que contêm glândulas mamárias, na qual 
completa seu desenvolvimento. 

 No grupo dos euthérios está a maioria dos 
mamíferos. A placenta é desenvolvida e duradoura. 

 
 

16.2 EXERCÍCIOS  
 

1) Assinale a alternativa que relaciona apenas 
vertebrados homeotermos:  
a) cobra, pinguim, rã.  
b) jacaré, salamandra, peixe-boi.  
c) tubarão, tartaruga, crocodilo.  
d) sapo, lagartixa, baleia.  
e) golfinho, homem, canário 
 

2) Os équidnas e os ornitorrincos são, 
respectivamente,  
a) prototéricos e placentários verdadeiros, os dois 
colocam ovos e não amamentam os filhotes.  
b) marsupiais e placentários verdadeiros, os dois 
colocam ovos e não amamentam os filhotes.  
c) marsupiais e prototérios, apenas os primeiros 
colocam ovos, apenas os segundos amamentam os 
filhotes.  
d) prototérios e prototérios, os dois colocam ovos, os 
dois amamentam os filhotes.  
e) marsupiais e marsupiais, os dois não colocam ovos, 
os dois amamentam os filhotes. 

 

3- (UNESP) De um modo geral, o período normal de 
gestação de um mamífero está diretamente relacionado 
ao tamanho do corpo. O período de gestação do 
elefante, por exemplo, é de 22 meses, o do rato 
doméstico apenas 19 dias. O gambá, entretanto, que 
tem tamanho corporal maior que o do rato doméstico, 
tem um período de gestação de apenas 13 dias e seus 
filhotes nascem muito pequenos, se comparados com 
os filhotes do rato. Considerando estas informações, 
responda. 
a) Por que o gambá, de maior porte que o rato tem 
período de gestação menor? Justifique. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
b) Qual é o anexo embrionário presente no rato e no 
elefante, mas ausente, ou muito pouco 
desenvolvido, nos gambás? Cite uma função 
atribuída a este anexo embrionário.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
4) Os ruminantes (bois, cabras, etc.) são capazes de 
digerir a celulose e o homem não. Explique o que 
ocorre na digestão dos ruminantes.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
5) (UFC-2003) “Até recentemente, o aparecimento das 
baleias era um dos mistérios mais inexplicáveis 
enfrentados pelos biólogos evolucionários. Sem pelos 
e membros posteriores, e incapazes de ir à terra sequer 
para um gole de água fresca, os cetáceos atuais são 
um desvio dramático da norma dos mamíferos” (Scientific 

American Brasil, n.1, 2002, pág. 64.) A característica 
marcante que inclui os cetáceos na classe dos 
mamíferos, apesar de sua aparência pisciforme, 
está relacionada ao fato desses animais:  
a) respirarem o ar.  
b) serem triblásticos.  
c) serem celomados.  
d) apresentarem circulação fechada.  
e) terem reprodução sexuada.   
 
6) (UFSC-2003) “O aparecimento da placenta no 
processo evolutivo das espécies veio contribuir para 
que, nos mamíferos, as fêmeas pudessem desenvolver 
suas crias dentro de seus próprios ventres, evitando o 
ataque de predadores aos ovos e tornando 
desnecessária a produção de elevado número de 
descendentes para a sobrevivência de algumas poucas 
crias....” (SOARES, J. L. Biologia. São Paulo: Scipione, 1999, v. 

único, p. 211). Com relação ao processo reprodutivo 
dos mamíferos e ao desenvolvimento embrionário 
dessa classe de animais, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S).  



BIOLOGIA II     71 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

01. Algumas espécies de mamíferos atuais são 
ovíparas, como é o caso do ornitorrinco que põe ovos 
semelhantes aos dos répteis, incubando-os para 
manter a temperatura.  
02. Os mamíferos são animais de fecundação externa, 
e na maioria absoluta das espécies o desenvolvimento 
embrionário ocorre dentro do corpo da fêmea. 04. 
Através da placenta, a mãe fornece alimento e oxigênio 
para o feto e este passa para a circulação materna o 
gás carbônico e restos de seu metabolismo, como é o 
caso de produtos nitrogenados.  
08. A placenta secreta hormônios que mantêm a 
integridade do endométrio durante a gravidez.  
16. A placenta transmite ao feto anticorpos maternos, 
que lhe conferem imunidade contra todas as doenças 
congênitas.  
32. As trocas entre mãe e feto, através da placenta, são 
efetuadas por difusão, graças à proximidade dos vasos 
sanguíneos maternos e dos vasos sanguíneos do 
embrião. 
SOMA: _____ 
 

16.3 GABARITO  
1- E 2- D 3) a) Os gambás são marsupiais e apresentam uma gestação 
curta, uma vez que sua placenta é muito primitiva. Os filhotes nascem 
prematuramente e completam o desenvolvimento dentro da bolsa 
marsupial, onde se alimentam do leite secretado pelas glândulas 
mamárias. b) Placenta. Este anexo realiza várias funções, entre elas: 
nutrição, excreção, respiração e regulação hormonal. 4) O estômago 
dos ruminantes é dividido em quatro partes: pança ou rúmem, barrete 
ou retículo, folhoso ou ômaso e coagulador ou abômaso. Na pança e no 
retículo ocorrem a digestão da celulose realizada pela ação de bactérias 
e protozoários. No coagulador ocorre a digestão química. O homem não 
possui essa capacidade digestiva. 5) A 6) 01+04+08+32 =45 

 

UNIDADE 17 
 

SISTEMA NERVOSO 
 

Nos vertebrados, o sistema nervoso é derivado de 
um único tubo oco de origem embrionária, o tubo 
neural. Ele pode ser dividido em sistema nervoso 
central (SNC), e sistema nervoso periférico (SNP). 
Suas funções principais incluem a percepção de 
estímulos, sejam externos (meio ambiente) ou internos 
(metabolismo), a condução desses estímulos à porção 
integradora desse sistema (SNC) e a geração de 
respostas efetoras. 

 
O sistema nervoso é dividido em SNC e SNP. 

DIVISÃO PARTES FUNÇÕES GERAIS 

Sistema 
nervoso 
central 
(SNC) 

Encéfalo e 
medula 
espinhal 

Processamento e 
integração de 
informações. 

Sistema 
nervoso 
periférico 

(SNP) 

Nervos e 
gânglios 

Condução de 
informações entre 

órgãos receptores de 
estímulos, o SNC e 
órgãos efetuadores 

(músculos). 
Organização do sistema nervoso humano 
 

17.1 SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

É formado pelo encéfalo, que é uma dilatação da 
parte anterior do tubo neural, e pela medula espinhal, 
constituída pelo restante desse tubo. O encéfalo é 
protegido pelo crânio e a medula pela coluna vertebral. 

O encéfalo pode ser dividido em várias regiões: o 
bulbo representa a porção mais inferior do tronco 
encefálico e está associado ao controle da respiração, 
batimentos cardíacos, controle da pressão arterial, 
entre outros; o hipotálamo, (hypo: abaixo de – abaixo 
do tálamo) é uma estrutura importante responsável pela 
síntese de hormônios que controlam a sede, a 
temperatura do corporal, a ingestão de alimentos, a 
raiva e o prazer; o cerebelo, que ajusta os movimentos 
do corpo, ou seja, está intimamente envolvido com a 
aprendizagem motora e coordenação de movimentos 
mais finos; e o cérebro, que, principalmente através de 
sua superfície externa - o córtex -, assume comando 
dos atos conscientes e voluntários, sendo o centro da 
“inteligência”. O córtex subdivide-se em muitas regiões, 
sendo cada uma destas responsáveis por comandos 
básicos do nosso corpo, como a fala, o reconhecimento 
de faces, controle racional de sentimentos, 
aprendizagem, entre outros.  
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Já a medula é a sede de diversos atos reflexos e 
é a via sensitiva e motora dos impulsos que se dirigem 
ao encéfalo e que saem dele. 

 
 
Regiões do encéfalo. 

 

17.2 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 

           Do encéfalo e da medula partem vários feixes de 
nervos. Os que saem do encéfalo são chamados 
nervos cranianos, enquanto os que se originam na 
medula são os nervos raquidianos. O conjunto desse 
tipo de nervos forma o sistema nervoso periférico que 
viabiliza a transmissão de informações nervosas tanto 
do SNP para o SNC e vice-versa. 
 

17.3 SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 

Alguns nervos do sistema periférico controlam 
nossos movimentos voluntários, que nos põem em 
relação com o ambiente externo. Os outros controlam 
os músculos lisos, as glândulas e o músculo cardíaco. 
O conjunto desses nervos forma o sistema nervoso 
autônomo responsável pelo controle da digestão, da 
excreção, dos batimentos cardíacos, da pressão 
arterial, da secreção das glândulas, etc. 

A maioria dos órgãos controlados pelo sistema 
nervoso autônomo recebe dois tipos de nervos: um que 
estimula o funcionamento do órgão e outro que o inibe. 
Assim, o sistema nervoso autônomo divide-se em 
sistema nervoso simpático e parassimpático, um 
funcionando como “acelerador” e o outro como “freio”. 

De modo geral, podemos dizer que o sistema 
simpático estimula os órgãos que preparam um animal 
para enfrentar um perigo, deixando-o pronto para lutar 
ou fugir, enquanto o sistema parassimpático tem ação 
inversa, estimulando as outras atividades e inibindo os 
a ativação simpática sobre determinado órgão. 

Embora essa ação antagônica seja observada em 
várias situações, cabe ressaltar que não podemos 
definir o sistema nervoso autônomo parassimpático 
apenas como o responsável por ações contrárias ao 
sistema nervoso simpático. 
 

 
Principais nervos simpáticos e parassimpáticos e suas respectivas 
ações. 

 

17.4 NEURÔNIO 

A unidade estrutural e fisiológica do sistema 
nervoso é o neurônio - célula altamente diferenciada, 
de ciclo vital longo, sem capacidade de divisão. 

Cada neurônio é formado de um corpo celular e 
um ou vários prolongamentos. Esses prolongamentos 
são de dois tipos: dendritos e axônio. 

 
 

Estrutura de um neurônio. 

Corpo celular. É a parte mais alargada do 
neurônio e que contém o núcleo. Contem quase todo o 
citoplasma da célula neuronal. É a partir do corpo 
celular que o impulso nervoso começa. 

Dendritos. Os dendritos são prolongamentos que 
partem do corpo celular. Recolhem e transmitem 
impulsos nervosos para o corpo celular estimulando-o 
ou inibindo-o. 

Axônio. O axônio é o maior prolongamento do 
neurônio e pode apresentar ramificações terminais – os 
terminais sinápticos. É capaz de transmitir os 
impulsos nervosos para longe do corpo celular até que 
alcance os terminais sinápticos afim de se comunicar 
com as células vizinhas, como outros neurônios, 
células musculares, etc.  

Além disso, o axônio dos neurônios pode ser 
mielinizado (envoltos pela bainha de mielina, produzida 
pelas células de Schwann que se enrolou no axônio). 
A bainha de mielina consiste em envoltórios lipídicos 
sobre a membrana dos axônios, funcionando como um 
isolante elétrico que auxilia na diminuição significativa 
do tempo da transmissão do impulso nervoso no 
neurônio, deste modo, torna mais eficiente a condução 
elétrica nesse grupo celular. 
 

17.5 SENTIDO DO IMPULSO NERVOSO 
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O impulso nervoso caminha sempre no mesmo 
sentido dentro de cada neurônio: entra pelos dendritos, 
atravessa o corpo celular e sai pelo axônio. 

Comunicação entre neurônios. 
 A ligação entre dois neurônios ocorre através de 

uma região de aproximação entre pelo menos dois 
neurônios adjacentes, denominada sinapse.  

As sinapses podem ocorrer entre o axônio de um 
neurônio e os dendritos ou o corpo celular de outro 
neurônio. Funcionam como válvulas que garantem a 
transmissão do impulso nervoso num sentido apenas. 

 
Transmissão do impulso nervoso. 

 

Nas sinapses não ocorre contato entre os dois 
neurônios, logo o sinal elétrico do estímulo nervoso 
(potencial de ação) que trafega ao longo do corpo 
celular, não pode continuar entre os dois neurônios.  

Ao chegar nos terminais sinápticos, o impulso 
nervoso é capaz de promover a liberação de 
substâncias químicas armazenadas nessa região, tais 
substâncias são chamadas de nerurotransmissores.  
Os neurotransmissores são liberados na fenda da 
sinapse, que após ser detectado pelo próximo neurônio 
pode ser capaz de estimular ou inibir a atividade do 
neurônio vizinho. Cabe ressaltar aqui que há uma 
conversão clara de um estímulo elétrico em um 
estímulo químico, ou seja, o impulso nervoso advindo 
do corpo celular é capaz de promover a liberação de 
neurotransmissores na fenda sináptica, comunicando-
se com as células vizinhas através dessas substâncias 
químicas.  

 
Sinapse e neurotransmissores 

 

Na figura acima podemos visualizar a sinapse, 
sendo 1 o neurônio que antecede a sinapse (pré-
sináptico), 2 os neurotransmissores sendo liberados, e 
3 o neurônio após a sinapse (pós-sináptico) 

Exemplos clássicos de neurotransmissores são a 
acetilcolina, noradrenalina, serotonina e dopamina. 
 

17.6 OS REFLEXOS 

Estímulo ou excitação é a energia - calor, 
eletricidade, pressão, etc. - capaz de produzir uma 
reação na matéria viva. Para isso, como vimos, o 
estímulo deve ter uma intensidade mínima (limiar) 

capaz de desencadear uma resposta, seja na forma de 
contração muscular, secreção glandular, etc. 

A aplicação de um estímulo limiar provoca, no 
local, um aumento de permeabilidade da membrana 
(especialmente ao sódio e potássio) e, em 
consequência, tem-se entrada de sódio e saída de 
potássio e em concentrações tais que leva a uma 
inversão do estado elétrico: negativo fora e positivo 
dentro. Esse novo potencial estabelecido é o potencial 
de ação, o qual se propaga ao longo da fibra e é por 
seu intermédio que se propaga o impulso nervoso. 

À medida que a onda de despolarização (potencial 
ação ou impulso) se propaga ao longo da fibra nervosa, 
a permeabilidade da membrana diminui, restabelece-se 
o equilíbrio eletroquímico e a membrana volta a 
repolarizar-se (positivo fora e negativo dentro). 

 As ações inconscientes em resposta a estímulos 
sensoriais são chamadas atos reflexos, e as 
estruturas envolvidas nessas atividades denominam-se 
arcos reflexos. 

Num reflexo simples entram em jogo neurônios 
sensoriais relacionados com a periferia, neurônios 
motores ou efetores - em associação com músculos e 
glândulas - e neurônios associativos, que transmitem 
os impulsos dos neurônios sensoriais aos neurônios 
motores. Além disso, os neurônios sensoriais fazem 
sinapse com certos neurônios que se dirigem ao 
encéfalo. É por isso que um pequeno golpe desferido 
no joelho de um indivíduo, por exemplo, faz com que 
ele levante a perna inconscientemente. Depois de 
algum tempo, ele toma consciência do ato praticado. 
Esse é o reflexo patelar. 

O golpe desferido abaixo da patela (osso do 
joelho) estimula os receptores dessa região, que 
enviam impulsos nervosos através do nervo aferente ou 
sensitivo à medula espinhal. A mensagem é transmitida 
ao neurônio motor, no ramo anterior da medula, e o 
impulso, por sua vez, é transmitido ao músculo anterior 
da coxa, pelo nervo eferente ou motor, distendendo a 
perna. 

Assim, outros reflexos ocorrem do mesmo modo: 
reflexo plantar (da planta dos pés), palpebral, o de 
retração da mão inadvertidamente diante de objetos 
quentes, o de retração da mão ou pé diante de objetos 
pontiagudos, etc. Os reflexos constituem muitas vezes 
um mecanismo de defesa a fim de evitar lesões graves 
nos órgãos. 

 
Reflexo patelar. 
 

17.7 EXERCÍCIOS 
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1) (UFU-MG) Em outubro de 2004 faleceu o ator 
cinematográfico Christopher Reeve, que ficou famoso 
por interpretar o "Super-Homem". Reeve, que ficou 
tetraplégico em 1995 ao cair de um cavalo, era um 
ativista a favor das pesquisas com clonagem 
terapêutica para obtenção de células tronco. Com 
relação ao assunto abordado, analise as afirmativas a 
seguir.  
I - Após um acidente como o ocorrido com Reeve, se 
houver suspeita de lesão na coluna vertebral, o 
acidentado deve ser imobilizado na horizontal e utilizar 
um colar cervical para ser transportado até um hospital, 
porque no interior da coluna vertebral está a medula 
óssea vermelha, cuja lesão pode levar à paralisia. 
II - A utilização do colar cervical não evita lesões no 
sistema nervoso periférico, apenas no sistema nervoso 
central. O sistema nervoso periférico poderá ficar 
inativo, após um acidente, se houver comprometimento 
no sistema nervoso central.  
III - A clonagem terapêutica por transferência nuclear 
permite a obtenção de blastocistos, de onde são 
retiradas células da massa celular interna (células 
tronco) que têm capacidade de regenerar órgãos 
lesados.  
Marque a alternativa correta.  
a) I e II são corretas.  
b) I e III são corretas.  
c) II e III são corretas.  
d) Apenas III é correta. 
 

2) (UEL) O sistema nervoso compreende uma rede de 
comunicações e controles que permite ao organismo 
interagir com o ambiente. Essa interação pode se dar 
através de estruturas chamadas de receptores 
sensoriais, as quais detectam diferentes formas de 
energia, como a térmica, representada na charge. Com 
relação ao sistema sensorial, atribua V (verdadeiro) 
ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
( ) O sistema sensorial, por meio de seus receptores, 
leva informações da interação do corpo com o ambiente 
ao sistema nervoso central, na forma de impulsos 
nervosos. 
( ) As sensações de dor e de temperatura apresentam 
os mesmos conjuntos de receptores e, por serem 
sensações distintas, são transportadas por diferentes 
tipos de fibras até o sistema nervoso central e, por 
diferentes vias, ao sistema nervoso periférico. 
( ) Os corpúsculos de Meissner, de Paccini, de Ruffini, 
de Merkel e de Krause são responsáveis por diferentes 
percepções sensoriais quando em contato da pele com 
diferentes objetos ou com o ambiente. 
( ) Os bulbos terminais de Krause, por serem 
terminações livres, têm por função perceber variações 
de temperatura e, por isso, apresentam uma 
distribuição uniforme por todo o corpo. 
( ) Na espécie humana, os receptores cutâneos estão 
presentes na pele da face, na palma das mãos e na 
ponta dos dedos, os quais se apresentam na forma de 
terminações nervosas livres, o que nos permite sentir a 
dor. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para 
baixo, a sequência correta. 
a) V, V, F, V, F. 
b) V, F, V, F, V. 
c) F, V, V, F, F. 
d) F, V, F, F, V. 

e) F, F, V, V, V. 
 

3) (UFOP) As várias atividades do organismo 
dependem do perfeito funcionamento do sistema 
nervoso: os neurônios levam informações da periferia 
para o SNC e vice-versa. Para exercerem essas 
atividades, os neurônios apresentam certas 
características, que não estão bem definidas em: 
a) a bainha de mielina torna a condução do impulso 
nervoso mais rápida nos neurônios. 
b) as informações entre neurônios se dão por sinapses 
c) os mediadores químicos estão sempre armazenados 
no corpo celular dos neurônios. 
d) o impulso nervoso sempre é conduzido do corpo 
celular para o axônio, para passagem de informações 
entre neurônios. 

 

4) (UFJ) O sistema nervoso dos vertebrados é formado 
pelo sistema nervoso central (SNC) e pelo sistema 
nervoso periférico (SNP), por isso chamado 
cefalorraquidiano. Sobre o Sistema Nervoso, é correto 
afirmar que: 
a) o SNP é a parte do sistema nervoso que se encontra 
fora do SNC e compreende os nervos cranianos e a 
medula espinhal. 
b) o SNP nos répteis, aves e mamíferos é formado pelo 
mesmo número de pares de nervos cranianos, que é 
superior ao verificado em peixes e anfíbios. 
c) o SNC é formado por nervos e gânglios nervosos e é 
responsável por transportar as informações para os 
músculos. 
d) o SNP é constituído apenas por feixes de axônios 
que partem da medula espinhal. 
e) o SNC dos tetrápodes apresenta número crescente 
de pares de nervos cranianos à medida que o animal 
vai aumentando a capacidade de percepção dos 
estímulos externos. 
 

5) Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem 
durante a propagação de um impulso nervoso:  
I. Neurotransmissores atingem os dendritos. II. 
Neurotransmissores são liberados pelas extremidades 
do axônio.  
III. O impulso se propaga pelo axônio.  
IV. O impulso se propaga pelos dendritos.  
V. O impulso chega ao corpo celular.  
Que alternativa apresenta a sequência temporal 
correta desses eventos?  
a) V - III - I - IV - II.  
b) I - IV - V - III - II.  
c) I - IV - III - II - V.  
d) II - I - IV - III - V.  
e) II - III - I - IV - V.  

 

6) (PUC-SP-2003) No quadro abaixo são mostrados 
três itens:  
I. parte do sistema nervoso estimulada;  
II. substância liberada;  
III. efeito sobre o ritmo cardíaco.  
Qual das alternativas apresenta corretamente o que 
se dá com uma pessoa em situação de perigo? 
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7) (UNITAU) O sistema nervoso autônomo subdivide-
se em sistema simpático e parassimpático, os quais 
atuam antagonicamente, pois agem de formas opostas 
em momentos de emergência e no restabelecimento da 
normalidade do organismo. Analise os exemplos 
abaixo, referentes à ação dos sistemas simpático e 
parassimpático. 
I. Em momentos de emergência, o sistema simpático 
atua promovendo a dilatação das pupilas, e, em 
contrapartida, o sistema parassimpático age levando à 
contração das pupilas. 
II. Para os momentos de perigo, os brônquios 
pulmonares são dilatados pela ação do sistema 
simpático e, para restabelecer o equilíbrio, o sistema 
parassimpático provoca a contração dos brônquios. 
III. Quando há risco para o organismo, os esfíncteres 
urinário e anal acabam por ser relaxados pela ação do 
sistema simpático e, antagonicamente, pela ação do 
sistema parassimpático, serão posteriormente 
contraídos. 
a) I, II e III estão corretos. 
b) I, II e III estão incorretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) Apenas I e III estão corretos. 
e) Apenas I e II estão corretos. 

 

17.8 GABARITO 
1) C 2) B 3) C 4) B 5) B  6) A 7) A 

 

UNIDADE 18 
 

SISTEMA ENDÓCRINO 
 

A comunicação entre os diversos órgãos e células 
do organismo ocorre graças a dois eficientes sistemas 
de integração corporal: o sistema nervoso e o sistema 
endócrino. Assim, por meio da ação conjunta desses 
dois sistemas, todas as atividades do organismo são 
reguladas. 

Boa parte do funcionamento do corpo depende da 
comunicação entre as células por meio de mensageiros 
químicos que viajam pelo sangue: os hormônios. 
Hormônios são definidos como substâncias químicas 
produzidas e liberadas por um grupo de células, que 
atuam sobre outras células, modificando seu 
funcionamento. 

 
Esquema da liberação, transporte e atuação de um hormônio. 

 

As células produtoras de hormônios estão 
geralmente reunidas em órgãos denominados 
glândulas endócrinas. O conjunto de glândulas 
endócrinas constitui nosso sistema endócrino. A figura 

abaixo ilustra as principais glândulas endócrinas 
humanas e seu posicionamento: 

  
Principais glândulas endócrinas humanas. 
 

Um hormônio liberado no sangue, apesar de atingir 
praticamente todas as células do corpo, atua somente 
em algumas delas, que são denominadas células-alvo 
do hormônio. As células-alvo de determinado hormônio 
possuem, na superfície externa de sua membrana 
plasmática, proteínas denominadas receptores, 
capazes de combinar-se especificamente às moléculas 
do hormônio. É apenas quando acontece a combinação 
correta entre um hormônio e seu receptor na célula-alvo 
que ocorre a estimulação hormonal, bem como os 
efeitos desencadeados por eles. 

 
Ação do hormônio sobre a célula-alvo. 

18.1 Regulação Hormonal nos Vertebrados 

O sistema endócrino dos vertebrados é bastante 
complexo. O número de glândulas endócrinas que 
compõem esse sistema é muito superior ao verificado 
nos invertebrados. Os hormônios produzidos por essas 
glândulas desempenham diversas funções nos demais 
sistemas do organismo. Frequentemente o sistema 
nervoso interage com o endócrino, formando 
mecanismos reguladores bastante precisos. O sistema 
nervoso pode fornecer ao endócrino a informação 
sobre o meio externo, ao passo que o sistema 
endócrino regula a resposta interna do organismo a 
esta informação. 

Além de exercerem efeitos sobre órgãos não 
endócrinos, alguns hormônios dos vertebrados atuam 
sobre outras glândulas endócrinas, comandando a 
secreção de outros hormônios: algumas glândulas, por 
exemplo, só produzem hormônios quando estimuladas 
por hormônios produzidos por outras glândulas. Esses 
hormônios, que estimulam a secreção de outros 



76                                                                                                                                                                                                 BIOLOGIA II 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

hormônios em outras glândulas endócrinas, são 
denominados hormônios tróficos. Os principais 
hormônios tróficos dos vertebrados são produzidos 
pela hipófise. 

O controle da secreção hormonal se dá graças a 
mecanismos de retroalimentação, também 
conhecidos como feedbacks, ou seja, hormônios 
advindos de uma determinada glândula são capazes de 
estimular uma outra glândula a produzir e secretar os 
seus hormônios. Após ser liberado na corrente 
sanguínea, o aumento da concentração plasmática 
deste último hormônio pode promover a inibição ou 
estimulação da ação dos hormônios da primeira 
glândula sobre a segunda. Se ocorrer estimulação 
trata-se de um feedback positivo, como observado no 
trabalho de parto. Por outro lado, se houver inibição 
observa-se um mecanismo de feedback negativo, 
neste caso podemos ter como exemplo a grande 
maioria dos eixos hormonais (insulina, adrenalina, T3 e 
T4, etc.) 

 
18.2 Atuação da hipófise no controle 

endócrino sobre outras glândulas. 

Além dos fatores mencionados anteriormente, é 
sabido que o papel dos hormônios sobre o controle do 
desenvolvimento, do metabolismo e reprodução, por 
exemplo, é de extrema importância, já que o a falta ou 
o excesso desses elementos na corrente sanguínea 
pode acarretar no comprometimento do 
desenvolvimento normal dos indivíduos. O diabetes 
mellitus, ocasionada por falta de insulina na corrente 
sanguínea ou a resistência à insulina nos tecidos 
periféricos; o excesso da secreção de GH e o 
gigantismo; aumento da secreção de T3 e T4 
aumentando as taxas metabólicas basais e acarretando 
em hipertireoidismo, são exemplos claros em que 
verificamos as atuações relevantes dos hormônios 
sobre o sistema como um todo, garantindo a 
manutenção da homeostase. 
 

 

 

 

Glândula 
Hormônio Efeito Principal 

ADENO-HIPÓFISE 

(lobo anterior da hipófise/ 

pituitária) 

STH (hormônio 

somatotrófico) 

Desenvolvimento de cartilagens, ossos e músculos 

(crescimento corporal) 

TSH (hormônio 

tireotrófico) 

Estimulante da tireóide 

ACTH (hormônio 

adrenocorticotrófico) 

Estimulante do córtex das adrenais 

Prolactina Estimula a produção de leite nas glândulas mamárias 

FSH (hormônio folículo 

estimulante) 

Na mulher: estimula a maturação do folículo ovariano 

e consequente produção de estrógeno 

No homem: estimula a produção de espermatozóides. 

LH (hormônio 

luteinizante) 

Na mulher: estimula a ovulação, formação do corpo 

lúteo e consequente produção de progesterona 

No homem: estimula as células de Leydig a produzir 

hormônios masculinos. 

HIPOTÁLAMO 
Ocitocina Contrações do útero no parto e das glândulas. 

Mamárias para ejeção do leite 
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(seus hormônios são 

acumulados e liberados pela 

neuro-hipófise) 

ADH (hormônio 

antidiuréitico) 

Controla a excreção de água pelos túbulos renais. 

TIREÓIDE 

T3 Estimula metabolismo celular e desenvolvimento do 

organismo. 
T4 (tiroxina) 

Calcitonina Dificulta a retirada de cálcio dos ossos pelo 

paratormônio 

PARATIREÓIDES 

Paratormônio Mantém níveis normais de cácio no sangue, retirando-

o dos ossos e estimulando sua absorção no intestino 

e reabsorção nos túbulos renais. 

CÓRTEX DAS ADRENAIS 

Aldosterona Equilíbrio hidrossalino (reabsorção tubular de Na+ e 

Cl-) 

Glicocorticóides 

(cortisol e outros) 

Produção de glicose a partir de lipídeos e proteínas 

Androgênios Características sexuais secundárias masculinas 

MEDULA DAS ADRENAIS Adrenalina/ Epinefrina Susto, medo e fuga 

PÂNCREAS 
Insulina Diminui a glicemia 

Glucagon Aumenta a glicemia 

OVÁRIOS 
Estrogênios Características sexuais secundárias femininas 

Progesterona Formação do endométrio 

TESTÍCULOS Testosterona Características sexuais secundárias masculinas 

18.3 EXERCÍCIOS  
 

1) (UFMG) Um estudo chinês vem anunciando 
resultados promissores para o desenvolvimento de um 
anticoncepcional para homens. O tratamento, com 
eficácia de 99%, consiste em aplicar-se, no 
interessado, uma injeção mensal de testosterona. 
Folha de S.Paulo, 8 maio 2009. (Adaptado). Analise 
estas figuras: Considerando-se essas informações 
e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que a testosterona injetada: 
a) age sobre os túbulos seminíferos, inibindo a 
espermatogênese.  
b) bloqueia diretamente as funções das células de 
Leydig.  
c) inibe a liberação dos hormônios LH e FSH pela 
hipófise.  
d) reduz a produção de gonadotrofinas na glândula 
pineal. 
 

2) (PUC-SP) Poucas descobertas científicas deste 
século despertaram tanto interesse e controvérsia 
quanto a da pílula anticoncepcional. Pesquisas 
realizadas nas décadas de 1940 e 1950 permitiram sua 
elaboração, a partir da evidência de que determinados 
hormônios esteróides eram capazes de bloquear a 
ovulação em ratas e macacas. Essa pílula contém 
certos hormônios  
a) hipofisários que inibem a produção normal de 
hormônios ovarianos.  
b) hipofisários que estimulam a produção normal de 
hormônios ovarianos.  

c) ovarianos que inibem a produção normal de certos 
hormônios hipofisários.  
d) ovarianos que estimulam a produção normal de 
certos hormônios hipofisários.  
e) hipofisários e ovarianos que alteram o ciclo 
menstrual. 
 

3) Sobre o sistema endócrino analise as afirmativas 
abaixo.  
I. Os hormônios são produzidos por glândulas 
endócrinas que se originam no tecido conjuntivo. 
II. O hormônio age como mensageiro químico, 
adaptando-se a receptores celulares específicos. 
Constitui-se efeito comum da ação hormonal, a 
produção de monofosfato de adenosina cíclico (AMP-
cíclico).  
III. Todos os hormônios são originados do sistema 
nervoso, onde são produzidos pelos neurônios. Ex.: os 
neurônios da tireoide produzem a tiroxina.  
A opção que contém apenas afirmativa(s) correta(s) 
é:  
a) I  
b) II  
c) I e III  
d) II e III 
 

4) (Vunesp-2008) Os esportes radicais são atividades 
muito difundidas entre os jovens e têm recebido 
crescente atenção da mídia, inclusive com veiculação 
pela televisão. Uma característica deles, utilizada na 
sua propaganda, é a capacidade de induzir um 
aumento na produção de adrenalina nos participantes. 
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Indique a alternativa que descreve corretamente o local 
de produção e a ação da adrenalina.  
a) Pâncreas – vasoconstrição, sudorese e elevação do 
nível de açúcar no sangue.  
b) Hipófise – vasodilatação, aumento na freqüência dos 
batimentos cardíacos e dilatação de pupilas e 
brônquios.  
c) Supra-renais – vasodilatação, sudorese e dilatação 
das pupilas.  
d) Hipófise – redução no volume sanguíneo, redução 
na pressão sanguínea sistêmica e elevação do nível de 
açúcar no sangue.  
e) Supra-renais – vasoconstrição, aumento na 
freqüência dos batimentos cardíacos e elevação do 
nível de açúcar no sangue. 
 

5) (Mack-2008) No diabetes melito, há dificuldade em 
facilitar a entrada de glicose nas células, o que resulta 
em hiperglicemia sanguínea. Há dois tipos de diabetes 
melito. No tipo I, ocorre destruição das células 
responsáveis pela produção de insulina, enquanto no 
tipo II as células do corpo deixam de responder à ação 
desse hormônio, ainda que a sua produção seja 
normal. Assinale a alternativa correta.  
a) No diabetes tipo I, as células destruídas se situam no 
córtex da suprarrenal.  
b) Os indivíduos com diabetes tipo II necessitam de 
injeções diárias de insulina.  
c) A glicemia sanguínea é controlada principalmente 
pelo sistema nervoso autônomo, responsável pela 
liberação de adrenalina.  
d) A manutenção de altos níveis de glicose no sangue 
provoca sintomas como hipertensão arterial, sede 
constante e aumento na produção de urina.  
e) Se os níveis de glicose no sangue permanecem 
altos, o metabolismo celular aumenta. 
 

6) (UFC-2007) Um amigo meu ficou sabendo que 
estava com câncer na tireoide e teria que se submeter 
a uma cirurgia para a retirada desse órgão. Ele foi 
informado de que, como consequência da cirurgia, teria 
que tomar medicamentos, pois a ausência dessa 
glândula:  
a) provocaria a ocorrência do aumento do volume do 
pescoço, caracterizando um quadro clínico conhecido 
como bócio endêmico.  
b) reduziria a produção do hormônio de crescimento, 
provocando a redução de cartilagens e ossos, 
fenômeno conhecido como nanismo.  
c) diminuiria a concentração de cálcio no sangue, 
levando à contração convulsiva das células musculares 
lisas, o que provocaria a tetania muscular.  
d) comprometeria a produção do hormônio 
antidiurético, aumentando a concentração de água no 
sangue e diminuindo o volume de urina excretado.  
e) levaria a uma queda generalizada na atividade 
metabólica, o que acarretaria, por exemplo, a 
diminuição da temperatura corporal. 
 

7) (UNIFESP-SP) Um homem dosou a concentração de 
testosterona em seu sangue e descobriu que esse 
hormônio se encontrava num nível muito abaixo do 
normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, 
pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera 
havia dois anos. A vasectomia consiste no 
seccionamento dos ductos deferentes presentes nos 
testículos. Diante disso, o pedido do homem  

a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida 
por glândulas situadas acima dos ductos, próximo à 
próstata.  
b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede 
unicamente o transporte dos espermatozoides dos 
testículos para o pênis. c) tem fundamento, pois a 
secção dos ductos deferentes impede o transporte da 
testosterona dos testículos para o restante do corpo.  
d) tem fundamento, pois a produção da testosterona 
ocorre nos ductos deferentes e, com seu 
seccionamento, essa produção cessa.  
e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no 
epidídimo e dali é transportada pelos ductos deferentes 
para o restante do corpo. 
 

8) (UFT-TO) A homeostase em animais é mantida por 
dois sistemas de controle: o neural e o endócrino. Os 
hormônios exercem efeitos impressionantes nos 
processos da reprodução, de desenvolvimento e 
metabólicos. A hipófise é uma glândula endócrina 
dividida em dois lobos, adenohipófise e neuro-hipófise, 
e produz uma série de hormônios que modula outras 
glândulas, entre elas, a tireoide. O hormônio ........... 
produzido pela .................. estimula a tireoide, 
modulando a secreção dos hormônios..................... e 
......................, através de um refinado mecanismo de 
controle recíproco, conhecido por retroalimentação.  
Entre as alternativas abaixo, qual descreve 
adequadamente a complementação das lacunas 
acima?  
a) TSH, neuro-hipófise, tireoxina (T4) e triiodotireonina 
(T3).  
b) TSH, adeno-hipófise, tireoxina (T4) e triiodotireonina 
(T3).  
c) tireoxina (T4), adeno-hipófise, TSH e triiodotireonina 
(T3).  
d) TSH, adeno-hipófise, calcitonina e tireoxina (T4). 
 

18.4 GABARITO 
1) C 2) C 3) B 4) E 5) D 6) E 7) B 8) B 

 

UNIDADE 19 

 

SISTEMAS RESPIRATÓRIO E 
CIRCULATÓRIO 

 

19.1 SISTEMA RESPIRATÓRIO 

O aparelho respiratório do homem apresenta um 
par de pulmões com um grau muito intenso de 
ramificações, que são responsáveis pela condução dos 
gases até pequeníssimas estruturas no fim da árvore 
traqueobrônquica, os chamados alvéolos.  Os alvéolos 
correspondem as zonas respiratórias do sistema 
respiratório. Isso significa que todas as demais porções 
da árvore respiratória executam apenas a função de 
condução, umidificação e filtração do ar que chegará 
até os alvéolos. A zona respiratória, composta pelos 
alvéolos, é altamente vascularizada por uma rede de 
capilares, onde ocorre a hematose, correspondente a 
troca do O2 atmosférico pelo CO2 resultante do 
metabolismo celular. Uma vez que ocorrido tal 
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fenômeno o sangue venoso, rico em CO2, é 
transformado em sangue arterial, rico em O2. 

 Esse aparelho conta com um músculo chamado 
diafragma que, juntamente com a musculatura das 
costelas, aumenta ou diminui o volume da caixa 
torácica, promovendo a entrada e a saída de ar dos 
pulmões. 
 

 
Estruturas que compõem o aparelho respiratório humano 

 
O oxigênio passa do alvéolo ao sangue e é 

transportado pela hemoglobina (proteína presente nas 
hemáceas), que se transforma em oxiemoglobina, até 
os tecidos. Entretanto, apenas uma pequena parte do 
gás carbônico (cerca de 20%) é transportada pela 
hemoglobina, na forma de carboemoglobina. A maior 
parte é transportada dissolvida no plasma na forma de 
íons bicarbonato. O processo ocorre do seguinte 
modo: ao penetrar na hemácia, o gás carbônico reage 
com a água, produzindo ácido carbônico, em presença 
de uma enzima, a anidrase carbônica. O acido 
carbônico se dissocia então em íons H+ e íons 
bicarbonato (HCO3

-). O íon bicarbonato sai da hemácia 
e é transportado pelo plasma até o pulmão, onde ocorre 
o processo inverso, formando-se gás carbônico que sai 
pelos alvéolos. O equilíbrio químico se apresenta da 
seguinte maneira: 
       
 CO2 + H2O                H2CO3

-                H+ + HCO3
-  

 
Esquema de trocas gasosas 

 

Dinâmica da respiração 

Durante a inspiração, o diafragma e os músculos 
intercostais se contraem, o que causa um aumento do 
volume da caixa torácica e, por consequência, redução 
da pressão interna, fazendo com que o ar entre para 
dentro dos pulmões. Na expiração ocorre o inverso 
quando o diafragma e os músculos intercostais 
relaxam, a caixa torácica reduz de volume, aumentando 
a pressão interna, o que expulsa o ar para fora. 

 
Movimentos do diafragma e dos músculos intercostais na inspiração 
e expiração.  
 

Controle da respiração 

Os movimentos respiratórios são controlados por 
núcleos neuronais situados principalmente eu uma 
região do nosso sistema nervoso, denominada bulbo. 
Estes grupos de neurônios são bastante sensíveis às 
concentrações de CO2, substância que acidifica o 
sangue. O aumento da acidez no sangue é capaz de 
estimular alguns núcleos bulbares promovendo a 
aceleração do ritmo da respiração (hiperventilação), o 
que resulta num aumento da absorção de oxigênio e na 
eliminação de gás carbônico pelas vias respiratórias e 
consequente reversão da acidose. Ao baixar as 
concentrações plasmáticas do CO2, cessam os 
estímulos nervosos sobre a ventilação e a frequência 
respiratória retorna ao normal. 
 

Pigmentos respiratórios 

Os pigmentos respiratórios são proteínas que 
estão dissolvidas no sangue e aumentam a capacidade 
deste em transportar oxigênio para os tecidos, já que a 
solubilidade deste gás no sangue é muito baixa. 

O homem, assim como todos os outros 
vertebrados possui um pigmento respiratório chamada 
hemoglobina. Existe ainda outros dois tipos de 
pigmentos respiratórios importantes: a hemocianina e a 
hemoeritrina. Confira na tabela os grupos animais que 
apresentam esses pigmentos: 
 

Nome Localização Ocorrência 

 
Hemoglobina 

Plasma Anelídeos e moluscos 

Glóbulos Vertebrados 

Hemoeritrina Glóbulos Anelídeos 

 
Hemocianina 

 
Plasma 

Crustáceos, Moluscos e 
Aracnídeos 

Pigmentos respiratórios dos animais.  
 

19.2 SISTEMA CIRCULATÓRIO  

Para sobreviver, todas as células do organismo 
realizam diversas reações bioquímicas que constituem 
o seu metabolismo, inclusive obtenção de energia. Para 
isso, elas precisam receber nutrientes e gás oxigênio e, 
em contrapartida, têm que excretar o gás carbônico 
produzido na respiração e os resíduos metabólicos que 
são tóxicos ou não têm serventia. Assim o sistema 
circulatório (ou mais corretamente designado sistema 
cardiovascular) permite a distribuição de gases 
respiratórios advindos na respiração, além de 
nutrientes e hormônios para os diversos tecidos do 
organismo, bem como o transporte de excretas até os 
órgãos excretores, distribuição de anticorpos e 
leucócitos. 
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Nos vertebrados, a circulação é sempre fechada, 
ou seja, sangue circula sempre dentro dos vasos 
sanguíneos. Ela pode ainda ser simples ou dupla, 
completa ou incompleta. Será simples se, num circuito 
completo pelo corpo, o sangue passar apenas uma vez 
pelo coração; se passar duas vezes será dupla. Se 
houver mistura de sangue rico em CO2 com sangue rico 
em O2, a circulação será considerada incompleta; caso 
contrário, será completa. 
 

Circulação Simples 

Neste tipo de circulação, encontrado nos peixes, o 
coração tem apenas duas cavidades: um átrio e um 
ventrículo. O átrio recebe o sangue desoxigenado que 
vem do corpo e o ventrículo bombeia este sangue para 
fora do órgão. O sangue desoxigenado que sai do 
coração vai para as brânquias onde é oxigenado. O 
sangue oxigenado é distribuído para o corpo e volta ao 
coração, entrando pelo átrio. 
 

Circulação Dupla Incompleta 

É encontrada nos anfíbios e répteis. O coração 
desses animais possui três cavidades: dois átrios e um 
ventrículo. O sangue desoxigenado proveniente do 
corpo chega ao átrio direito, passa para o ventrículo e 
é bombeado para o pulmão. O sangue arterial que vem 
do pulmão entra no átrio esquerdo, passa para o 
ventrículo e é bombeado para o corpo, onde deixa o O2 
e recolhe CO2, desoxigenando-se. Como vemos, o 
sangue arterial e o venoso misturam-se no ventrículo. 
No ventrículo dos répteis existe um septo, mas é 
incompleto, não chegando a dividir a cavidade em 
duas, formando uma abertura por onde o sangue é 
misturado, chamado Forâmen de Panizza. Nos répteis 
crocodilianos (jacaré), este septo, chamado septo de 
Sabatier, é completo; porém, devido a outros detalhes 
da circulação, continua havendo mistura dos dois tipos 
de sangue. 
 

Circulação Dupla Completa 

Caracteriza as aves e os mamíferos. O processo é 
idêntico ao descrito acima, mas o ventrículo está 
dividido em duas cavidades, separando o sangue 
oxigenado do desoxigenado. Tal separação permite 
que o sangue distribuído para o corpo tenha 
concentração mais alta de O2, dando maior capacidade 
respiratória aos tecidos. Isso, juntamente com a maior 
superfície respiratória, é um fator importante para a 
homeotermia (manutenção constante da temperatura) 
desses animais. 
 

Circulação no Homem 

 
Sistema circulatório humano 

Como nos outros mamíferos, a circulação do 
homem é dupla e completa e dividida em pequena 
circulação ou circulação pulmonar (coração-pulmão-
coração) e grande circulação ou circulação sistêmica 
(coração-corpo-coração). Nesse percurso, os vasos 
que saem do coração são chamados de artérias e os 
que chegam até eles são chamados de veias. Na 
pequena circulação, o sangue desoxigenado ou 
também chamado venoso sai do ventrículo direito pela 
artéria pulmonar em direção ao pulmão. Ao passar 
pelo pulmão sofre hematose (oxigenação sanguínea) 
e volta ao coração, chegando ao átrio esquerdo pelas 
veias pulmonares. Daí ele passa ao ventrículo 
esquerdo. 

Na grande circulação, o sangue oxigenado ou 
arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e 
é distribuído aos tecidos do corpo, onde deixa o O2 e 
recolhe CO2. Da aorta saem também as artérias 
coronárias, que irrigam o coração. Este sangue 
venoso volta ao coração entrando no átrio direito 
através das veias cavas. 

Passa então ao ventrículo direito, reiniciando seu 
trajeto. 
 

19.3 A PRESSÃO SANGÜÍNEA E O RETORNO 

E SANGUE PELAS VEIAS 

Durante a sístole, a pressão do sangue nas 
artérias é de 120 mm de mercúrio e durante a diástole, 
cai para 80 mm de mercúrio. Por isso, dizemos que a 
pressão sanguínea normal é de 12 por 8. À medida que 
as artérias se ramificam, ela vai diminuindo e, ao chegar 
aos capilares, está em torno de 1 ou 2. Essa pressão 
não é suficiente para trazer o sangue de volta ao 
coração. O retorno se deve, principalmente, à ação dos 
músculos lisos que, ao se contraírem, espremem as 
veias. Como essas veias possuem válvulas que só dão 
passagem no sentido de volta para o coração, fica 
explicado o retorno do sangue. 
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Estrutura do coração humano e sentido do bombeamento do sangue 

 

Controle dos batimentos cardíacos 

Quando o ventrículo se contrai (sístole), o sangue 
não pode voltar para os átrios, pois existem válvulas 
(tricúspide no lado direito e mitral ou bicúspide no 
esquerdo) que só dão passagem de cima para baixo. 
Em seguida, o ventrículo relaxa (diástole) e o sangue, 
nas artérias aorta e pulmonar, não volta para o 
ventrículo devido à presença de válvulas 
(semilunares), que também só dão passagem num 
único sentido. As batidas ou ruídos do coração devem-
se justamente ao fechamento dessas válvulas. O 
primeiro ruído é o fechamento das semilunares. Essas 
batidas, que ocorrem em consequência das contrações 
musculares, são controladas por um grupo de células 
musculares especiais localizadas em uma região 
chamada de nó sinoatrial (marca-passo), situado no 
átrio direito e sujeito ao controle do sistema nervoso 
autônomo. 

 
] 

19.4 EXERCÍCIOS 
 

1) (UNIFESP-SP) Acidentes cardiovasculares estão 
entre as doenças que mais causam mortes no mundo. 
Há uma intricada relação de fatores, incluindo os 
hereditários e os ambientais, que se conjugam como 
fatores de riscos. Considerando os estudos 
epidemiológicos até agora desenvolvidos, altas taxas 
de colesterol no sangue aumentam o risco de infarto do 
miocárdio.  
a) Em que consiste o “infarto do miocárdio” e qual a 
relação entre altas taxas de colesterol e esse tipo de 
acidente cardiovascular?  
b) Considerando a relação entre os gases O2 e CO2 e 
o processo de liberação de energia em nível celular, 
explique o que ocorre nas células do miocárdio em uma 
situação de infarto. 
 

2) (Fatec 2013) – Os trilhões de células que constituem 
o corpo humano precisam de água e de variados tipos 
de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de 

gás oxigênio. Os nutrientes absorvidos nas células 
intestinais e o gás oxigênio absorvido nos pulmões são 
distribuídos às células do corpo pelo sistema 
cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos, 
pela qual circula o sangue impulsionado pelo coração. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.  
a) A artéria pulmonar conduz sangue, rico em oxigênio, 
do coração para todo o corpo.   
b) As veias pulmonares conduzem o sangue arterial, 
rico em oxigênio, dos pulmões ao coração. 
c) A absorção e distribuição dos nutrientes são 
facilitadas pela digestão completa do amido no 
estômago.    
d) Os capilares da circulação sistêmica distribuem o 
gás carbônico aos tecidos, de onde recebem o gás 
oxigênio.    
e) A absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades 
intestinais localizadas na superfície interna do intestino 
grosso. 
 

3) Considere a seguinte frase sobre respiração: 
“O ar entra nos pulmões quando ocorre …(I)… do 
diafragma, …(II)… dos músculos intercostais e 
consequente …(III)… da pressão …(IV)… .” 
Para completá-la corretamente, I, II, III e IV devem ser 
substituídos, respectivamente, por 
a) contração – contração – aumento – interna. 
b) contração – contração – diminuição – interna. 
c) contração – relaxamento – aumento – externa. 
d) relaxamento – contração – diminuição – externa. 
e) relaxamento – relaxamento – aumento – interna. 
 
4) (UFRGS - 2013) Assinale com V (verdadeiro) ou F 
(falso) as afirmações abaixo, referentes à fisiologia 
respiratória humana. 
( ) O principal músculo respiratório é o diafragma.  
( ) O dióxido de carbono (CO2) é, principalmente, 
transportado dissolvido no plasma como bicarbonato 
(HCO3

-).  
( ) A enzima anidrase carbônica, presente no plasma, 
participa no transporte de oxigênio.  
( ) A mioglobina funciona como a reserva de oxigênio 
para os músculos.  
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
a) V – F – V – V  
b) F – F – V – F  
c) F – V – F – V  
d) V – V – F – V  
e) V – V – V – F  
 
5) (ENEM  2011) Um paciente deu entrada em um 
pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: 
cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. 
O médico solicitou um hemograma ao paciente para 
definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos 
na tabela: 

 

 

Componentes Celulares do Sangue 

Célula   Aspecto     Função 
Local de 
Produção 

Local de 
destruição 

Glóbulos vermelhos/  

hemácias/eritrócitos 

Anucleadas em 

mamíferos 

Transporte de gases 

O2 e CO2 
Medula óssea Fígado e baço 

Glóbulos brancos/ leucócitos 
Núcleo grande ou 

multilobado 

Defesa (fagocitose) e 

anticorpos 

Medula óssea e 

baço 
 

Plaquetas/ trombócitos 
Fragmentos 
celulares 

Coagulação Medula óssea  



82                                                                                                                                                                                                 BIOLOGIA II 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

Dados do hemograma do paciente 

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente 
com os resultados de seu hemograma, constata-se que 
a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de 
plaquetas, que são responsáveis pela coagulação 
sanguínea. 
b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de 
glóbulos brancos, que são responsáveis pela 
coagulação sanguínea. 
c) a dificuldade respiratória decorreu da baixa 
quantidade de glóbulos vermelhos, que são 
responsáveis pela defesa imunológica. 
d) o sangramento nasal é decorrente da baixa 
quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis 
pelo transporte de gases no sangue. 
e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de 
plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de 
oxigênio no sangue. 
 
6) (Unicamp-2000) No século XVIII foram feitos 
experimentos simples mostrando que um camundongo 
colocado em um recipiente de vidro fechado morria 
depois de algum tempo. Posteriormente, uma planta e 
um camundongo foram colocados em um recipiente de 
vidro, fechado e iluminado, e verificou-se que o animal 
não morria.  
a) Por que o camundongo morria no primeiro 
experimento?  
b) Que processos interativos no segundo experimento 
permitem a sobrevivência do camundongo? Explique.  
c) Quais as organelas celulares relacionadas a cada um 
dos processos mencionados na sua resposta ao item 
b? 
 
7) (Mack-2006) O quadro abaixo mostra algumas 
características (indicadas por A, B, C, D, E, F, G e H), 
referentes aos sistemas circulatório, excretor e 
respiratório, encontradas em animais invertebrados. 
Sistema Circulatório Sistema Excretor Sistema 
Respiratório A - aberto C - protonefrídio F - traqueal B - 
fechado D - metanefrídio G - cutânea E - túbulos de 
Malpighi H - branquial  

 
A respeito das características acima, são feitas as 
seguintes afirmações:  
I. Insetos possuem A, E e F. 
II. Anelídeos possuem B, D, G e H.  
III. Moluscos possuem A, B, D e H. Assinale:  
a) se somente I estiver correta.  
b) se somente I e II estiverem corretas. 
c) se somente II e III estiverem corretas.  
d) se todas estiverem corretas.  
e) se todas estiverem incorretas. 
 
8) (PUC-MG) A figura a seguir esquematiza a 
circulação sanguínea humana passando por vários 
órgãos onde o sangue pode sofrer alterações. Na 
figura os números indicam alguns vasos 
sanguíneos. Com base nos esquemas e em seus 
conhecimentos, é correto afirmar, EXCETO:  

 
a) O sangue contido em III, embora seja venoso, pode 
ser mais rico em nutrientes do que o contido em VI.  
b) Artérias e veias da pequena circulação ligam o 
coração ao sistema nervoso, e entupimentos da 
carótida podem provocar aterosclerose.  
c) O sangue que circula em IV deve ter menos glicose 
e menos ureia que o sangue que circula em III.  
d) O sangue contido em V é arterial enquanto o sangue 
que circula em II é venoso. 
 
9) (UFBA-2005) Arte e Ciência frequentemente se 
encontram na abordagem do fenômeno da vida. Nesse 
caso particular, a obra de Michelangelo inspirou os 
autores para ilustrar a base anátomo-morfológica 
associada ao sistema respiratório humano, construído 
de forma integrada a outros sistemas, no curso da 
evolução. 

 

 
Explique de que modo se integram os sistemas 
respiratório e circulatório no ser humano, 
referenciando duas aquisições evolutivas 
essenciais para os vertebrados que colonizaram as 
terras emersas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

19.4 GABARITO 
1) a) O infarto do miocárdio corresponde a uma obstrução vascular 
em um dos vasos que irriga o miocárdio. As altas taxas de colesterol 
podem levar à formação de placas de ateroma que facilitam a 
ocorrência de eventos que causam entupimento de vasos 
sanguíneos.  
b) Numa situação de infarto agudo do miocárdio, as células 
musculares ficarão sem aporte de oxigênio, fato esse, que impede a 
realização da respiração celular aeróbica, podendo causar morte do 
músculo cardíaco. 2) C 3) B 4) D 5) A 6) a) O camundongo morria por 
ter esgotado, pela sua respiração, o oxigênio existente na atmosfera 
do recipiente de vidro. b) Os processos são a fotossíntese e a 
respiração. c) Mitocôndria: respiração celular aeróbia. Cloroplasto: 
fotossíntese 7) D 8) B 9) As trocas de gases oxigênio e dióxido de 
carbono, essenciais à respiração e à bioenergética celulares, são 
efetuadas, no corpo humano, na dependência de sistemas orgânicos 
especiais: respiratório e circulatório. A integração desses sistemas se 
concretiza na dependência de um circuito interno de transporte. 
Entre as principais aquisições evolutivas relacionadas à ocupação das 
terras emersas pelos vertebrados, destacam-se o surgimento de 
estruturas anatômicas para a captação do ar atmosférico e sua 
condução até um ambiente constituído de uma superfície ampla, 
úmida e ricamente vascularizada - os alvéolos - para as trocas 
gasosas; o oxigênio, agora presente na corrente sanguínea, mais 
especificamente nas hemácias, será distribuído a todas as células do 
organismo, de onde o CO2 será “recolhido” para ser posteriormente 
eliminado para a atmosfera; a compartimentação do coração em 
quatro câmaras e a consequente separação total dos sangues venoso 
e arterial completam as exigências para o sucesso da vida animal na 
terra, num ambiente de maior exigência metabólica. 

UNIDADE 20 
 

SISTEMA EXCRETOR 
 

As células podem utilizar aminoácidos como fonte 
de energia e, quando isso acontece, formam-se, além 
de CO2 e água, produtos nitrogenados como a amônia 
a uréia ou o ácido úrico. Isso se deve ao fato de o 
elemento nitrogênio participar da composição química 
dos aminoácidos. Assim, o sistema excretor tem, 
basicamente, duas finalidades: remover e eliminar os 
resíduos metabólicos de origem celular e; manter a 
regulação osmótica, isto é, o equilíbrio de água e sais 
dos fluidos corpóreos. 

 

20.1 Os produtos da excreção 

A amônia (NH3) é muito tóxica e só pode ser 
excretada por animais que dispõem de grande 
quantidade de água para diluí-la, reduzindo-a a 
concentrações inofensivas. É o caso de animais 
aquáticos, como peixes ósseos, anfíbios larvares e 
muitos invertebrados aquáticos. 

A uréia (CO(NH2)2) é menos tóxica do que a 
amônia, podendo ser excretada em concentração um 
pouco maior sem causar prejuízo ao animal. Isso 
economiza água e é adequado aos animais terrestres, 
como anfíbios adultos e mamíferos. A transformação da 
amônia em uréia é feita no fígado, através de uma série 
de reações químicas - o ciclo da uréia - em que 
participam três aminoácidos e o gás carbônico da 
respiração. 

O ácido úrico (C5H4N4O3) é insolúvel e menos 
tóxico que os produtos anteriores. É adequado aos 
animais terrestres cujo embrião se desenvolve dentro 
de um ovo, sem meios de eliminar as excretas através 
da casca. Isto porque, sendo insolúvel, o ácido úrico 
não se espalha pelo embrião; ele precipita e se 
acumula num compartimento separado (alantóide). Os 
insetos, as aves e os répteis mantêm essa forma de 
excreção no estado adulto. 

 

20.2 Excreção no homem 

O sistema excretor no homem é constituído por um 
par de rins, pelos ureteres, pela bexiga urinária e pela 
uretra. No homem, cada rim contém cerca de um milhão 
de néfrons. Estes compreendem túbulos originados 
numa estrutura semelhante a um funil, a cápsula de 
Bowman, que envolve um novelo capilar sanguíneo, o 
glomérulo renal. Os túbulos se reúnem numa 
cavidade coletora do rim, de onde parte o ureter. 

 
Sistema excretor humano 

20.3 Função do Néfron 

O funcionamento de néfron se dá em três etapas: 
a filtração, a reabsorção e a secreção. A filtração 
corresponde à passagem de grande quantidade de 
água, sais e pequenas moléculas dissolvidas (glicose, 
aminoácidos), do sangue do glomérulo para a cápsula 
de Bowman. A reabsorção ocorre ao longo do túbulo, 
quando a maior parte da água, dos sais e das 
moléculas orgânicas volta para o sangue.  Este retorno 
ao sangue depende de um transporte ativo de sais e 
moléculas orgânicas, realizado pelas células da parede 
do túbulo. O sangue, recebendo este soluto, torna-se 
mais concentrado e, por osmose, “puxa” água do túbulo 
na alça de Henle. 

A uréia e o ácido úrico são secretados no túbulo 
contornado distal, constituindo o processo de 
secreção. Outros produtos tóxicos e as substâncias em 
excesso (principalmente água e sais) não voltam ao 
sangue. Elas continuam o trajeto de excreção, 
constituindo a urina. 

 

20.4 Composição da urina 

Junto com água são excretados diversos sais, 
como o cloreto de sódio, sulfatos, fosfatos e outros que 
estejam em excesso. A ureia é o principal resíduo 
nitrogenado da urina, podendo ser eliminado também 
ácido úrico e outros resíduos orgânicos. 

O volume e a composição da urina podem variar 
bastante, de acordo com o tipo de alimentação, 
quantidade de líquido ingerido, transpiração, etc. 

A quantidade de água reabsorvida pode variar 
ligeiramente, de acordo com a quantidade total de água 
do corpo. Assim, em dias quentes, quando perdemos 
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muita água pelo suor, as células do hipotálamo 
produzem o hormônio antidiurético - ADH ou 
vasopressina, que aumenta a permeabilidade de certas 
regiões do túbulo à água. Como resultado, a 
reabsorção de água por osmose aumenta, fazendo com 
que a urina seja produzida em menor quantidade e se 
torne mais concentrada e, portanto, mais escura. O 
caso inverso ocorre quando bebemos muita água: a 
produção do hormônio fica inibida, diminuindo a 
permeabilidade do túbulo e a reabsorção da água. 
Consequentemente nossa urina torna-se clara e 
abundante. O álcool também inibe a produção do 
hormônio antidiurético. Quando tomamos cerveja, por 
exemplo, estamos ingerindo álcool e muita água, o que 
explica o conhecido efeito diurético dessa bebida. 

 
20.5 EXERCÍCIOS 
 

1) (UEMG-2008) Observe, abaixo, o esquema de um 
sistema funcional humano. Utilizando as informações 
desse esquema e outros conhecimentos que você 
possui sobre o assunto, NÃO está correto afirmar que  

 
a) o sistema atua na regulação da pressão sanguínea.  
b) o órgão que filtra o sangue produz o hormônio 
antidiurético.  
c) pela artéria renal, o sangue provém do coração, rico 
em excretas.  
d) a presença de glicose no ureter pode indicar 
disfunção pancreática. 
 

2) (PUC - RJ-2008) Um indivíduo ao ingerir certa 
quantidade de bebida alcoólica geralmente apresenta 
uma necessidade maior de urinar. Este fato ocorre 
porque o álcool:  
a) estimula a produção do hormônio ADH.  
b) aumenta a eliminação de açúcar pela urina.  
c) inibe a produção do hormônio ADH.  
d) inibe o funcionamento do fígado.  
e) estimula o funcionamento do pâncreas. 
 

3) (PUC-RJ) Para considerarmos um exame de urina 
como normal, em um indivíduo da espécie humana, 
devemos encontrar nesta urina somente as seguintes 
substâncias:  
a) água, uréia e proteína.  
b) água, açúcar e proteína.  
c) água, açúcar e uréia.  
d) água, amônia e açúcar.  
e) água, uréia e sais. 
 

4) Os néfrons são conhecidos como as estruturas 
funcionais do rim, sendo nesses locais que ocorrem a 
filtração do sangue e a formação da urina. A respeito 
dos néfrons, marque a alternativa que melhor descreve 
essa estrutura. 
a) O néfron é uma estrutura tubular que consiste em um 
longo túbulo com três regiões distintas: túbulo 
contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido 
distal. 
b) O néfron é uma estrutura em forma triangular que 
possui em seu vértice a chamada papila renal, que 
desemboca nos ductos coletores. 
c) O néfron é uma estrutura tubular formada pela 
cápsula renal, que reveste um emaranhado de 
capilares, e um tubo chamado de ducto coletor. 
d) Os néfrons são estruturas tubulares formadas pelo 
corpúsculo renal, uma região que apresenta capilares 
envolvidos por uma cápsula, e por um tubo longo 
chamado de túbulo néfrico. 
 

5) (UEL-PR) Considere as listas a seguir referentes 
às estruturas e funções do sistema excretor 
humano. 
I. Néfron 
II. Bexiga 
III. Uretra 
IV. Ureter 
a) Condução de urina para o meio externo. 
b) Produção de urina. 
c) Armazenamento de urina. 
d) Condução de urina até o órgão armazenador. 
Assinale a alternativa que associa corretamente 
cada estrutura à sua função. 
a) Ia, IIb, IIIc, IVd 
b) Ib, IIc, IIIa, IVd 
c) Ib, IId, IIIc, IVa 
d) Ic, IIa, IIId, IVb 
e) Id, IIc, IIIb, IVa 
 

6) (ENEM 2015) Durante uma expedição, um grupo de 
estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em 
que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de 
sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais 
sede. Consequentemente, o sistema excretor desses 
indivíduos teve um acréscimo em um dos seus 
processos funcionais. Nessa situação o sistema 
excretor dos estudantes 
a) aumentou a filtração glomerular.  
b) produziu maior volume de urina.  
c) produziu urina com menos ureia.  
d) produziu urina com maior concentração de sais.  
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos 
 

7) (Unicamp-SP) - O controle do volume de líquido 
circulante em mamíferos é feito através dos rins, que 
ou eliminam o excesso de água ou reduzem a 
quantidade de urina produzida quando há deficiência 
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de água. Além disso, os rins são responsáveis também 
pela excreção de vários metabólitos e íons. 
a) Qual é o hormônio responsável pelo controle do 
volume hídrico do organismo? Onde ele é produzido? 
b) Qual é o mecanismo de ação desse hormônio? 
c) Qual é o principal metabólito excretado pelos rins? 
De que substâncias esse metabólito origina? 
 

20.6 GABARITO 
1) B 2) C 3) E 4) D 5) B 6) D 7) a- É o hormônio antidiurético (ADH). Ele é 
produzido no hipotálamo e armazenado pela neuro-hipófise. b- O ADH 
atua aumentando a permeabilidade das paredes dos túbulos distais e 
tubos coletores à água, promovendo, assim, uma maior reabsorção de 
água. c- É a ureia, originada do metabolismo das proteínas. 

 

UNIDADE 21 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 
 

Os animais, inclusive os seres humanos são 
heterotróficos. Assim, eles obtêm substâncias que 
participam de seu metabolismo ingerindo tecidos ou 
fluidos de outros seres vivos, animais ou vegetais. 

Quando o alimento é ingerido, possui muitas 
moléculas grandes, biopolímeros (como amido, 
formado por moléculas de glicose e as proteínas, 
formadas de aminoácidos) do ser vivo que as produziu. 

Embora esses polímeros se diferenciem dos 
encontrados nas células humanas, suas unidades 
formadoras são as mesmas. A glicose do amido é 
nosso principal combustível celular, e os aminoácidos 
da carne são os mesmos usados na montagem das 
nossas proteínas.  

As macromoléculas dos alimentos, portanto, são 
fragmentadas em moléculas menores. Esse processo 
de transformação dos alimentos em moléculas 
menores e relativamente mais simples é chamado de 
digestão. 

Após o processo de digestão os nutrientes são 
absorvidos e utilizados pelo organismo para a 
construção e manutenção de sua estrutura e obtenção 
de energia. Os alimentos habitualmente consumidos 
pelo animal constituem sua dieta, que pode ser restrita 
ou diversificada. 

A manutenção da vida, por incluir diversas atividades, 
consome muita energia, que varia de espécie para 
espécie. Caso a oferta de energia (calórica) seja inferior 
à necessária pelo organismo, este utiliza suas reservas 
de glicogênio e de gordura. Se essas chegarem 
próximas ao final, as proteínas passam a ser fonte de 
energia, levando ao consumo da massa muscular. 
 

21.1 SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO 

A digestão humana envolve processos mecânicos e 
químicos. Os processos mecânicos compreendem a 
mastigação, a deglutição (ato de engolir) e os 
movimentos peristálticos. Na mastigação o alimento é 
convenientemente fragmentado, o que facilita a ação 
enzimática. Após a deglutição do alimento iniciam-se os 
movimentos peristálticos: no esôfago, no estômago 
e no intestino. Tais movimentos possibilitam o 
movimento unidirecional do alimento ao longo do tubo 

digestório. Os processos químicos envolvem a 
participação das enzimas digestórias. 

O tubo digestório humano é formado por boca, 
faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 
grosso e ânus. Esse tubo digestório apresenta, ainda, 
as seguintes glândulas anexas: glândulas salivares, 
fígado e pâncreas. 

 

 
Órgãos que formam o sistema digestório humano. 

 

Digestão na boca 

Na passagem pelo tubo digestório, o alimento 
entra em contato com secreções digestórias que 
contêm enzimas. A digestão começa na boca com a 
mastigação, que tritura e mistura os alimentos com a 
saliva, tornando-os umidificados. A saliva é produzida 
pelas glândulas salivares e contém além de água, muco 
e sais minerais, a enzima amilase salivar que 
transforma amido em maltose. Depois de mastigado o 
alimento é engolido. Passa sucessivamente pela 
faringe e pelo esôfago, seguindo em direção ao 
estômago. 

 

Digestão no estômago 

No estômago, o bolo alimentar entra em contato 
com um líquido incolor e ácido, o suco gástrico. 
Composto de ácido clorídrico (HCl) e enzimas entre 
outros, o suco gástrico é bastante ácido, com pH ao 
redor de 2,0. Ele é produzido pelas glândulas 
estomacais, situadas nas paredes do estômago. Além 
de ser importante para a ação enzimática no estômago, 
a acidez causada pelo HCl funciona como antisséptico, 
promovendo a morte ou inibição de inúmeros 
microrganismos que inevitavelmente penetram no tubo 
digestório junto com o alimento. 

A principal enzima gástrica é a pepsina. Essa 
enzima é lançada na cavidade gástrica como 
pepsinogênio (enzima inativa), que, na presença de 
HCl, transforma-se na pepsina ativa. A pepsina é uma 
enzima que digere proteínas, quebrando-as em 
peptídeos menores (“pedaços proteicos), que terão sua 
digestão completada no intestino delgado. 
 

Digestão no intestino 
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O intestino delgado segue-se ao estômago e é 
dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. O bolo 
alimentar que sai do estômago é uma massa 
acidificada chamada de quimo. O quimo vai sendo 
liberado aos poucos do estômago e ao chegar à porção 
inicial do intestino delgado, o duodeno, entra em 
contato com mais três secreções digestórias: o suco 
entérico, produzido pelas paredes do duodeno; o suco 
pancreático, produzido pelo pâncreas; e a bile, 
produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. 
Cada uma dessas soluções possuem enzimas 
específicas que vão terminar a digestão dos diferentes 
grupos de nutrientes. 

O suco entérico contém as seguintes enzimas: 
peptidases, que transformam peptídeos em 
aminoácidos; maltase, transforma maltose em duas 
moléculas de glicose; sacarase, transforma sacarose 
em glicose + frutose; lactase, transforma lactose em 
glicose + galactose. 

O suco pancreático possui além das enzimas, 
bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do 
quimo e proporciona um pH ideal para o funcionamento 
enzimático local, ao redor de 8,0. As enzimas do suco 
pancreático são: tripsina e quimiotripsina, enzimas 
que digerem proteínas em peptídeos e que são 
produzidas na forma inativa (tripsinogênio e 
quimiotripsinogênio, respectivamente) e se tornam 
ativas quando lançadas na cavidade duodenal. 
Amilase pancreática: digere amido em maltose. 
Lipase pancreática: transforma lipídios em glicerol e 
ácidos graxos. E por fim, as nucleases que 
transformam ácidos nucléicos em nucleotídeos. 

A bile é produzida continuamente pelo fígado e 
armazenada na vesícula biliar. Quando há alimento 
sendo digerido, ela é liberada e alcança a cavidade do 
duodeno. A bile não contém enzimas, mas apresenta 
sais biliares, que emulsionam lipídios, facilitando a ação 
da lípase pancreática. 

Após todo o processo e a ação de todas as 
enzimas, as macromoléculas dos alimentos foram 
reduzidas a monômeros pequenos o suficiente para 
serem absorvidos. Os carboidratos foram todos 
transformados em monossacarídeos, os lipídios em 
ácidos graxos e glicerol, as proteínas em aminoácidos 
e os ácidos nucléicos em nucleotídeos. Assim os 
nutrientes são absorvidos na porção final do intestino 
delgado. 

O intestino grosso vem logo após o intestino 
delgado e tem a função de absorver água e sais 
minerais e armazenar os restos da digestão que não 
foram aproveitados, formando as fezes, que são 
posteriormente eliminadas através do ânus. 

A tabela 17.1 resume as secreções digestórias 
com as quais o alimento entra em contato na passagem 
pelo tubo digestório: 
 

Secreções digestórias 

Suco 
diges
tivo 

Local 
de 
ação 

pH Enzima
s 

Substrat
o 

Produto 

Saliva Boca 7 Amilase 
salivar 
(ptialina) 

Amido Maltose 

Suco 
gástri
co 

Estôma
go 

2 Pepsina Proteína
s 

Polipeptídeos 

Suco 
pancr
eático 

Duoden
o 

8 Tripsina 
Quimiotr
ipsina 
Lipase 
Amilase 
Nucleas
e 

Proteína
s 
Proteína
s 
Lipídeos 
Amido 
DNA e 
RNA 

Polipeptídeos  
Polipeptídeos 
Ác graxo 
+glicerol 
Maltose 
Nucleotídeos 

Suco 
entéri
co 

Duoden
o 

7 Peptida
de 
Maltase 
Lactase 
Sacaras
e 
Lipase 

Peptídeo
s 
Maltose 
Lactose 
Sacarose 
Lípidios 

Aminoácidos 
Glicose  
Glicse+galact
ose 
Glicose+fruto
se Ác. 
Graxo+glicero
l 
 

Bile Duoden
o 

8 nenhum
a 

Lipídios Emulsão de 
lipídios 

Enzimas contidas em cada secreção digestória, local de ação e 
produto da ação. 

 

21.2 VITAMINAS 

São substâncias que não são sintetizadas pelo 
organismo, mas são requeridas em doses muito 
pequenas, pois são essenciais para uma variedade de 
processos. Assim como a água não sofrem processo 
de digestão e são prontamente absorvidas no intestino 
delgado. 
São classificadas de acordo com sua solubilidade, 
sendo as lipossolúveis (solúveis em lipídeos) as 
vitaminas K, A, D e E, e hidrosolúveis as restantes. 
 
 
 
 

Vitaminas Fontes Distúrbios 

A (retinol) 

Ovo, leite e 
derivados, 
vegetais 
amarelos e 
vermelhos 

Cegueira 
noturna 
(xeroftalmia) 

B1 

Carnes, 
fígado, 
cereais 
integrais, 
legumes 

Deficiência 
cardíaca, neurite 
(Beribéri) 

B12 
Fígado, ovos, 
carnes 

Anemia 
perniciosa 

ÁCIDO 
FÓLICO 

Folhas 
verdes, 
cereais 
integrais, 
fígado 

Anemia, diarreia 

C (ácido 
ascórbico) 

Frutas 
cítricas, 
tomate, folhas 
verdes 

 Lesões na pele, 
sangramento 
nasal e gengival 
(Escorbuto) 

D (calciferol) 
Ovo, cereais, 
leite e 
derivados 

Raquitismo 
(descalcificação) 

E (tocoferol) 
Sementes 
oleaginosas, 
folhas verdes 

Anemia 
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K 
(naftoquinona) 

Folhas 
verdes, 
cereais e 
carnes, 
síntese pelas 
bactérias da 
flora intestinal 
(principal 
fonte) 

Hemorragias 
graves, 
sangramentos 
internos 

Principais vitaminas, suas fontes e distúrbios causados por sua falta. 

 

21.3 EXERCÍCIOS 

 
1) (UFU/2006) – O processo de digestão nos humanos 
é composto por duas fases: uma mecânica, na qual a 
correta mastigação é essencial, e outra enzimática, 
controlada por hormônios da digestão. Sobre estes 
hormônios, analise as afirmações a seguir e marque a 
alternativa correta. 
a) As gorduras parcialmente digeridas, presentes no 
quimo, estimulam as células do duodeno a liberarem o 
hormônio secretina, que provoca a eliminação da bile 
pela vesícula biliar. 
b) A acidez do quimo, que chega ao duodeno, estimula 
certas células da parede intestinal a liberarem, 
especialmente, o hormônio colecistoquinina, que agirá 
no pâncreas, estimulando-o a liberar, principalmente, 
bicarbonato de sódio. 
c) A secreção do suco gástrico é estimulada por 
impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina, produzido 
no estômago. 
d) A digestão de proteínas inicia-se no estômago e 
completa-se no duodeno por ação de três proteases 
secretadas pelo pâncreas: enteroquinase, pepsina e 
pró-carboxipeptidase. 
 
2) Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a 
função das microvilosidades das membranas das 
células que revestem as paredes internas do intestino 
delgado, um estudante realizou o seguinte 
experimento:  
Colocou 200ml de água em dois recipientes. No 
primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 
pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo 
recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com 
dobras simulando as microvilosidades, conforme 
FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de 
água absorvida pelo papel liso foi de 8ml, enquanto 
pelo papel dobrado foi de 12ml.  

 
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função 
das microvilosidades intestinais com relação à 
absorção de nutrientes pelas células das paredes 
internas do intestino é a de: 
a) aumentar a superfície de absorção. 
b) manter o volume de absorção. 
c) diminuir a velocidade de absorção.  
d) aumentar o tempo de absorção. 
e) manter a seletividade na absorção.  
 

3) (PUCRS - 2013) Responder à questão com base no 
texto a seguir, sobre a história da cerveja. Há 
evidências de que a prática da cervejaria se originou há 
mais de 5 mil anos na região da Mesopotâmia, onde a 
cevada cresce em estado selvagem. Gravuras, 
inscrições, poemas e registros arqueológicos deste 
período sugerem o uso da cerveja. Outros documentos 
históricos mostram, em 2100 a.C., sumérios alegrando-
se com uma bebida fermentada, obtida de cereais. Mais 
tarde, a cerveja passou a ser produzida por padeiros, 
devido à natureza dos ingredientes que utilizavam: 
leveduras e grãos de cereais. A cevada era deixada de 
molho até germinar e, então, moída e moldada em 
bolos, aos quais se adicionava a levedura. Os bolos, 
após parcialmente assados e desfeitos, eram 
colocados em jarras com água e deixados fermentar.  
Com o passar do tempo, cada família produzia a sua 
própria bebida. A expansão da produção se deu com o 
Império Romano. E foram os gauleses que cunharam o 
nome atualmente usado, denominando essa bebida de 
cevada de “cerevisia”, ou “cervisia”, em homenagem a 
Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. Na Idade 
Média, os conventos assumiram a fabricação da 
cerveja, e os monges reproduziram em manuscritos a 
técnica de fabricação. Artesãos, pequenas fábricas e, 
por fim, grandes indústrias trouxeram, de então, esse 
nobre líquido aos dias atuais.  
(Elaborado com base em informações obtidas em http:// 
www.brejas.com.br)  

São enzimas produzidas durante a germinação da 
semente de cevada, na etapa de maltagem, que 
realizam a decomposição do amido. Com função 
análoga, no ser humano essas enzimas são 
encontradas 
a) na saliva e no pâncreas. 
b) no apêndice e no baço. 
c) no fígado e no sangue. 
d) no estômago e na bile. 
e) no intestino e na linfa. 
4) (UFRS) Tiago comeu um sanduíche de pão francês 
com queijo, presunto e manteiga, acompanhado de um 
copo de suco de laranja sem açúcar. Relacione cada 
um dos itens do lanche de Tiago, listados na coluna 1, 
com as principais enzimas que atuarão na sua 
digestão, indicadas na coluna 2.  
Coluna 1  
( ) pão francês 
( ) manteiga  
( ) presunto 
( ) queijo 
( ) suco de laranja 
Coluna 2  
1 - pepsina  
2 - lipase  
3 - amilase  
4 - sacarase  
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  
a) 3 - 2 - 1 - 1 - 4.  
b) 4 - 3 - 2 - 1 - 3.  
c) 1 - 4 - 3 - 2 - 2.  
d) 1 - 3 - 2 - 4 - 4.  
e) 2 - 1 - 4 - 3 - 3. 
 
5) (Fuvest) - Qual cirurgia comprometeria mais a 
função do sistema digestório e por quê: a remoção 
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dos vinte e cinco centímetros iniciais do intestino 
delgado (duodeno) ou a remoção de igual porção 
do intestino grosso?  
a) A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele 
ocorre a maior parte da digestão intestinal.  
b) A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele 
ocorre a maior parte da absorção de toda a água de que 
o organismo necessita para sobreviver.  
c) A remoção do intestino grosso seria mais drástica, 
pois nele ocorre a maior parte da absorção dos 
produtos do processo digestório.  
d) A remoção do intestino grosso seria mais drástica, 
pois nele ocorre a absorção de toda a água de que o 
organismo necessita para sobreviver.  
e) As duas porções seriam igualmente drásticas, pois, 
tanto no duodeno quanto no intestino grosso, ocorrem 
digestão e absorção dos nutrientes e água. 
 

6) (FGV/2013) - O principal órgão digestivo do ser 
humano adulto não é o estômago, como muitos 
equivocadamente afirmam, mas sim o intestino. Tal 
informação é justificada, fisiologicamente, pela 
presença preponderante de uma enzima específica no 
estômago, responsável pela digestão apenas  
a) de proteínas e lipídeos, não ocorrendo a absorção 
de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a 
digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida 
pela absorção de nutrientes e água.  
b) de proteínas e aminoácidos, não ocorrendo a 
absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino 
ocorre a digestão de lipídeos e carboidratos, seguida 
pela absorção de nutrientes e água.  
c) inicial de lipídeos, não ocorrendo a absorção de 
nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a 
digestão de proteínas e carboidratos, seguida pela 
absorção de nutrientes e água.  
d) inicial de proteínas, ocorrendo também a absorção 
de água, enquanto no intestino ocorre a digestão de 
proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela 
absorção de nutrientes e água.  
e) de carboidratos e lipídeos, ocorrendo também a 
absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino 
ocorre a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, 
seguida pela absorção de nutrientes. 
 
7) (UNISA-SP) - O esquema a seguir apresenta um 
conjunto de órgãos, numerados, do aparelho digestivo. 
As funções de absorção de água e produção de bile são 
realizadas, respectivamente, por: 

 
a) V e I.  
b) IV e I.  

c) II e III.  
d) V e II.  
e) I e II. 
 

21.4 GABARITO 
1) C 2) A 3) A 4) A 5) A 6) D 7) A 
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BIOLOGIA III
UNIDADE 15 

 

ANGIOSPERMA I 
 

As angiospermas são plantas complexas que 

apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e 

sementes. 

Elas representam o grupo mais diversificado de 

plantas, com mais de 250 mil espécies. As 

angiospermas ocorrem nos mais variados tipos de 

habitats, desde ambientes aquáticos até áridos. 

O termo angiosperma deriva do grego angeios, bolsa 

e sperma, semente. 

 

 
Figura 15.1 – Exemplo de uma Eudicotiledônea. 

 

As angiospermas são as únicas plantas que 

apresentam flores e frutos, como, por exemplo, a 

laranjeira  

 

15.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As angiospermas caracterizam-se pela presença 

de flores e dos frutos que envolvem a semente. 

 

15.2 ESTRUTURA 

As plantas angiospermas são as mais complexas 

da natureza. Por isso, elas apresentam diversas 

estruturas, sendo elas Raiz, Folhas e Caule. 

As angiospermas apresentam diversos tipos de 

raízes, como pivotantes, fasciculadas, tuberosas, 

tubulares, pneumatóforos e sugadoras. As folhas estão 

envolvidas com os processos de fotossíntese, 

respiração e transpiração. As plantas angiospermas 

apresentam folhas com diversos formatos e tamanhos. 

Os principais tipos de caules aéreos das angiospermas 

são: tronco lenhoso (árvores), haste (herbáceas), 

estipe (palmeiras), colmo (bambu) e suculento (cactos). 

 

15.3 FLORES 

A flor é considerada a estrutura reprodutiva da 

planta. Elas são formadas por folhas modificadas e 

especializadas. Elas são compostas por quatro tipos de 

estruturas: sépalas, pétalas, estames e carpelos. 

• Sépalas: Normalmente de coloração verde, 

localizam-se abaixo das pétalas. Elas 

protegem a flor imatura, envolvendo-a e 

formando o botão floral. Em conjunto formam 

o cálice. 

• Pétalas: Porção colorida com a função de atrair 

os polinizadores. Em conjunto formam 

a corola. 

• Estame: Estrutura masculina da flor. Apresenta 

uma porção alongada, o filete e uma porção 

terminal, a antera. A antera apresenta 4 sacos 

polínicos, os microsporângios, onde são 

produzidos os grãos de pólen. O conjunto 

forma o androceu. 

• Carpelo: Estrutura feminina da flor. É formado 

pelo estigma e ovário. O estigma é local que 

recebe o grão de pólen e no ovário encontram-

se um ou mais óvulos. Cada óvulo contém um 

megasporângio. Uma flor pode ter mais de um 

carpelo, separados ou fundidos. Quando estão 

fundidos formam o pistilo. Todas as estruturas 

do carpelo formam o gineceu. 

 

 
Figura 15.2 – Estrutura da flor de uma angiosperma. 

 

15.4 FRUTOS 

O fruto é uma estrutura exclusiva das 

angiospermas. É uma porção carnosa que se 

desenvolve a partir do ovário, após a fecundação. 

Todas as partes do fruto são derivadas da flor. O 

fruto é resultado do desenvolvimento do ovário e a 
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semente do desenvolvimento do óvulo depois da 

fecundação. Por isso, se um fruto apresenta uma 

semente é porque o ovário tinha apenas um óvulo. E se 

o ovário tiver mais de um óvulo, o fruto terá mais de 

uma semente. 

As funções do fruto são a propagação da espécie 

e a proteção da semente. 

As angiospermas são divididas em dois grandes 

grupos, as Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas 

(antigamente chamadas de Dicotiledôneas). Tal 

classificação baseia-se no número de cotilédones. Os 

cotilédones são folhas embrionárias modificadas, 

responsáveis pela transferência de nutrientes para as 

plantas, durante os estágios iniciais de seu 

desenvolvimento. 

As monocotiledôneas apresentam apenas um 

cotilédone na semente. Exemplos: Alho, cebola, grama, 

arroz, trigo, aveia, cana-de-açúcar, milho, aspargo, 

abacaxi, bambu, gengibre e palmeiras em geral: coco-

da-baía e babaçu. 

As eudicotiledôneas apresentam dois cotilédones 

na semente. Exemplos: Pera, maçã, feijão, ervilha, 

goiaba, vitória-régia, eucalipto, abacate, rosa, morango, 

batata, mate, tomate, jacarandá, jabuticaba, algodão, 

cacau, limão, maracujá, cacto, mamona, mandioca, 

seringueira, café, abóbora e melancia. 

 

15.5 DIFERENÇAS ENTRE MONOCOTILEDÔNEAS 

E EUDICOTILEDÔNEAS 

Semente 

• Monocotiledôneas: Sementes com um 

cotilédone; 

• Dicotiledôneas: Sementes com 2 cotilédones. 

 

Folhas 

• Monocotiledôneas: Folhas com nervuras 

paralelas (paralelinérvias); 

• Dicotiledôneas: Folhas com nervuras 

reticuladas ou em forma de pena 

(reticulinérvias ou peninérvias). 

 

Caule 

• Monocotiledôneas: Disposição desordenada 

dos vasos condutores de seiva no caule; 

• Dicotiledôneas: Disposição cilíndrica dos vasos 

condutores de seiva no caule. 

 

Flores 

• Monocotiledôneas: Flores trímeras; 

• Dicotiledôneas: Flores dímeras, tetrâmeras ou 

pentâmeras. 

 

Raiz 

• Monocotiledôneas: Raiz fasciculada ou em 

cabeleira; 

• Dicotiledôneas: Raiz pivotante ou axial ou 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOCOTILEDÔNEA         EUDICOTILEDÔNEA 

 

Figura 15.3 – Monocotiledôneas x Eudicotiledôneas. 
 

15.6 EXERCÍCIOS 
 

1- (UEL) Na evolução das angiospermas desenvolveu-

se uma estrutura única entre os vegetais, que está 

certamente relacionada com a ampla distribuição 

geográfica do grupo. Trata-se:  

a) do tubo polínico.  

b) dos grãos de pólen alados. 

 c) das sementes.  

d) dos frutos.  

e) dos nectários. 
 

2- (UEL) O esquema a seguir representa uma flor de 

angiosperma. 

 
 Assinale a alternativa que associa corretamente os 

algarismos do esquema com as letras da lista a seguir.  

a. formação de grãos de pólen  

b. deposição dos grãos de pólen  

c. fecundação d. transformação em fruto  

a) I-a, II-d, III-b, IV-c.  

b) I-b, II-a, III-c, IV-d. 

c) I-c, II-d, III-a, IV-b.  

d) I-c, II-b, III-d, IV-a.  
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e) I-d, II-b, III-c, IV-a. 

 

3- (FGV - SP-2009) Em algumas espécies de plantas, 

ocorre auto-incompatibilidade entre o grão de pólen e o 

estigma da mesma flor. Esse mecanismo, 

geneticamente determinado, impede que nessas 

espécies ocorra a  

a) polinização.  

b) partenogênese.  

c) autofecundação.  

d) fecundação interna.  

e) fecundação cruzada. 

 

4- (UFMS) As flores são estruturas que têm função 

na reprodução sexual das plantas angiospermas, 

onde se podem distinguir diferentes verticilos 

florais, entre os quais: 

a)      Tépalas: conjunto de pétalas de cores diferentes; 

Corola: conjunto de sépalas; 

Gineceu: sistema reprodutor masculino; 

b)     Corola: conjunto de sépalas; 

Cálice: conjunto androceu-gineceu; 

Perianto: conjunto de pétalas; 

c)      Corola: conjunto de sépalas; 

Gineceu: sistema reprodutor masculino; 

Perianto: conjunto androceu-gineceu; 

d)     Cálice: conjunto de pétalas; 

Androceu: sistema reprodutor feminino; 

Perigônio: conjunto de pétalas iguais; 

e)      Cálice: conjunto de sépalas; 

Androceu: sistema reprodutor masculino; 

Gineceu: sistema reprodutor feminino. 

 

5- (UDESC) - As angiospermas constituem um 

grande grupo de plantas, cujas características são:  

a) presença de flores que podem ser hermafroditas, ou 

masculinas, ou femininas.  

b) presença de estróbilos femininos e estróbilos 

masculinos, sem formação de flores.  

c) produção de sementes sem proteção de um fruto.  

d) reprodução dependente da água para a fertilização e 

flores exclusivamente monóicas.  

e) alternância de gerações e fase esporofítica haplóide. 

 

6- Analise a figura.  

 
Com base no cladograma e nos seus conhecimentos 

de Botânica, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 

afirmativas a seguir. 

( ) As traqueófitas correspondem as Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas, como demonstra o 

cladograma, pois esses três grupos de plantas 

possuem vasos condutores, xilema e floema, que 

apareceram nas Pteridófitas, e corresponde, no clado, 

como sendo a letra A.  

(  ) As Briófitas dependem de água para reprodução e 

a geração duradoura é o Esporófito(2n); 

(  )  Flor corresponde a letra B no cladograma. 

(  ) A letra C corresponde a flor, fruto e semente. Sendo 

essas as características exclusivas de Angiosperma. 

(  ) O ancestral das plantas são as algas verdes, e 

conforme os milhões de anos de evolução foram 

passando, o gametófito(n) foi reduzindo e o 

esporófito(2n) foi cada vez mais se tornando 

predominante no tempo de vida das plantas. 

Assinale a alternativa que contém, de cima para 

baixo, a sequência correta.  

a) V, V, V, F, F.  

b) V, F, F, V, V.  

c) V, F, F, F, V.  

d) F, V, V, F, F.  

e) F, V, F, V, V. 

 

7- (UFRJ) - Um Engenheiro Agrônomo recomendou 

para um agricultor que utilizasse plantas com raízes 

fasciculadas para controlar a erosão. Estas plantas, 

que também possuem folhas com nervuras 

paralelas, são classificadas como:  

a) briófitas.  

b) monocotiledôneas.  

c) gimnospermas.  

d) pteridófitas.  

e) dicotiledôneas. 

 

8- (UFRGS/2017)  Observe a figura abaixo, que 

ilustra as relações evolutivas dos grupos das 

Gimnospermas e Angiospermas. 

 
Adaptado de: SADAVA et al. Vida: a ciência da Biologia. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. v. 2. 

Com base na figura, a correspondência correta dos 

itens I e II, na ordem em que aparecem, é 

a) folhas – cones. 

b) sementes – flores. 

c) frutos – embriões. 

d) ovários – esporos. 

e) estróbilos – grãos de pólen. 

 

9- O Professor de Biologia Fábio Joinhas estava em 

uma caminhada no calçadão da UEL para mostrar 

seu novo moletom do curso de Medicina. Metido 

como sempre, esse querido professor quis por uma 

flor em suas orelhas para ficar mais visível aos 
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olhos dos demais. A flor apresentada abaixo é de 

Hibisco e é da mesma espécie que a flor que 

Joinhas colocou em suas orelhas.  

 

 
a) Com base na flor, classifique a planta Hibisco. 

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Qual ou quais métodos você utilizou para 

classificar o Hibisco? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

10- (FUVEST-2006) A polinização é um evento 

essencial para a produção de frutos nas plantas. Em 

algumas espécies, no entanto, pode haver formação de 

frutos na ausência de polinização, se as flores forem 

pulverizadas com certos hormônios vegetais.  

a) Que parte da flor é estimulada pelos hormônios a 

se desenvolver em fruto?  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Qual é a diferença entre um fruto gerado pela 

aplicação de hormônios, sem que haja polinização, 

e um fruto resultante da polinização? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

15.7 GABARITO  
1- D 2- C 3- C 4- E 5- A 6- C 7- B 8- B 9- A) O hibisco é uma planta 
angiosperma eudicotiledônea. B) por apresentar flor e nessa flor 
possuir 5 pétalas e 5 estigmas, o que apresenta que a flor tem cinco 
carpelos, pode-se concluir que ela é uma pentâmera, característica essa 
de uma angiosperma eudicotiledônea. Nota-se que as nervuras de suas 
folhas são reticulinérveas, também chamadas de palmatinérveas, e isso 
é uma outra característica que corrobora para classificar o hibisco como 
sendo uma angiosperma eudicotiledônea. 10- A) A parte da flor que se 
desenvolve em fruto é o ovário. B) Na ausência da polinização e com a 
aplicação de hormônios, o ovário se desenvolve sem sementes, 
gerando um fruto partenocárpico. Havendo polinização, o fruto terá 
sementes originadas de óvulos fecundados 

 

UNIDADE 16 
 

ANGIOSPERMA II - REPRODUÇÃO 
DAS ANGIOSPERMAS 

 

As angiospermas constituem o grupo de 
plantas mais diversificado do planeta, graças a 
presença de flores, frutos e sementes, que garantem 
uma reprodução mais eficiente. A reprodução das 
angiospermas inicia-se com a polinização, que é o 
encontro do grão de pólen com a parte feminina de uma 
flor, mais precisamente o estigma. 

Inicialmente o grão de pólen – gametófito 
masculino imaturo – é formado pela célula do tubo e a 
célula geradora. Posteriormente, antes ou durante a 
dispersão, ocorre a formação de dois gametas a partir 
da célula geradora. Ao chegar ao estigma, o grão de 
pólen começa a absorver uma substância açucarada 
produzida pelas células dessa região, germina e forma 
o tubo polínico. Nesse estágio, com o tubo polínico 
formado e os dois gametas, ele é considerado maduro. 

O tubo polínico cresce através do estilete até o 
saco embrionário do óvulo – gametófito feminino 
maduro –, que é a região onde está localizada a 
oosfera. O saco embrionário é composto, geralmente, 
de oito núcleos e sete células: três antípodas, duas 
sinérgides, uma oosfera e uma célula central com os 
dois núcleos polares. 

 
Figura 16.1 – Etapas para formação do saco embrionário (Gametófito 
feminino). 
 

Ao chegar ao óvulo, o tubo polínico, atraído por sinais 
químicos liberados pelas sinérgides, penetra essa 
estrutura por uma abertura chamada de micrópila. No 
interior do óvulo, ele adentra em uma das duas 
sinérgides e libera os dois gametas e o núcleo do tubo. 

Um dos gametas encontra a oosfera e o outro une-
se aos núcleos polares. Como os dois gametas 
participam do processo, dizemos que ocorre 
uma dupla fecundação, uma característica marcante 
das angiospermas. 

 
Figura 16.2 – esquema que ilustra o ciclo de vida de uma 
angiosperma. 
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O gameta que se uniu à oosfera origina o 
zigoto (2n), já os núcleos polares, juntamente ao 
outro gameta, são responsáveis por dar origem ao 
endosperma (3n), uma reserva nutritiva da semente. O 
zigoto forma o embrião, e os tegumentos do óvulo 
formam a casca da semente. 

O desenvolvimento do ovário leva à formação 
dos frutos, que possuem como função principal a 
proteção da semente, além, é claro, de ajudarem na 
dispersão. Os frutos e as flores constituem as 
características mais marcantes de uma angiosperma. 
O desenvolvimento do óvulo leva à semente. 

 

16.1 POLINIZAÇÃO 

A polinização consiste na transferência do pólen 
da parte masculina da flor (antera) para a parte feminina 
(estigma). E é através da polinização que ocorre a 
fecundação e consequentemente, a formação de frutos 
e sementes que irão originar novas plantas. 

 

16.2 COMO ACONTECE A POLINIZAÇÃO? 

A polinização pode ocorrer de forma direta, em um 
processo chamado de autopolinização. Nessa 
situação, o grão de pólen cai sobre o estigma da própria 
flor que o originou, resultando em autofecundação. 

Essa forma de polinização não é muito vantajosa 
em termos evolutivos e de diversidade, pois impede a 
variabilidade genética. Por isso, algumas espécies 
possuem mecanismos para evitar a autopolinização. 

A polinização também pode ocorrer de 
forma indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão de 
pólen é transportado de uma flor para outra da mesma 
espécie. Essa forma de polinização permite a 
variabilidade genética, sendo mais vantajosa. 

Para que ocorra a polinização cruzada é 
necessária a presença de um agente polinizador. Ele é 
o responsável pela transferência do pólen entre as 
partes masculinas e femininas da flor. 

Os agentes polinizadores podem ser 
componentes bióticos ou abióticos. Entre os 
componentes bióticos estão abelhas, vespas, 
borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e 
morcegos. Entre os componentes abióticos destacam-
se o vento, a chuva e a gravidade. 

Em cerca de 80% de todas as plantas com flores, 
os animais são os responsáveis pela polinização. 
 

16.3 TIPOS DE POLINIZAÇÃO 

A polinização pode ser classificada de acordo com 
o agente polinizador: 

• Anemofilia: Quando a polinização ocorre através 
do vento. É comum em plantas com flores pequenas 
e discretas. As flores possuem filetes longos e 
flexíveis que facilmente oscilam com o vento. Além 
disso, há grande produção de pólen para aumentar 
as chances de polinização. Ocorre com frequência 
em gimnospermas. 

• Hidrofilia: Quando a polinização ocorre através da 
água. Geralmente está associada com plantas 
aquáticas. Pode ocorrer na superfície ou sob a água. 
Nesse tipo de polinização, o grão de pólen flua ou 
boia até encontrar o estigma. 

• Entomofilia: Quando os insetos são os agentes 
polinizadores. Pode ser realizada por abelhas, 
moscas, besouros, borboletas e vespas. 

Os insetos são atraídos pela cor e odor das flores. 
Além disso, nas flores encontram néctar para sua 

alimentação. Quando os insetos visitam as flores, 
tocam nos estames e consequentemente levam o pólen 
em seu corpo. Ao visitar outras flores, deixam cair o 
pólen no estigma, realizando a polinização. 

As abelhas são os principais agentes 
polinizadores dos vegetais. Em troca, elas recebem 
substâncias que garantem o desenvolvimento de suas 
colmeias. Muitos frutos consumidos pelos seres 
humanos são polinizados por abelhas, como o 
maracujá-amarelo (Passiflora edulis). 
 

• Ornitofilia: Quando o pólen é transportado por 
aves. Nesse tipo de polinização destaca-se o beija-
flor. 

• Quiropterofilia: Quando morcegos são agentes 
polinizadores. 

 

16.4 IMPORTÂNCIA DA POLINIZAÇÃO 

A polinização garante a fecundação e 
consequentemente a produção de frutos e sementes. 
Assim, é caracterizada como um serviço ambiental que 
permite a manutenção da biodiversidade. 

Além disso, também garante a produção de 
alimentos. Sem a polinização muitos frutos e sementes 
não existiriam, comprometendo os seres vivos que os 
utilizam como fonte alimentar. Um exemplo é que um 
terço das plantas cultivadas pelo homem dependem de 
polinização por animais para se reproduzirem e 
produzirem frutos. 
 

16.5 EXERCÍCIOS 
 

1- (Unifor-CE) No desenvolvimento posterior à 
fecundação das angiospermas, o zigoto, o óvulo e 
o ovário originam, respectivamente, 
a) fruto, semente e embrião. 
b) embrião, fruto e semente. 
c) embrião, semente e fruto. 
d) semente, fruto e embrião. 
e) semente, embrião e fruto. 
 

2- Observe o esquema da flor a seguir e marque a 
alternativa incorreta a respeito dessa estrutura 
reprodutora: 

 
Observe atentamente a estrutura da flor 
a) 1 e 2 representam, respectivamente, a antera e o 
filete. 
b) 3 representa o estigma, uma parte do gineceu. 
c) A estrutura 4 é chamada de pistilo. 
d) O ovário está representado pelo número 5. 
e) A estrutura 6 é conhecida por sépala. 
 

3- Sabemos que o grão de pólen deve ser levado até 
a parte feminina da flor para que ocorra a 
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polinização. Em uma angiosperma, o grão de pólen 
é produzido na região: 
a) do cálice. 
b) da corola. 
c) do estigma. 
d) do filete. 
e) da antera. 
 

4- (Enem-MEC) Caso os cientistas descobrissem 
alguma substância que impedisse a reprodução de 
todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias 
doenças em que esses animais são vetores. Em 
compensação teríamos grandes problemas como a 
diminuição drástica de plantas que dependem dos 
insetos para polinização, que é o caso das 
a) algas. 
b) briófitas como os musgos. 
c) pteridófitas como as samambaias. 
d) gimnospermas como os pinheiros. 
e) angiospermas como as árvores frutíferas. 
 

5- (UFla/ PAS) Para que uma flor seja considerada 
hermafrodita (andrógena), é necessário que 
apresente pelo menos: 
a) estames e pistilos.  
b) pistilos e óvulos. 
c) estames e grãos-de-pólen. 
d) sépalas e pétalas. 
e) pedúnculo e receptáculo floral. 
 

6- (UFRN-2000) Como resultado da fecundação em 
fanerógamas, pode-se afirmar que  
a) o albúmen é formado a partir da união do primeiro 
núcleo espermático com as sinérgides, as células 
polares e as antípodas.  
b) a semente é formada pelo endosperma e pela 
plântula, originários da fusão do segundo núcleo 
espermático e da oosfera.  
c) o embrião se desenvolve a partir da formação de um 
zigoto diplóide, derivado da fusão do tubo polínico com 
o óvulo. 
d) o pericarpo se desenvolve a partir da parede do 
ovário, a qual é estimulada por um hormônio produzido 
pela semente. 
 

7- Um aluno observou uma flor com grande 
quantidade de néctar, com um odor muito 
acentuado durante a noite, resistente e sem 
coloração atrativa (esbranquiçada). Ao analisar 
essas características, ele chegou à conclusão de 
que o polinizador era, provavelmente: 
a) uma abelha. 
b) um beija-flor. 
c) uma vespa. 
d) um morcego. 
e) o vento. 
 

8- Um aluno, ao analisar a flor de uma espécie da 
família Poaceae, verificou que ela não possuía 
perianto e odor e as anteras estavam expostas e 
conectadas a longos filetes. Ele concluiu que a flor, 
provavelmente, não sofria o processo de 
polinização por animais. Esse aluno está correto? 
a) Não, pois a flor poderia atrair, por exemplo, 
morcegos, que são mais ativos à noite e não 
conseguem perceber cores fortes. 

b) Sim, pois as características não são atrativas para 
animais e, dessa forma, a polinização, provavelmente, 
é feita pelo vento.  
c) Não, pois besouros são amplamente atraídos por 
flores sem perianto e sem cheiro. 
d) Não, pois as características citadas são de flores 
polinizadas por abelhas. 
e) Sim, pois as características da flor sugerem que ela 
não sofre nenhum processo de polinização. 
 

9- (UFMS) As coníferas constituem um grupo de 
plantas lenhosas que tiveram o apogeu de seu 
desenvolvimento na era Mesozoica. Esse grupo ocorre 
principalmente em regiões de clima temperado do 
hemisfério Norte, onde há predomínio da família 
Pinaceae (Pinus sp), utilizada nas indústrias de 
celulose e confecções de móveis. No Brasil, o principal 
representante nativo é da família Araucariaceae 
(Araucaria angustifolia – pinheiro do Paraná), típica da 
região Sul e utilizada na alimentação (pinhão). Como 
características dos pinheiros, citam-se: 
a) Presença de flores, óvulos protegidos por ovário, 
lenho constituído por fibras e traqueides, polinização 
pelo vento. 
b) Ausência de flores, óvulos não protegidos por ovário, 
lenho constituído por fibras e traqueides, polinização 
pelo vento.. 
c) Presença de flores, óvulos protegidos por ovário, 
lenho constituído por traqueides e elementos de vasos, 
polinização especializada 
d) Presença de flores, óvulos não protegidos por ovário, 
lenho constituído por fibras e traqueides, polinização 
pelo vento. 
e) Ausência de flores, óvulos não protegidos por ovário, 
lenho constituído por fibras e traqueides, polinização 
especializada. 
 

10- (Unicamp-2008) A polinização das angiospermas é 
feita por agentes abióticos (vento e água) ou por vários 
tipos de animais. Nesse processo se observa relação 
entre as características florais e os respectivos 
agentes polinizadores.  
a) Considerando as informações sobre as flores das 
quatro espécies apresentadas na tabela abaixo, 
escolha, para cada uma delas, o possível agente 
polinizador dentre os seguintes: vento, morcego, beija-
flor e abelha. 

 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

 b) Explique o papel do grão de pólen no processo de 
formação de sementes. 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

16.6 GABARITO 
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1- C 2- C 3- E 4- E 5- A 6- D 7- D 8- B 9- B 10- A) 1 – beija-flor; 2 – vento; 
3 – morcego; 4 – abelha. B) Ao chegar ao estigma, o grão de pólen 
germina e emite o tubo polínico. Nele, há três núcleos: um vegetativo e 
dois espermáticos (n), ou seja, os gametas masculinos. Quando o tubo 
polínico chega ao saco embrionário, um núcleo espermático (n) se funde 
com a oosfera (gameta feminino), originando o zigoto (2n), que é o 
embrião. O outro núcleo espermático se funde com os núcleos polares 
e dá origem a um tecido triplóide, o endosperma (3n), que nutre o 
embrião. O embrião e o endosperma são componentes da semente. 

UNIDADE 17 
 

PARTES DA PLANTA 
 

As partes da planta do grupo das Angiospermas 
são as raízes, as folhas, o caule, as flores e frutos. 
Cada parte desempenha uma função importante para o 
vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. 

Em resumo, as folhas fazem a respiração e a 
fotossíntese; as raízes absorvem substâncias do solo; 
o caule sustenta o vegetal; e as flores e frutos estão 
relacionados com a reprodução. 
 

17.1 PARTES DAS PLANTAS E SUAS FUNÇÕES 

 
Figura 17.1 – Divisão das partes de uma planta. 

 
Cada parte da planta possui um papel para que a 

planta se alimente, respire, cresça e se reproduza. No 
entanto, vale ressaltar que essas partes não estão 
presentes em todas as plantas. 

Por exemplo, os musgos e as samambaias não 
tem sementes, flores, nem frutos e se reproduzem 
através de esporos. Já as folhas dos cactos, se 
modificaram durante o seu processo evolutivo dando 
lugar aos espinhos. 

Apesar dessas diferenças entre os integrantes do 
Reino Vegetal, é importante conhecer cada parte da 
planta e as suas funções. 
 

17.2 FOLHA 

 
Figura 17.2 – Partes de uma folha. 

 

A folha é a parte da planta responsável por realizar 
a fotossíntese, o processo através do qual a planta 
produz o seu próprio alimento. 

Nas células das folhas há muitas estruturas 
chamadas cloroplastos que contém a clorofila, o 
pigmento que dá a cor verde à planta. A clorofila 
também absorve a luz do sol para que 
a fotossíntese aconteça. 

Nas folhas também acontece respiração e 
transpiração. Esses dois processos são possíveis 
porque na superfície da folha existem estruturas 
chamadas de estômatos, que se abrem e fecham, 
permitindo a entrada e saída de gases e água da planta. 

As folhas podem ser classificadas de acordo com 
a disposição do limbo, que é a parte mais conhecida da 
folha. Assim, ela pode ser simples ou composta, como 
os trevos e as folhas de palmeiras. 

 

17.3 RAÍZ 

As raízes ajudam a fixar a planta ao solo e são 
responsáveis pela absorção de substâncias essenciais, 
como água e sais minerais. Além disso, elas conduzem 
as substâncias e atuam também como reserva. 

Existem diferentes tipos de raízes, mas de modo 
geral, há uma raiz primária principal e várias 
ramificações que são as raízes laterais. 
➢ Como exemplos de raízes, podemos citar: 

• Raízes subterrâneas: exemplos o milho, o feijão 
e o café. 

 
Figura 17.3 – Raiz subterrânea do milho. 

 

• Raízes tuberosas: exemplos a mandioca, a 
cenoura e a beterraba. 

 
Figura 17.4 – Raiz tuberosa da mandioca. 

 

• Raiz sugadora: exemplo o cipó . 
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Figura 17.5 – Raiz sugadora do cipó. 

 

• Raiz do tipo escora: exemplo a Falsa-seringueira. 

 
Figura 17.6 – Raiz do tipo escora. 
 

• Raízes aquáticas: exemplo a vitória-régia. 

 
Figura 17. 7 – Raiz aquática. 
 

17.4 CAULE 

O caule sustenta a planta e faz o transporte de 
substâncias através da planta. 

A água e os sais minerais são levados através de 
vasos existentes dentro do caule, das raízes até as 
folhas, e os açúcares (produzidos na fotossíntese) são 
transportados das folhas até as raízes. É no caule que 
são produzidos os hormônios vegetais, auxiliando no 
crescimento e desenvolvimento da planta. 

O caule é a parte da planta com a função de 
sustentação e condução de substâncias. Os caules 
podem apresentar uma diversidade de formas. Por 
isso, eles são classificados em aéreos, subterrâneos e 
aquáticos. 

➢ Caules aéreos 
Os caules aéreos podem ser dos seguintes tipos: 
 

• Tronco 

 
Figura 17.8 – Exemplo de tronco. 
 

• Haste 

 
Figura 17.9 – A couve é um exemplo de Haste. 

• Colmo 

 
Figura 17.10 – Exemplo de colmo. 

• Estipe 

 
Figura 17.11 – Palmeiras apresentam caules do tipo estipe. 

• Rizóforos 
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Figura 17.12 – Exemplos de Rizóforos no mangue. 

 
➢ Caules subterrâneos 
Os caules também podem se desenvolver de 

forma subterrânea e apresentar os seguintes tipos: 
 

• Rizomas 

 
Figura 17.13 – Rizomas do gengibre. 
 

• Tubérculos 

 
Figura 17.14 – Tubérculos na batata. 
 

• Bulbos 

 
Figura 17.14 – Bulbo é um tipo de caule que pode armazenar 
substâncias. 
 

• Caules aquáticos 

 
Figura 17.15 – A vitória-régia apresenta caules aquáticos. 

 

17.5 FLOR 

As flores são responsáveis pela reprodução da 
planta. Elas estão presentes apenas no grupo de 
plantas mais evoluído chamado de angiospermas. 

As flores podem ser hermafroditas ou monoicas 
quando possuem ao mesmo tempo as estruturas 
femininas (carpelos) e masculinas (estames). Um 
exemplo desse tipo de flor são as tulipas, que também 
podem ter suas estruturas separadas em flores 
diferentes, chamadas de dioicas, como ocorre com o 
mamoeiro. 
 

17.6 FRUTO 

Os frutos são, geralmente, resultado do 
desenvolvimento do ovário após a fecundação. 

No interior dos frutos são encontradas as 
sementes, que são os óvulos desenvolvidos. As 
sementes, se encontrarem condições apropriadas, 
germinam no solo originando novas plantas. 
 

17.7 EXERCÍCIOS  
 

1- A figura abaixo mostra a raiz de uma planta jovem. 

 
A raiz atua na fixação do vegetal e na absorção de 
nutrientes. Analise as afirmativas a respeito da raiz 
indicada na ilustração e marque a alternativa 
correta. 
a) Em virtude do grande número de ramificações, 
podemos afirmar que se trata de uma raiz de 
monocotiledônea. 
b) A raiz da figura é pertencente a uma 
monocotiledônea, pois é impossível distinguir a raiz 
principal. 
c) A raiz da figura é de uma eudicotiledônea, uma vez 
que é possível observar uma raiz principal e várias 
raízes secundárias. 
d) Graças à presença apenas de raízes adventícias, 
podemos concluir que a raiz é de uma eudicotiledônea. 
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e) Por apresentar uma raiz principal de onde partem 
raízes menores, podemos afirmar que se trata de uma 
monocotiledônea. 
 

2- (UEL) Geralmente, caules subterrâneos que 
acumulam substâncias nutritivas, denominados 
tubérculos, são confundidos como sendo raízes 
tuberosas que também acumulam reserva de amido. 
Um caso típico desse equívoco seria o de classificar a 
batata-inglesa como raiz tuberosa. Qual das 
alternativas apresenta uma característica que 
diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa? 
a) O tubérculo possui pelos absorventes para a 
absorção de água. 
b) O tubérculo possui gemas laterais para desenvolver 
ramos e folhas. 
c) O tubérculo possui coifa para proteger o meristema 
de crescimento. 
d) A raiz tuberosa possui gemas apicais para 
desenvolver novas raízes. 
e) A raiz tuberosa possui gemas axilares para o 
crescimento de ramos. 
 

3- (UEL) O esquema a seguir mostra o diagrama 
floral de certa planta. De acordo com o esquema, a 
planta em questão é uma:  

 
a) gimnosperma heterosporada.  
b) monocotiledônea monoica.  
c) monocotiledônea dioica.  
d) dicotiledônea monoica.  
e) dicotiledônea dioica. 
 
4- (UEL) Com relação aos fenômenos da 
fecundação em angiospermas é correto afirmar 
que:  
a) a fecundação cruzada ocorre na maioria das plantas 
com flores hermafroditas.  
b) há estruturas que estimulam a autofecundação, 
como nos casos de hercogamia.  
c) a autofecundação é inevitável para a maioria das 
plantas que têm flores hermafroditas.  
d) a autofecundação garante as populações uniformes 
que caracterizam os biomas.  
e) a fecundação cruzada só ocorre nas plantas de 
sexos separados. 
 
5- As folhas são estruturas bastante versáteis em 
um vegetal, desempenhando os mais variados 
processos vitais. Analise as alternativas abaixo e 
marque aquela que não indica uma atividade que 
pode ser atribuída à folha: 
a) As folhas realizam fotossíntese. 
b) As folhas realizam o processo de respiração. 

c) As folhas eliminam água no estado líquido pelo 
processo de gutação. 
d) As folhas funcionam como reserva de nutrientes. 
e) As folhas absorvem água e sais minerais. 
 
6- No limbo das folhas, é possível observar as 
nervuras, que são os locais por onde passam o 
sistema vascular dos vegetais. Em uma 
monocotiledônea, as folhas são classificadas, de 
acordo com a sua nervura, em: 
a) curvinérveas. 
b) palmatinérveas. 
c) uninérveas. 
d) peltinérveas. 
e) paralelinérveas. 
 
7- As raízes são estruturas essenciais para o 
vegetal, uma vez que garantem a retirada de água e 
sais minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, 
são extremamente especializadas e atuam em 
outras funções específicas. Analise as alternativas 
a seguir e marque o nome da raiz encontrada em 
plantas de manguezais e que realizam trocas 
gasosas com o meio. 
a) Suporte. 
b) Tabulares. 
c) Pneumatóforos. 
d) Aéreas. 
e) Haustórios. 
 
8- Observe abaixo o desenho esquemático de uma 
flor e marque a alternativa em que se encontra o 
nome da estrutura indicada pela letra A. 

 
Observe atentamente as partes de uma flor. 
a) Sépala. 
b) Estigma. 
c) Estilete. 
d) Ovário. 
e) Pedúnculo. 
 
9- O caule é a parte do vegetal responsável, 
principalmente, pela sustentação. Existe, no 
entanto, caules adaptados a outras funções, como 
o armazenamento de substâncias nutritivas. 
Analise as alternativas a seguir e marque aquela 
que indica o nome de um tipo de caule rico em 
substâncias de reserva. 
a) Tubérculo. 
b) Colmo. 
c) Estipe. 
d) Tronco. 
e) Estolho. 
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10- (Ufrj) Dependendo das condições do solo, os 
vegetais podem destinar a maior parte dos 
nutrientes obtidos para o crescimento de seus 
brotos e folhas ou para o desenvolvimento de suas 
raízes. A figura a seguir mostra duas plantas (A e B) 
da mesma espécie, que possuem a mesma massa e 
que foram cultivadas em dois ambientes com 
diferentes disponibilidades de nutrientes. 

 
Identifique qual das plantas se desenvolveu no solo 
com MENOR disponibilidade de nutrientes. 
Justifique sua resposta. 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________ 
 

17.8 GABARITO 
1- C 2- B 3- D 4- A 5- E 6- E 7- C 8- D 9- A 10- A planta A. Com a menor 
disponibilidade de nutrientes, a planta utilizou a maior parte de seus 
recursos no desenvolvimento de suas raízes, aumentando a superfície 
de absorção, o que lhe permitiu atingir regiões do solo em que os 
nutrientes ainda estavam disponíveis. 

 

UNIDADE 18 
 

FRUTOS 
 

O fruto é a estrutura das plantas angiospermas 
que se desenvolve a partir do ovário, após a 
fecundação. 

Ele corresponde ao ovário desenvolvido da flor 
e com sementes maduras. As funções do fruto são: 

• Proteção da semente em desenvolvimento; 

• Em alguns casos, auxilia na dispersão da semente; 

• Promove a propagação e perpetuação da espécie. 
 

Os frutos atuam como um envoltório protetor das 
sementes. Entretanto, nem todos os tipos de frutos têm 
sementes. A estes damos o nome de frutos 
partenocárpicos, pois são produzidos por 
partenocarpia, processo no qual não ocorre 
fecundação. Um exemplo de fruto partenocárpico é 
a banana. 
 

18.1 PARTES DO FRUTO 

O fruto é constituído por duas partes fundamentais: o 
fruto propriamente dito, também chamado de 

pericarpo e a semente. Todas as partes do fruto 
derivam da flor. 

 
O pericarpo é originado da parede do ovário e 
apresenta três camadas: 

• Epicarpo: parte externa do fruto, conhecido 
também como casca. 

• Mesocarpo: parte intermediária e mais 
desenvolvida. Geralmente, é comestível. 

• Endocarpo: é a parte que reveste a cavidade 
do fruto. Por ser muito fina, pode ser de difícil 
identificação e separação. 

 

18.2 CLASSIFICAÇÃO DOS FRUTOS 

Os frutos são classificados através de suas 
variadas características: 
 

Desenvolvimento do ovário 

Quanto ao desenvolvimento do ovário, os frutos 
são classificados em simples, agregados e múltiplos. 
 

18.3 FRUTOS SIMPLES 

Os frutos simples são originários de um só ovário 
e de uma única flor. Exemplos: tomate e cereja. Os 
frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. 
 

➢ Frutos Secos 
Os frutos secos são os que possuem pericarpo 

pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-
se na semente. 

Os frutos secos classificam-se conforme a 
abertura do pericarpo, nos seguintes tipos: 

• Frutos deiscentes: são os que o pericarpo se 
abre durante o amadurecimento. Exemplo: 
castanha. 

• Frutos indeiscentes: são os que o pericarpo 
não se abre naturalmente. Exemplo: girassol. 

 

➢ Frutos Carnosos 
Os frutos carnosos possuem pericarpo rico em água e 
substâncias nutritivas. 
Os frutos carnosos podem ainda ser classificados em: 

• Baga: frutos com várias sementes facilmente 
separadas do fruto. Exemplo: goiaba, mamão e 
melão. 

• Drupa: frutos com semente envolvida por um 
endocarpo duro, também chamado de caroço. 
Exemplo: azeitona, abacate e ameixa. 

 

Frutos Agregados 

São chamados frutos agregados os que se 
originam de uma flor com muitos ovários separados. 
Também são denominados de frutos apocárpicos. 
Exemplo: magnólia. 
 

https://www.todamateria.com.br/banana/
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Frutos Múltiplos ou Infrutescência 

Os frutos múltiplos desenvolvem-se de 
inflorescências, nas quais os muitos ovários fundem-se 
e formam uma estrutura única. Exemplos: Figo, abacaxi 
e amora. 
 

18.4 CRESCIMENTO DO FRUTO 

Os frutos crescem somente nas 
plantas angiospermas, que são os vegetais 
desenvolvidos. 

Eles surgem após a polinização e fecundação da 
oosfera. Estimulados por hormônios vegetais liberados 
pelo embrião contido na semente, o ovário sofre 
hipertrofia e converte-se em fruto. 

Quando amadurecem, os frutos assumem cores, 
aromas e sabores que chamam a atenção dos animais. 
É a estratégia da natureza para usar os animais como 
dispersores das sementes. 

Após ingerir o fruto, os animais soltam as 
sementes longe da planta, permitindo que cresça em 
outros locais. 
 

18.5 FRUTO, FRUTA E PSEUDOFRUTO 

Os termos fruto, fruta e pseudofruto possuem 
significados diferentes: 

• Fruto: é o resultado do desenvolvimento do 
ovário da flor. 

• Fruta: termo popular empregado para frutos e 
pseudofrutos comestíveis e de sabor 
adocicado. 

• Pseudofruto: qualquer estrutura que se 
assemelhe a um fruto, mas que não seja 
formada pelo amadurecimento do ovário e sim 
de outras estruturas da flor como o pedicelo e 
receptáculo. 

 

18.6 EXERCÍCIOS 
 

1- (Fuvest) No morango, os frutos verdadeiros são 
as estruturas escuras e rígidas que se encontram 
sobre a parte vermelha e suculenta. Cada uma 
dessas estruturas resulta, diretamente, 
a) da fecundação do óvulo pelo núcleo espermático do 
grão de pólen. 
b) do desenvolvimento do ovário, que contém a 
semente com o embrião. 
c) da fecundação de várias flores de uma mesma 
inflorescência. 
d) da dupla fecundação, que é exclusiva das 
angiospermas. 
e) do desenvolvimento do endosperma que nutrirá o 
embrião. 
 

2- Um fruto é composto por três camadas: uma mais 
externa denominada de _______________, uma 
porção intermediária chamada de _______________ e 
a camada mas interna que reveste a cavidade do fruto 
e recebe o nome de _______________. Analise as 
alternativas a seguir e marque aquela que indica os 
nomes que completam respectivamente os espaços 
acima. 
a) pericarpo, endocarpo, mesocarpo. 
b) endocarpo, mesocarpo, epicarpo. 
c) mesocarpo, epicarpo, pericarpo. 
d) epicarpo, mesocarpo, endocarpo. 
e) endocarpo, epicarpo, pericarpo.  

 

3- (UEL) Leia o trecho do poema a seguir. 
— Trabalhando nessa terra, 
tu sozinho tudo empreitas: 
serás semente, adubo, colheita. 
— Não levas semente na mão: 
és agora o próprio grão. 
(MELO NETO, J. C. Morte e Vida Severina. Universidade da 
Amazônia, NEAD – Núcleo de Educação à Distância. p.21-13. 
Disponível em: <www.nead.unama.br>. Acesso em: 28 ago. 2017). 
A semente é considerada uma estrutura reprodutiva 
originada a partir do desenvolvimento do óvulo. 
Com base nos conhecimentos sobre sementes, 
assinale a alternativa correta. 
a) Nas angiospermas, a semente é um óvulo imaturo 
envolvido por cinco camadas de tecidos 
parenquimáticos que formam os estróbilos masculino e 
feminino. 
b) A dependência de água para a fecundação nas 
gimnospermas possibilita a dispersão de suas 
sementes nas mais diferentes regiões do planeta. 
c) À semente das angiospermas é atribuído um valor 
significativo de sobrevivência porque ela confere 
nutrição ao embrião até que ocorra a germinação. 
d) As sementes das gimnospermas são protegidas por 
um carpelo queratinizado, o que dificulta a sua ingestão 
e dispersão pelos animais frugívoros. 
e) A germinação das sementes de gimnospermas 
ocorre na forma hipógea, ou seja, os cotilédones são 
trazidos para fora do solo, o que lhes confere uma 
vantagem evolutiva. 
 

4- Nem todos os frutos são simples, ou seja, nem 
todos resultam do desenvolvimento de um único 
ovário. Alguns são formados por vários ovários de 
flores diferentes, outros por ovários separados de 
uma mesma flor. Entre as alternativas a seguir, 
marque aquela que indica o nome do fruto formado 
por vários ovários separados de uma única flor. 
a) Fruto múltiplo. 
b) Fruto agregado. 
c) Drupa. 
d) Legume. 
e) Baga. 
 

5- (FUVEST-2008) A presença ou a ausência da 
estrutura da planta em uma gramínea, um pinheiro 
e uma samambaia estão corretamente indicados 
em: Estrutura Gramínea Pinheiro Samambaia 

 
6- (UFRS) Assinale a alternativa que apresenta, do 
ponto de vista botânico, apenas frutos: 
a) laranja - vagem - beterraba 
b) batata - maçã - laranja 
c) tomate - pepino - laranja 
d) pepino - beterraba - uva 
e) tomate - cebola – maçã 
 

7- (UFC) Os frutos são órgãos vegetais que se 
desenvolvem a partir dos ovários, após a 
fecundação de seus óvulos. Entretanto, pode 

https://www.todamateria.com.br/angiospermas/
https://www.todamateria.com.br/hormonios-vegetais/
https://www.todamateria.com.br/frutas/
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ocorrer a formação do fruto sem que tenha ocorrido 
fecundação. Como exemplo, temos: 
a) a banana. 
b) o abacate. 
c) o caju. 
d) a acerola. 
e) a manga. 
 

8- Considere o desenvolvimento das seguintes 
estruturas:  
I. Receptáculo floral 
II. Ovário (sem a ocorrência de fecundação) 
III. Ovário (com fecundação) 
IV. Pedúnculo floral 
O desenvolvimento dessas estruturas resultará, 
respectivamente em:  
a) infrutescência, fruto partenocárpico, fruto, 
pseudofruto; 
b) fruto partenocárpico, pseudofruto, fruto, fruto 
partenocárpico; 
c) pseudofruto, fruto partenocárpico, fruto, pseudofruto; 
d) semente, pseudofruto, fruto partenocárpico, fruto; 
e) inflorescência, pseudofruto, fruto, infrutescência; 
 

9- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Na história evolutiva das plantas, o principal papel do 
fruto deve ter sido a proteção das sementes. 
b) Maçã, pera, morango, caju e abacaxi são exemplos 
de pseudofrutos. 
c) Em certas espécies, os frutos ou as sementes 
apresentam projeções em forma de asas (frutos alados 
ou sementes aladas), sendo, então, transportados pelo 
vento (anemocoria). 
d) O fruto é constituído por duas partes principais, o 
pericarpo, resultante do desenvolvimento das paredes 
do ovário, e as sementes, resultantes do 
desenvolvimento dos óvulos fecundados. 
e) Os frutos são divididos em frutos secos e frutos 
carnosos, sendo que os frutos secos se subdividem em 
frutos secos deiscentes e frutos secos indeiscentes, e 
os frutos carnosos se dividem em fruto carnoso tipo 
baga e fruto carnoso tipo drupa. 
 

10- (Uerj) No preparo de uma sopa foram utilizados 
3 kg de tomate, 2 kg de berinjela, 1 kg de abobrinha, 
1 kg de pimentão, 3 kg de vagens de ervilha, 1 kg de 
couve-flor e 1 kg de brócolis. A sobremesa foi 
preparada com 6 kg de laranja. Considerando o 
conceito botânico de fruto, a quantidade total, em 
kg, de frutos usados nesta refeição, foi igual a: 
a)  6 
b)  9 
c) 10 
d) 13 
e) 16 
 

18.7 GABARITO 
1- B 2- D 3- C 4- B 5- E 6- C 7- A 8- C 9- E 10- E 

 

UNIDADE 19 

 

TECIDOS VEGETAIS 
 

Os tecidos vegetais formam o corpo da planta e 
podem ser classificados em diferentes grupos, como os 
meristemas, os tecidos primários e secundários. 

Os vegetais, assim como alguns animais, 
possuem um corpo formado por tecidos. Esses tecidos 
podem ser divididos em cinco grupos: meristemas 
apicais, tecidos meristemáticos primários, tecidos 
primários, meristemas secundários ou laterais e tecidos 
secundários. 

 

19.1 MERISTEMAS 

São tecidos com grande capacidade de sofrer 
divisão celular. Eles não possuem células diferenciadas 
e são responsáveis por originar todos os tecidos 
maduros da planta. Os meristemas chamados 
de apicais ou promeristemas são encontrados na 
extremidade do caule e da raiz. Eles produzem células 
que originam o corpo primário do vegetal. 

 
Figura 19.1 – Meristemas apicais do caule e da raiz. São tecidos 
caracterizados pela intensa divisão celular e por formar o corpo 
primário da planta. 

Logo abaixo do meristema apical, encontram-se 
os tecidos meristemáticos primários. 

 
Figura 19.2 – Meristemas primários são protoderme, meristema 
fundamental e procâmbio. Os meristemas primários estão abaixo do 
meristema apical. 

 
Os tecidos meristemáticos primários são 

a protoderme, o meristema fundamental e o 
procâmbio. A protoderme é o meristema que origina a 
epiderme. Já o meristema fundamental origina 
o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. O 
procâmbio é responsável pela formação dos tecidos 
vasculares primários, ou seja, o xilema e o floema. 

Os meristemas secundários ou 
laterais promovem o crescimento da planta em 
espessura. Eles são o felogênio e o câmbio. 

 
Figura 19.3 – Os tecidos meristemáticos secundários são: Câmbio e 
Felogênio. O Câmbio dará origem ao xilema e ao floema secundário, 
enquanto o Felogênio dará origem a feloderme e ao súber. 
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Responsável pelos tecidos vasculares secundários, o 
câmbio produz xilema e floema secundários, enquanto 
o felogênio origina a periderme, que substitui a 
epiderme, e é formado pelo súber e feloderme. 
 

19.2 EPIDERME 

Presente na parte mais externa de um vegetal em 
crescimento primário, a epiderme é responsável, 
principalmente, pela proteção. Suas células são vivas, 
encontram-se justapostas e podem apresentar várias 
substâncias, tais como taninos e pigmentos. Na 
epiderme, existem células especializadas, como as 
células-guarda dos estômatos e tricomas. 

 
Figura 19.4 – Epiderme com suas células justapostas e estômatos. 

 
Em plantas com crescimento secundário, esse tecido é 
substituído pela periderme. 
 
 

19.3 PARÊNQUIMA 

O parênquima é formado por células vivas, que 
possuem paredes primárias delgadas e vacúolos bem 
desenvolvidos. O formato dessas células é geralmente 
descrito como isodiamétrico. O tecido parenquimático 
pode ser classificado em parênquima 
de preenchimento, clorofiliano e de reserva.  

O parênquima de preenchimento é formado por 
células de tamanhos e formatos variados. É encontrado 
formando o córtex e medula de caules, raízes, pecíolos 
e região da nervura das folhas.  

O parênquima clorofiliano está relacionado com 
a capacidade de fotossíntese da planta, portanto possui 
grande quantidade de cloroplastos. É encontrado 
principalmente em folhas e, nestes órgãos, possui 
grande capacidade de responder a variações do meio.  

O parênquima de reserva tem por função 
principal armazenar substâncias. Ele pode ser 
classificado de acordo com a substância que armazena 
em: parênquima amilífero, aerífero e aquífero. O 
parênquima amilífero apresenta células que contêm 
grãos de amido, podendo ser encontrado, por exemplo, 
em batatas e mandioca.  O parênquima aerífero 
armazena ar nos espaços intercelulares e é encontrado 
em plantas aquáticas. O parênquima aquífero, por sua 
vez, encontrado em plantas suculentas, tem por função 
armazenar água. 

 

19.4 COLÊNQUIMA 

O colênquima, assim como o esclerênquima, é 
um tecido que atua na sustentação das plantas. É 
um tecido que apresenta células vivas, que se 
caracterizam pela presença de espessamento irregular 
branco e brilhante na parede celular quando visto em 

microscópio óptico. O tecido origina-se do meristema 
fundamental e algumas vezes do procâmbio. 

 

19.5 ESCLERÊNQUIMA 

O esclerênquima, assim como o colênquima, atua 
dando sustentação ao corpo dos vegetais. É um tecido 
caracterizado por apresentar células com paredes 
espessadas de forma regular 

O esclerênquima é um tecido composto por 
células com paredes secundárias espessas e 
lignificadas. Juntamente ao colênquima, atua 
garantindo sustentação à planta. Pode ocorrer em 
qualquer parte do vegetal, sendo comum em áreas que 
não estão mais em fase de alongamento. 

Esse tecido é formado por células mortas na 
maturidade, com paredes espessadas de forma 
regular. Suas paredes são compostas por celulose, 
hemicelulose, substâncias pécticas e lignina. O termo 
esclerênquima deriva de skleros, palavra de origem 
grega que significa duro. Seu nome é uma referência 
ao fato de suas células serem muito resistentes. 

 

19.6 FLOEMA 

O floema compõe o sistema vascular no vegetal 
e sua função é garantir o transporte de materiais 
orgânicos e inorgânicos em solução (seiva 
elaborada). Esse tecido complexo é formado por 
células de condução (células crivadas e elementos do 
tubo crivado), células parenquimáticas, fibras e 
esclereides. Entre as células parenquimáticas, 
destacam-se algumas especializadas, como as 
companheiras e as albuminosas. O floema primário 
origina-se do procâmbio, e o secundário é gerado a 
partir do câmbio. 

 

19.7 XILEMA 

Parte do sistema vascular, destaca-se por sua 
capacidade de conduzir água e solutos para todas 
as partes da célula (seiva bruta). Esse tecido também 
garante a sustentação e o armazenamento de algumas 
substâncias. Considerado complexo, ele é formado por 
elementos condutores (traqueides e elementos de 
vaso), células parenquimáticas e fibras. O xilema 
primário é formado a partir do procâmbio, enquanto 
o secundário é formado a partir do câmbio. 
 

19.8 EXERCÍCIOS 
 

1- (UEL) São importantes tecidos de sustentação 
dos vegetais:  
a) Floema e xilema.  
b) Colênquima e esclerênquima.  
c) Parênquima de reserva. 
d) Súber e ritidoma. 
e) Córtex e cilindro central. 
 

2- (UFR-RJ) Em pesquisas desenvolvidas com 
eucaliptos, constatouse que a partir das gemasde 
um único ramo pode-se gerar cerca de 200.000 
novas plantas, em aproximadamenteduzentos dias; 
enquanto os métodos tradicionais permitem a 
obtenção de apenas cercade cem mudas a partir de 
um mesmo ramo. 
A cultura de tecido é feita a partir  
a) de células meristemáticas.  
b) de células da epiderme.  
c) de células do súber. 
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d) de células do esclerênquima. 
e) de células do lenho. 
 

3- (FUVEST-SP) Que características esperamos 
encontrar em uma angiosperma aquática e 
submersa?  
a) Sistema vascular bem desenvolvido e epiderme rica 
em estômatos.  
b) Tecidos de sustentação bem desenvolvidos e 
epiderme rica em estômatos.  
c) Tecidos de sustentação bem desenvolvidos e 
sistema vascular reduzido.  
d) Tecidos de sustentação e sistema vascular bem 
desenvolvidos.  
e) Tecidos de sustentação pouco desenvolvidos e 
epiderme sem estômatos. 
 

4- (UFU-MG) Analise o desenho esquemático abaixo 
e assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a identificação das estruturas numeradas, 
respectivamente, de 1 a 5.  

 
a) Epiderme superior, xilema, parênquima lacunoso, 
tricoma e célula guarda.  
b) Epiderme inferior, floema, parênquima clorofilado, 
tricoma e ostíolo.  
c) Cutina, xilema, aerênquima, radícula e estômato.  
d) Epiderme superior, floema, parênquima paliçádico, 
prolongamento epidérmico e ostíolo.  
e) Epiderme inferior, xilema, parênquima clorofiliano, 
radícula, célula companheira 
 

5- (Mackenzie-SP) A figura a seguir mostra o corte 
transversal do caule de uma planta angiosperma, 
na qual A e B representam os tecidos condutores. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Trata-se de um caule de eudicotiledônea, e A e B 
correspondem ao xilema e floema, respectivamente. 
b) Trata-se de um caule de monocotiledônea, e A e B 
correspondem ao xilema e floema, respectivamente. 
c) Trata-se de um caule de monocotiledônea, e A e B 
correspondem ao floema e xilema, respectivamente. 
d) Trata-se de um caule de eudicotiledônea, e A e B 
correspondem ao floema e xilema, respectivamente. 

e) Pode ser um caule de uma monocotiledônea ou de 
uma eudicotiledônea, e A e B correspondem ao floema 
e xilema, respectivamente. 
 

6- As plantas, assim como os animais, possuem 
tecidos de revestimento que ajudam na proteção de 
seu organismo. Em uma planta em crescimento 
secundário, o tecido formado por células mortas 
que reveste o vegetal recebe o nome de: 
a) parênquima. 
b) xilema. 
c) colênquima. 
d) súber. 
e) epiderme. 
 

7- (PUCC-SP) Alguns animais da Mata Atlântica 
aprenderam a alimentar-se de cascas de pinheiros 
plantados em Santa Catarina, tendo se tornado um 
problema para esse cultivo. O tecido que é fonte de 
alimento para estes animais é 
a) parênquima clorofiliano. 
b) floema. 
c) xilema. 
d) colênquima. 
e) esclerênquima. 
 

8- (FUVEST-2007) Existe um produto que, aplicado 
nas folhas das plantas, promove o fechamento dos 
estômatos, diminuindo a perda de água. Como 
consequência imediata do fechamento dos 
estômatos,  
I. o transporte de seiva bruta é prejudicado.  
II. a planta deixa de absorver a luz. 
III. a entrada de ar atmosférico e a saída de CO2 são 
prejudicadas.  
IV. a planta deixa de respirar e de fazer fotossíntese.  
Estão corretas apenas as afirmativas:  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) I e IV.  
d) II e III.  
e) III e IV. 
 

9- (VUNESP) Recentemente, os jornais e a revista 
científica internacional Nature publicaram com 
destaque um grande feito de um grupo de cientistas 
brasileiros, que identificou o genoma de uma bactéria, 
Xylella fastidiosa, que causa uma doença nas 
laranjeiras, conhecida como amarelinho. O xilema das 
plantas produtoras de laranja é parcialmente 
bloqueado, reduzindo a produção, pois a maioria das 
frutas não se desenvolve.  
a) Explique o que é genoma e indique uma possível 
consequência econômica dos resultados desta 
pesquisa.  
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Se o xilema é bloqueado, quais as principais 
deficiências que a planta sofre? Justifique. 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

10- (UFSCar-2001) O desenvolvimento de um fruto 
depende das substâncias produzidas na fotossíntese, 
que chegam até ele transportadas pelo floema. De um 
ramo de pessegueiro, retirou-se um anel da casca (anel 
de Malpighi), conforme mostra o esquema. Responda. 
a) O que deve acontecer com os pêssegos situados 
no galho, acima do anel de Malpighi, em relação ao 
tamanho das frutas e ao teor de açúcar?  
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Justifique sua resposta. 
___________________________________________

___________________________________________ 
 

19.9 GABARITO 
1- B 2- A 3- E 4- A 5- D 6- D 7- B 8- B 9- A) Genoma é o conjunto de 
genes de um organismo, e a identificação do genoma da bactéria 
pode, posteriormente, determinar o funcionamento de seus genes e 
uma possível interferência no metabolismo bacteriano que for 
interessante. Com o conhecimento do genona e uma possível 
interferência, poderá ser elaborados métodos e medidas de controle 
dessa bactéria, acarretando no declínio da doença tendo uma 
consequência econômica positiva. B) A planta apresentará 
deficiência na fotossíntese por não estar chegando água nas folhas e, 
também, haverá deficiência nutricional, pois diversos sais e minerais 
não chegarão às diversas partes da planta. 10- A) Os pêssegos ficarão 
maiores e mais doces. B) A retirada do anel interrompe o fluxo de 
seiva elaborada do ramo para o resto da planta. Isso faz com que o 
açúcar se acumule nos frutos localizados acima do anel. 

 

UNIDADE 20 
 

HORMÔNIOS VEGETAIS E 
MOVIMENTOS VEGETAIS 

 

20.1 HORMÔNIOS VEGETAIS 

Os hormônios vegetais ou fitormônios são 
substâncias produzidas pelas plantas e que atuam na 
regulação do seu desenvolvimento e crescimento. 

A função dos hormônios é atuar como 
"mensageiros químicos" entre células, tecidos e órgãos 
das plantas superiores. Eles possuem ação mesmo em 
pequena quantidade. 

Os hormônios atuam em locais específicos, com 
objetivo de desencadear uma ação. 

Geralmente, são conduzidos até ao seu local de 
atuação pelo xilema e floema. Porém, também podem 
atuar no mesmo local onde foram produzidos. 

Os principais hormônios vegetais são: auxinas, 
giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. 

 

Auxinas 

As auxinas constituem a primeira classe de 
hormônios vegetais descoberta. 

As auxinas são produzidas nas extremidades dos 
coleóptilos de gramíneas e nas pontas dos caules de 
diversas plantas. Como também nos meristemas de 
folhas jovens, de frutos e sementes. 

De modo geral, atuam no desenvolvimento das 
gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de 
frutos. 

Sua ação característica é o alongamento e 
expansão celular, promovendo o crescimento de 
raízes e caules. 

Porém, essa condição é determinada pela 
quantidade de hormônio. Em altas concentrações, 
inibem o alongamento celular. 

 
Figura 20.1 – Há uma concentração ótima para o desenvolvimento da 
raiz e do caule. Conforme aumenta a concentração de AIA, a raiz é 
inibida e o caule é estimulado. Porém o caule também possui um 
ótimo que quando ultrapassado, gera sua inibição. 

 
O movimento da auxina é chamado de unipolar, 

pois é unidirecional, do ápice dos meristemas em 
direção à base de folhas, caules e pontas de raízes. 
Esse tipo de transporte requer energia e não é 
influenciado pela gravidade. 

O ácido indolacético (AIA) é a auxina natural 
mais encontrada nos vegetais. 

Dominância Apical é quando a gema apical, que 
atua no crescimento longitudinal do caule, produz 
auxina na superfície inibindo as gemas laterais, 
deixando-as dormentes. Eliminando-se a gema apical, 
o crescimento passará a ser promovido pelas gemas 
laterais ativadas pela ausência de auxina. O vegetal 
apresentará, então, forma copada: pouca altura e mais 
galhos. 

 
Figura 20.2 – Quando a gema apical é removida, as gemas axiais, 
também chamadas de gemas laterais, deixam o estado de dormência 
passando para um estado ativo. 
 

Giberelinas 

As giberelinas são produzidas em meristemas 
apicais do caule e raiz, em folhas jovens, no 
embrião da semente e nos frutos. 

A classe das giberelinas controlam vários 
aspectos do crescimento e desenvolvimento das 
plantas. Elas atuam no alongamento do caule, no 

https://www.todamateria.com.br/auxinas/
https://www.todamateria.com.br/tropismo/
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crescimento de raízes e frutos e na germinação de 
sementes. 

O embrião da planta jovem produz giberelinas que 
estimulam a semente a sintetizar enzimas digestivas. 
Essas enzimas degradam moléculas orgânicas 
armazenadas no endosperma. Como resultados dessa 
degradação são liberados açúcares e aminoácidos 
para o embrião. 

Atualmente, existem mais de 137 tipos de 
giberelinas. A mais conhecida é o ácido giberélico. 
 

Citocininas 

As citocininas são abundantes em locais com 
grande atividade de proliferação celular, como 
sementes em germinação, frutos e folhas em 
desenvolvimento e ponta de raízes. 

Em associação com auxinas atuam na divisão 
celular e no controle da dominância apical. Neste 
caso, sua relação é antagônica com a auxina que inibe 
o crescimento de gemas laterais, enquanto a citocinina 
promove esse crescimento. 

As citocininas também são responsáveis por 
retardar o envelhecimento da planta. 
 

Etileno 

O etileno é o único hormônio vegetal gasoso. É um 
gás incolor. 

É produzido em diversas partes da planta e 
provavelmente se difunde nos espaços entre as 
células. 

Sua principal ação é induzir o amadurecimento 
dos frutos. 
 

Ácido abscísico 

O ácido abscísico é produzido nas folhas, coifa e 
caule. Ele é produzido nas raízes e transportado via 
xilema. 

O ácido abscísico é um inibidor do crescimento 
das plantas. É responsável pelo bloqueio do 
crescimento das plantas durante o inverno. 

20.2 MOVIMENTOS VEGETAIS 

 Os vegetais não são seres vivos imóveis, eles 
também respondem, através de movimentos, a 
estímulos externos. Essa resposta a um estímulo 
externo é chamada de tropismo, que deriva da palavra 
grega trope e significa volta, giro. Quando o vegetal 
cresce em direção à fonte de estímulo, chamamos 
de tropismo positivo, mas quando o vegetal cresce 
em sentido contrário à fonte de estímulo, chamamos 
de tropismo negativo. 
 Fototropismo, gravitropismo (ou geotropis
mo) e tigmotropismo são os principais tipos de 
tropismos, sendo que ainda existem o hidrotropismo e 
o quimiotropismo. 
 

Fototropismo 

 O fototropismo é a resposta do vegetal 
quando o estímulo é a luz. Os caules tendem a 
crescer em direção à luz, assim apresentando 
fototropismo positivo. Esse movimento se dá pela ação 
do hormônio auxina no alongamento celular. Quando a 
planta é iluminada apenas de um lado, a auxina vai para 
o lado menos iluminado. Dessa forma, as células desse 
lado ficam mais alongadas do que as células do lado 
que tem maior incidência de luz. É por isso que a planta 
se curva em direção à fonte de luz. 

 
Figura 20.3 – O AIA, por ser fotofóbico, tende a se distânciar de um 
foco luminoso. Logo, o AIA será direcionado para o lado esquerdo da 
planta, pois o foco luminoso está do lado direito. Sendo assim, esse 
lado da planta crescerá mais, pois haverá maior concentração do 
hormônio AIA desse lado. Note na imagem que o lado esquerdo está 
crescendo mais, por isso a planta vira para o lado do foco luminoso. 
 

Gravitropismo  

 No gravitropismo, também chamado de 
geotropismo, o fator que estimula o crescimento do 
vegetal é a força da gravidade da Terra. As auxinas 
também estão envolvidas nesse crescimento. No caso 
das raízes, elas apresentam gravitropismo positivo, 
ou geotropismo positivo, pois elas crescem em 
direção ao solo. Já os caules 
apresentam gravitropismo negativo ou geotropismo 
negativo, por crescerem em sentido contrário ao 
sentido da força da gravidade. 
 Se colocarmos uma planta na horizontal, as 
auxinas produzidas na gema apical se deslocarão para 
a região voltada para o solo, fazendo com que as 
células desse lado se alonguem mais do que as células 
do lado contrário. Dessa forma, o caule se curvará para 
cima. Isso é um exemplo de geotropismo negativo, 
pois o caule cresce em direção contrária ao estímulo. 
 Nas raízes, o aumento na quantidade de 
auxina, no lado voltado para baixo, inibe o alongamento 
celular, sendo que as células do lado oposto se 
alongam mais, fazendo com que a raiz se curve para 
baixo. As raízes são um exemplo de geotropismo 
positivo, pois tendem a crescer sempre na direção do 
estímulo. 

 
20.4 – Devido à influência da gravidade, o AIA se concentra na região 
inferior da planta. A raiz é inibida e o caule é estimulado na presença 
de altas concentrações desse hormônio, o que leva a raiz a ter um 
Geotropismo Positivo (cresce em direção ao estímulo) e o caule a um 
Geotropismo Negativo (cresce contrário ao estímulo). 
 

20.3 EXERCÍCIOS 
 

https://www.todamateria.com.br/germinacao/
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1- (UEL) Colocou-se um lote de caules decapitados de 
aveia em solução contendo ácido indol-acético (AIA) – 
lote I – e outro lote igual em solução sem AIA – lote II. 
Espera-se que, depois de algum tempo, as plantas 
do lote I estejam: 
a) menores que as do lote II, pois perdem água para a 
solução. 
b) menores que as do lote II, pois receberam um inibidor 
de crescimento. 
c) iguais às do lote II, pois em ambos os lotes há perda 
de água para a solução. 
d) maiores que as do lote II, pois receberam hormônio 
de crescimento. 
e) maiores que as do lote II, pois absorvem água da 
solução. 
 

2- (UEL) Considere o experimento sobre o efeito 
inibidor de hormônio vegetal no desenvolvimento 
das gemas laterais, apresentado na figura a seguir. 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre 
fisiologia vegetal, considere as afirmativas a seguir. 
I. A ausência de hormônio produzido pelo meristema 
apical do caule exerce inibição sobre as gemas laterais, 
mantendo-as em estado de dormência. 
II. As gemas laterais da planta-controle estão inibidas 
devido ao efeito do hormônio produzido pela gema 
apical. 
III. O hormônio aplicado na planta decapitada inibe as 
gemas laterais e, consequentemente, a formação de 
ramos laterais. 
IV. A técnica de poda das gemas apicais tem como 
objetivo estimular a formação de novos ramos laterais. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

3- (Unirio) A figura adiante ilustra um fenômeno que 
ocorre com vegetais. 

 
A esse respeito, analise as seguintes afirmações. 
I - O fenômeno mostrado é decorrente da atividade das 
auxinas.  
II - A esse fenômeno dá-se o nome genérico de 
fototropismo.  
III - A planta cresce voltando-se na direção da luz 
porque esta estimula a produção das auxinas.  
A(s) afirmação(ões) correta(s) é(são):  
a) somente a III.  
b) somente a I e a II.  
c) somente a I e a III.  
d) somente a II e a III.  
e) a I, a II e a III. 
 

4- (UFMS/2005) Assinale a alternativa correta: 
a) A planta apresenta fototropismo negativo quando o 
caule tende a crescer em direção à fonte de luz. 
b) Quando as folhas das plantas crescem em direção à 
fonte de luz, o fenômeno é denominado de geotropismo 
negativo. 
c) Quando o caule busca uma área sem luminosidade 
para o seu crescimento, o fenômeno é denominado de 
tigmotropismo negativo. 
d) Em geral, o caule das plantas apresenta geotropismo 
positivo. 
e) Em geral, as raízes das plantas crescem em direção 
ao solo, apresentando, portanto, geotropismo positivo. 
 

5- (UEL) Muitas pessoas cortam folhas de violeta 
africana e as enterram parcialmente para que enraízem 
e formem novos indivíduos.  Em relação a este fato, é 
correto afirmar:  
a) Só as gemas na planta adulta produzem auxinas 
para o enraizamento.  
b) O ácido abscísico é o principal fitormônio envolvido 
na formação das plantas filhas.  
c) As giberelinas inibem a dominância apical.  
d) As auxinas estimulam o enraizamento e também o 
alongamento celular.  
e) Só se formam raízes se a citocinina estiver em 
concentração elevada. 
 

6- (Unirio) O gráfico anterior apresenta o efeito de 
diferentes concentrações da auxina AIA sobre o 
crescimento de raízes e caules. A esse respeito 
podemos afirmar corretamente que:  

https://exerciciosweb.com.br/citologia/a-composicao-quimica-dos-seres-vivos-agua-e-sais-minerais-exercicios/
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a) quanto maior a concentração de auxina, maior a 
percentagem de indução.  
b) são necessárias concentrações maiores de auxina 
para estimular o crescimento das raízes do que para 
estimular o crescimento caulinar.  
c) a concentração de auxina necessária à inibição do 
crescimento caulinar é menor do que aquela necessária 
à inibição do crescimento da raiz.  
d) a concentração ótima para indução do crescimento 
caulinar é fortemente inibidora do crescimento da raiz.  
e) a concentração ótima para a estimulação do 
crescimento é semelhante em ambos os casos. 
 

7- ACAFE 2013/Inverno - O desenvolvimento das 
plantas, em suas diversas manifestações – 
crescimento, resposta a estímulos, floração etc – é 
regulado por hormônios vegetais ou fitormônios.  
Com relação a esses hormônios e suas principais 
funções, correlacione as colunas a seguir. 
( 1 ) Auxina 
( 2 ) Giberelina 
( 3 ) Citocinina 
( 4 ) Ácido abscísico 
( 5 ) Etileno 
(    ) Participa da diferenciação dos tecidos e retarda o 
envelhecimento dos órgãos. 
(    ) Promove a dormência de gemas e de sementes. 
(    ) Promove a germinação de sementes e o 
desenvolvimento de brotos. 
(    ) Estimula o amadurecimento dos frutos e na 
abscisão das folhas. 
(    ) Atua no fototropismo, na dominância apical e no 
desenvolvimento dos frutos. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
A ⇒ 3 - 5 - 2 - 4 - 1 

B ⇒ 4 - 2 - 1 - 3 – 5 

C ⇒ 3 - 4 - 2 - 5 – 1 
D ⇒ 5 - 3 - 2 - 1 - 4 
 

8- (UDESC 2008) - Os hormônios que estimulam o 
amadurecimento de frutos e o crescimento de 
caules e raízes são, respectivamente:  
a) etileno e auxina.  
b) auxina e giberelina.  
c) citocinina e giberelina.  
d) etileno e ácido abscísico  
e) ácido abscísico e citocinina 
 

9- (Fuvest-gv) Uma planta submetida a iluminação 
unilateral crescerá em direção à fonte de luz, como 
mostrado no esquema.  

 
a) Como é o nome desse movimento apresentado 
por esse vegetal? 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Explique como esse processo ocorre. 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

10- (UFPR) As plantas têm um comportamento 
fundamentalmente diferente do comportamento animal. 
Os animais podem fazer movimentos rápidos e 
precisos, graças a seus músculos e a sua coordenação 
nervosa e sensorial. As plantas, por sua vez, realizam 
movimentos lentos, praticamente imperceptíveis, mas 
que lhes permitem um ajustamento adequado aos 
estímulos ambientais. Sabendo que o crescimento das 
plantas é estimulado por fatores externos (ambientais) 
e internos (hormonais), responda às seguintes 
perguntas: 
a) Qual é o local (órgão vegetal) de produção das 
auxinas (hormônios do crescimento)? 
___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Explique o efeito da poda para a ramificação. 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

20.4 GABARITO 
1- D 2- E 3- B 4- E 5- D 6- D 7- C 8- A 9- A) O movimento apresentado pelo 
vegetal é denominado de Fototropismo. E esse movimento ocorre 
quando está presento o fator luz. B) O hormônio AIA por ser fotofóbico 
se concentra mais na região I. Uma das características desse fitormônio 
é o crescimento celular, sendo assim, as células de I se alongarão mais 
do que as células em II, fazendo com que a planta se incline para a fonte 
luminosa. 10- A) Auxinas são produzidas principalmente nas gemas, nas 
folhas jovens e nas células embrionárias. B) A poda é a retirada da gema 
apical do caule, que cessa seu crescimento longitudinal. O procedimento 
favorece o desenvolvimento das gemas laterais, até então inibidas pelo 
excesso de auxinas provenientes da gema apical, em ramos. 

 

UNIDADE 21 

 

FOTOPERIODISMO E FOTOSSÍNTESE 
 

21.1 FOTOPERIODISMO 

 Algumas plantas só florescem em determinada 
estação do ano, pois elas dependem de fatores 
relacionados com a luz e o escuro para florescerem. 
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Chamamos de fotoperiodismo a resposta biológica que 
algumas plantas possuem em relação à duração do 
período de luz e de escuro em um ciclo diário. O 
fotoperiodismo tem função determinante no que diz 
respeito à floração. 
 Podemos classificar as plantas em três grupos 
básicos: plantas de dia curto, plantas de dia longo e 
indiferentes ou neutras. 
 

Plantas de dia curto 

 As plantas de dia curto são aquelas que 
precisam ficar expostas à iluminação por um tempo 
inferior ao seu fotoperíodo crítico para que ocorra a 
floração. Denominamos de fotoperíodo crítico o valor 
limite que a planta pode ficar exposta à luz. Entre as 
plantas de dia curto, podemos citar o morangueiro, que 
floresce normalmente na primavera e outono. 
 

Plantas de dia longo 

 As plantas de dia longo são aquelas que 
dependem de iluminação por tempo superior ao seu 
fotoperíodo crítico. Elas florescerem principalmente no 
verão. Como exemplo, podemos citar a alface. 
 

Plantas neutras 

 As plantas indiferentes ou neutras florescem 
independentemente do período de luz ou escuro ao 
qual são expostas. Podemos citar como exemplo o 
milho e o arroz. 
 

Floração e o período de escuro 

 Em 1938, Hamner e Bonner iniciaram uma 
pesquisa acerca do fotoperiodismo em uma planta de 
dia curto. Eles realizaram um estudo extremamente 
importante em que foi verificado que, se o período 
escuro for interrompido por um período de luz, a 
floração será inibida. 
 Não satisfeitos com os resultados, testaram 
diversas plantas de dia curto e observaram a mesma 
resposta. Isso significa que, na realidade, o que 
determina a floração é o período de escuro ao qual 
a planta foi exposta, e não a luz como imaginavam. 
 Hoje, além de se saber que o período de escuro 
influencia mais que o período luminoso, sabe-se que é 
a folha a estrutura responsável por perceber essas 
variações. Além disso, sabe-se que a molécula 
responsável por perceber as variações de luminosidade 
(claro e escuro) é o fitocromo. 

 
21.1 – A planta de dia longo não floresce devido ao dia ser longo, e 
sim, devido à noite ser curta. A planta de dia curto não floresce devido 
ao dia ser curto, e sim, a noite ser longa. Observe na imagem que a 
planta de dia curto, ao receber um flash de luz no período da noite, 
não floresceu. Isso porque o determinante para a floração não é o dia 
curto, e sim a noite longa que foi interrompida pelo flash luminoso. 

Agora observe que a planta de dia longo, ao receber um flash de luz 
no período da noite, floresceu. Isso porque o determinante para a 
floração não é o dia longo, e sim a noite curta que foi alcançada pelo 
flash luminoso. 

 

Ponto de compensação fótico 

 O ponto de compensação fótico é quando a 
intensidade da fotossíntese é exatamente igual à da 
respiração celular. Portanto, o oxigênio liberado 
pela fotossíntese é consumido na respiração celular, e 
CO2 liberado na respiração celular é consumido 
na fotossíntese. Portanto, as trocas gasosas entre a 
planta e o ambiente são nulas. 

 
21.2 – Ponto de compensação fótico é o momento onde taxa de 
respiração e taxa de fotossíntese se equivalem. Portanto nesse 
momento não há trocas gasosas entre o ambiente e a planta. 

 

21.2 FOTOSSÍNTESE 

 A fotossíntese é um processo fotoquímico que 
consiste na produção de energia através da luz solar e 
fixação de carbono proveniente da atmosfera. 
 Ela pode ser resumida como o processo de 
transformação da energia luminosa em energia 
química. O termo fotossíntese tem como 
significado síntese pela luz. 
 As plantas, algas, cianobactérias e algumas 
bactérias realizam fotossíntese e são denominados 
seres clorofilados, isso porque apresentam um 
pigmento essencial para o processo, a clorofila. 
 A fotossíntese é o processo básico de 
transformação de energia na biosfera. Ela sustenta a 
base da cadeia alimentar, em que a alimentação de 
substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas 
verdes produzirá o alimento para os seres heterótrofos. 
 Assim, a fotossíntese tem sua importância 
baseada em três principais fatores: Promove a captura 
do CO2 atmosférico; Realiza a renovação do 
O2 atmosférico; Conduz o fluxo de matéria e energia 
nos ecossistemas. 
 

Processo de fotossíntese 

 A fotossíntese é um processo que ocorre no 
interior da célula vegetal, a partir do CO2(dióxido de 
carbono) e H2O (água), como forma de produzir glicose. 
 Em resumo, podemos esclarecer o processo de 
fotossíntese da seguinte forma: 
A H2O e o CO2 são as substâncias necessárias para 
realização da fotossíntese. As moléculas de clorofila, 
que estão dentro da organela Cloroplasto, absorvem 
a luz solar e quebram a H2O, liberando O2 e hidrogênio. 
O hidrogênio une-se ao CO2 e forma a glicose. 
 Esse processo resulta na equação geral da 
fotossíntese, a qual representa uma reação de 
oxidação-redução. A H2O doa elétrons, como o 

https://www.vestibulandoweb.com.br/biologia/teoria/processo-fotossintese.asp
https://www.vestibulandoweb.com.br/biologia/teoria/processo-fotossintese.asp
https://www.vestibulandoweb.com.br/biologia/teoria/processo-fotossintese.asp
https://www.todamateria.com.br/celula-vegetal/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
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hidrogênio, para reduzir o CO2 até formar os 
carboidratos na forma de glicose (C6H12O6). 
 

 
21.3 – Equação geral da fotossíntese. 

 
 A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, uma 
organela presente apenas nas células vegetais, e onde 
é encontrado o pigmento clorofila, responsável pela 
cor verde dos vegetais. 
 Os pigmentos podem ser definidos como 
qualquer tipo de substância capaz de absorver luz. A 
clorofila é o pigmento mais importante dos vegetais 
para a absorção da energia dos fótons durante a 
fotossíntese. Outros pigmentos também participam do 
processo, como os carotenoides e as ficobilinas. 
 A luz solar absorvida apresenta duas funções 
básicas no processo de fotossíntese: Impulsionar a 
transferência de elétrons através de compostos que 
doam e aceitam elétrons e Gerar um gradiente de 
prótons necessário para síntese da ATP (Adenosina 
Trifosfato - energia). A figura abaixo esquematiza a 
fotossíntese: 
 

 
21.4 – A Glicose produzida nas folhas vai para as outras regiões da 
planta através do Floema na forma de seiva elaborada. Já a água e 
os sais minerais chegam até as folhas por meio do Xilema na forma 
de seiva elaborada, após serem absorvidos pelas raízes. 

  
A figura abaixo é a visão geral da fotossíntese com 

suas duas etapas (Fotoquímica e Química). A figura 
esquematiza, de forma simplificada, o que ocorre na 
Organela Cloroplasto que está presente nas células 
das folhas dos vegetais: 

 
21.5 – Esquema da fotossíntese com as etapas Fotoquímica e 
Química. A etapa Fotoquímica ocorre nos Tilacóides da Organela 
Cloroplasto. Nessa etapa, também chamada de fase Clara, tem-se a 
presença da Luz, juntamente com a Água, liberando Gás Oxigênio 
(O2 vem da Hidrólise da Água), formando ATP e NADPH2 que irão 
para a etapa Química. A etapa Química ocorre no Estroma da 
Organela Cloroplasto. Nessa etapa, também chamada de fase 
escura, tem-se a presença do Gás Carbônico (CO2), juntamente com 
ATP e NADPH2. Esses três compostos entrarão no Ciclo de Kalvin 
que irá produzir Água e GLICOSE. 

 

Fase Fotoquímica ou Clara 

 A fase clara, fotoquímica ou luminosa, como o 
próprio nome define, são reações que ocorrem apenas 
na presença de luz e acontecem nos tilacóides do 
cloroplasto. 

 
 
21.6 – Cloroplasto e suas estruturas internas. A etapa Fotoquímica 
ocorre nos Tilacóides e a etapa Química ocorre no Estroma. 

 
 A absorção de luz solar e a transferência de 
elétrons ocorre através dos fotossistemas, que são 
conjuntos de proteínas, pigmentos e 
transportadores de elétrons, os quais formam uma 
estrutura nas membranas dos tilacoides do cloroplasto. 

 

https://www.todamateria.com.br/cloroplastos/
https://www.todamateria.com.br/clorofila/
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21.7 – Esquema do Fotossistema presente na Membrana dos 
Tilacóides. 

  
 Existem dois tipos de fotossistemas, cada um 
com cerca de 300 moléculas de clorofila: 
Fotossistema I: Contém um centro de reação P700 e 
absorve preferencialmente a luz de comprimento de 
onda de 700 nm. 
Fotossistema II: Contém um centro de reação P680 e 
absorve a luz preferencialmente de comprimento de 
onda em 680 nm. 
 Os dois fotossistemas estão ligados por uma 
cadeia transportadora de elétrons e atuam de forma 
independente, mas complementar. 
 Dois processos importantes acontecem nessa 
fase: a fotofosforilação e a fotólise da água. 
 

 
21.8 - Os fotossistemas são responsáveis pela absorção de luz e 
transporte de elétrons para a produção de energia. 

 

Fotofosforilação 

 A fotofosforilação é basicamente a adição de 
um P (fósforo) ao ADP (Adenosina difosfato), 
resultando na formação de ATP. 
 No momento em que um fóton de luz é 
capturado pelas moléculas antenas dos fotossistemas, 
a sua energia é transferida para os centros de reação, 
onde é encontrada a clorofila. A fotofosforilação pode 
ser de dois tipos: 

• Fotofosforilação acíclica: Os elétrons que 
foram liberados pela clorofila não retornam 
para ela e sim para a do outro fotossistema. 
Produz ATP e NADPH. 

• Fotofosforilação cíclica: Os elétrons 
retornam para a mesma clorofila que os liberou. 
Forma apenas ATP. 

 

Fotólise da água 

 A fotólise da água consiste na quebra da 
molécula de água pela energia da luz do Sol. Os 
elétrons liberados no processo são usados para 
substituir os elétrons perdidos pela clorofila no 
fotossistema II e para produzir o oxigênio que 
respiramos. 
  Assim, a molécula de água é a doadora final 
de elétrons. O ATP e NADPH formados serão 
aproveitados para a síntese de carboidratos, a partir de 
CO2. Porém, isso acontecerá na etapa seguinte, que é 
a fase escura. 
 

Fase Química ou Escura 

 A fase escura, ciclo das pentoses, Química ou 
ciclo de Calvin pode ocorrer na ausência e presença de 
luz e acontece no estroma do cloroplasto.  

 
 
21.9 – Cloroplasto e suas estruturas internas. A etapa Fotoquímica 
ocorre nos Tilacóides e a etapa Química ocorre no Estroma. 
 

 Durante essa fase, a glicose será formada a 
partir de CO2. Assim, enquanto a fase luminosa fornece 
energia, na fase escura acontece a fixação do carbono. 

 
21.10 – Esquema do ciclo de Calvin. Note que a partir da fixação do 
Gás Carbônico (CO2) é produzido o composto orgânico Glicose. 

 

21.3 EXERCÍCIOS 

 
1- (Vunesp-2009) O professor chamou a atenção dos 
alunos para o fato de que todos os ipês-roxos 
existentes nas imediações da escola floresceram quase 
que ao mesmo tempo, no início do inverno. Por outro 
lado, os ipês-amarelos, existentes na mesma área, 
também floresceram quase que ao mesmo tempo, 
porém já próximo ao final do inverno. Uma possível 
explicação para esse fato é que ipês-roxos e ipês-
amarelos apresentam 
a) pontos de compensação fótica diferentes e, 
provavelmente, são de espécies diferentes. 
b) pontos de compensação fótica diferentes, e isto não 
tem qualquer relação quanto a serem da mesma 
espécie ou de espécies diferentes. 
c) fotoperiodismos diferentes e, provavelmente, são de 
espécies diferentes. 
d) fotoperiodismos diferentes, e isto não tem qualquer 
relação quanto a serem da mesma espécie ou de 
espécies diferentes. 
e) fototropismos diferentes, e isto não tem qualquer 
relação quanto a serem da mesma espécie ou de 
espécies diferentes. 
 
2- (FUVEST-2007) As crescentes emissões de dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
entre outros, têm causado sérios problemas 

https://www.todamateria.com.br/carbono/
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ambientais, como, por exemplo, a intensificação do 
efeito estufa. Estima-se que, dos 6,7 bilhões de 
toneladas de carbono emitidas anualmente pelas 
atividades humanas, cerca de 3,3 bilhões acumulam-se 
na atmosfera, sendo os oceanos responsáveis pela 
absorção de 1,5 bilhão de toneladas, enquanto quase 2 
bilhões de toneladas são sequestradas pelas 
formações vegetais.  
Assim, entre as ações que contribuem para a 
redução do CO2 da atmosfera, estão a preservação 
de matas nativas, a implantação de 
reflorestamentos e de sistemas agroflorestais e a 
recuperação de áreas de matas degradadas. O 
papel da vegetação, no seqüestro de carbono da 
atmosfera, é  
a) diminuir a respiração celular dos vegetais devido à 
grande disponibilidade de O2 nas florestas tropicais.  
b) fixar o CO2 da atmosfera por meio de bactérias 
decompositoras do solo e absorver o carbono livre por 
meio das raízes das plantas.  
c) converter o CO2 da atmosfera em matéria orgânica, 
utilizando a energia da luz solar.  
d) reter o CO2 da atmosfera na forma de compostos 
inorgânicos, a partir de reações de oxidação em 
condições anaeróbicas.  
e) transferir o CO2 atmosférico para as moléculas de 
ATP, fonte de energia para o metabolismo vegetal. 
 
3- (PUC - MG-2007) O processo fotossintético ocorre 
em duas etapas: a fase clara e a fase escura. Nas 
Angiospermas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos.  

 
Observando-se o esquema dado, é correto afirmar, 
EXCETO:  
a) A fotólise da água ocorre em 1.  
b) A liberação de oxigênio ocorre em 2.  
c) A liberação de ATP e NADPH2 ocorre em 1.  
d) A utilização de água e de CO2 ocorre 
respectivamente em 1 e 2. 
 
4- (VUNESP-2005) Com relação às equações que 
descrevem dois importantes processos biológicos  
 

I. 12H2O + 6CO2→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  

II. C6H12O6 + 6O2→ 6H2O + 6CO2  
 
Pode-se afirmar que  
a) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células 
vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, apenas em 
células animais.  

b) I ocorre nas mitocôndrias, tanto em células animais 
quanto vegetais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas 
em células vegetais.  
c) I ocorre nas mitocôndrias, apenas em células 
animais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas em células 
vegetais.  
d) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células 
vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, tanto em células 
animais quanto vegetais.  
e) I ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias, apenas em 
células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, apenas 
em células animais. 
 
5- (Unioeste/2017) O processo de fotossíntese 
consiste, basicamente, na produção de compostos 
orgânicos a partir do CO2 e H2O, utilizando energia 
luminosa. Este processo ocorre nos organismos 
clorofilados, tais como as plantas. 
Em relação à fotossíntese nos vegetais, são feitas 
as seguintes afirmativas: 
I- A energia luminosa solar é captada por pigmentos 
presentes nos cloroplastos, sendo os principais 
denominados clorofilas a e b; 
II- Quanto maior a concentração de CO2 e a intensidade 
luminosa, maior será a taxa fotossintética; 
III – O único fator limitante do processo é a energia 
luminosa, uma vez que o processo não ocorre na 
ausência de luz; 
IV- O ponto de compensação fótico corresponde à 
intensidade de energia luminosa na qual as taxas de 
fotossíntese e de respiração se equivalem. 
São VERDADEIRAS as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I e III. 
E) III e IV. 
 
6- (PUC-PR) A fotossíntese é o processo nutritivo 
fundamental dos seres vivos, que ocorre em algas e 
nos vegetais com a produção de moléculas orgânicas a 
partir de gás carbônico e água e a utilização da energia 
luminosa. Realiza-se em duas fases: a fase luminosa e 
a fase escura. 
 

 
Analise as afirmações referentes a essas fases: 
I. Na fase luminosa ocorre a absorção da luz e a trans-
formação da energia luminosa em energia de ATP. 
II. Na fase luminosa também ocorre a quebra das 
moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, sendo 
este último liberado pela planta. 

https://exerciciosweb.com.br/botanica/algas-exercicios-respondidos-gabarito/
https://exerciciosweb.com.br/quimica-exercicios-gabarito/mol-calculos-estequiometricos-exercicios/
https://exerciciosweb.com.br/citologia/a-composicao-quimica-dos-seres-vivos-agua-e-sais-minerais-exercicios/
https://exerciciosweb.com.br/citologia/a-composicao-quimica-dos-seres-vivos-nucleotideos-acidos-nucleicos-e-atp-exercicios/
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III. A fase escura ocorre na tilacóide do cloroplasto e 
compreende a construção de glicídios a partir de 
moléculas de CO2 do ambiente. 
Está correta ou estão corretas: 
a) apenas III. 
b) apenas II. 
c) apenas I. 
d) apenas II e III. 
e) apenas I e II. 
 
7- (UEL 2017) Os ritmos biológicos manifestam-se em 
períodos de tempo que podem variar de milissegundos 
até anos. Muitos desses ritmos estão associados ao 
ciclo geofísico chamado de claro/escuro, o qual é de 
suma importância para todas as espécies que possuem 
pigmentos fotossintetizantes. 
Com base nos conhecimentos sobre fotossíntese, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Na presença da luz, o dióxido de carbono (CO2), 
necessário à fotossíntese, chega às células 
fotossintetizantes através dos estômatos, estruturas 
presentes nas folhas. 
II. Na fase química, ocorrem a quebra da molécula de 
água, o transporte de elétrons com produção de 
NADPH, a síntese de ATP e, como resultado, a fixação 
de carbono. 
III. As plantas chamadas de C4 são abundantes em 
ambientes que disponibilizam pouca luz, muita água, 
temperatura baixa, e possuem uma menor demanda 
energética por necessitarem de menos ATP para fixar 
o carbono. 
IV. Para que ocorra a fotossíntese, são necessários os 
pigmentos, as enzimas e os fatores abióticos que 
podem variar na quantidade ou na intensidade com que 
estão disponíveis nos diferentes ambientes. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
8- Considere as afirmações abaixo: 
I. A maior parte do gás oxigênio da atmosfera provem 
da fotossíntese realizada por plantas da floresta 
amazônica. 
II. O gás oxigênio produzido na fotossíntese resulta da 
hidrólise da água e acontece na fase de claro do 
processo. 
III. Todo processo de fotossíntese resulta na produção 
de açúcar e gás oxigênio. 
IV. Além das plantas e algas, as cianobactérias e 
algumas bactérias têm capacidade de realizar a 
fotossíntese. 
Estão corretas, apenas,  
a)I e II.  
b)II e III.  
c)III e IV.  
d)I e IV. 
e)II e IV. 
 
9- (UERJ-2003) Pesquisadores observaram que uma 
espécie vegetal florescia quando submetida a curtos 
períodos de exposição à luz solar. Ao associarem 
várias plantas por intermédio de enxertos, como 
ilustrado abaixo, e submeterem uma única folha a 

curtos períodos de exposição solar, todas as plantas 
associadas floresceram. Observe, no esquema, que 
os enxertos estão indicados pelas setas. 

 
Justifique a floração de todas as plantas, quando uma 
única folha foi submetida a curta exposição à luz. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
10- (UFSCar-2009) A figura seguinte representa uma 
resposta fisiológica para o florescimento de duas 
espécies vegetais, em função da relação existente 
entre a duração do dia (período iluminado) e da noite 
(período escuro).  

 
a) Qual é o nome da resposta fisiológica para as 
variações dos períodos de claro e escuro? Em 
condições naturais, em quais estações do ano as 
plantas de dia curto e as plantas de dia longo 
florescem?  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
b) Quais as condições representadas nas situações I e 
III, para que as duas espécies floresçam? 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

21.4 GABARITO 
1- C 2- C 3- B 4- D 5- B 6- E 7- B 8- E 9- É possível associar a floração de 
todas as plantas à circulação, através dos enxertos, de uma substância 
com as características de hormônio (fitornmônios), produzida pela folha 
submetida a curtos períodos de exposição solar. 10- A) A resposta 
fisiológica relacionada às variações dos períodos de claro e escuro 
denomina-se fotoperiodismo. De forma geral, em condições naturais, as 
plantas de dia curto florescem no outono/inverno, e as de dia longo, na 
primavera/verão. B) Na condição I, a espécie A floresce porque recebeu 
um período de exposição á luz menor do que o seu fotoperíodo crítico. 
Na condição III, a espécie B floresce por receber um flash de luz que 
interrompe o período contínuo de escuro, induzindo sua floração. 
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FILOSOFIA
UNIDADE 15 

 

QUESTÃO DA MÍMESE 
 

O pensamento sobre o Belo, presentes na obra de 

Platão, nos levam a refletir sobre a importância deste 

conceito para as discussões filosóficas. O pensador 

grego discípulo de Sócrates defende uma ideia de 

mimese que está muito atrelada a todo o seu sistema 

de pensamento. Primeiro devemos definir o que é 

mimese: imitação. Segundo Platão, a imitação que 

encontramos na obra de arte sempre é um 

distanciamento em três graus da verdade absoluta que 

encontramos no mundo das ideias.  

Quando relacionamos a arte à construção da 

cidade ideal, Platão nos elucida que a arte seria 

extremamente depreciativa, tendo em vista que a arte, 

ao estar atrelada ao caráter sensível do ser, geraria um 

distanciamento da verdade e uma espécie de 

corrupção moral. A única obra de arte aceita, seria a 

música com rigor matemático, que auxiliaria na 

formação dos guerreiros, tendo em vista que a música 

possui um caráter harmônico.  
 

Outro pensador extremamente influente na 

antiguidade foi Aristóteles, que possuía um conjunto de 

conceitos sobre a arte que influencia até hoje os 

estudos sobre literatura, artes plásticas e o pensamento 

artístico de um modo geral. 

Aristóteles acreditava que a arte era um 

conhecimento produtivo, e a produção artística 

(principalmente falando do teatro grego), é responsável 

por provocar no sujeito um sentimento de catarse: uma 

purificação das paixões através da arte.  

Diferentemente de Platão, Aristóteles não 

acreditava que a arte possuía uma característica 

negativa por retratar cenários não verdadeiros, tendo 

em vista que era por essa característica que ela 

alcançava um aspecto pedagógico no sujeito, ou seja, 

ensinava a partir de situações.  
 

15.1 QUESTÕES DE SALA DE AULA 
 

1 - “Se chegasse à nossa cidade um homem 

aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar 

todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por 

se exibir juntamente com os seus poemas, 

prosternávamo-nos diante dele, como de um ser 

sagrado, maravilhoso, encantador, mas dir-lhe-íamos 

que na nossa cidade não há homens dessa espécie, 

nem sequer é lícito que existam, e mandá-lo-íamos 

embora para outra cidade, depois de lhe termos 

derramado mirra sobre a cabeça e de o termos coroado 

de grinaldas.” (PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da 

Rocha Pereira. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p. 125.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

arte em Platão, é correto afirmar: 

a) Platão é contrário à imitação, por ela ser a “aparência 

da aparência” ou uma cópia da realidade, num nível 

inferior. 

b) Platão valoriza a presença dos artistas nas cidades, 

por sua capacidade de imitar todas as coisas. 

c) Platão concebe a imitação como uma atividade que, 

ao invés de copiar aparências, imita emoções e ações. 

d) Platão valoriza os poemas porque eles, apesar de 

imitarem as coisas, proporcionam um grande prazer 

sensível. 

e) Platão admite a possibilidade de a imitação adquirir 

uma perspectiva positiva, desde que seja concebida 

como contendo uma visão que se afaste da sofística. 
 

2 - “Se chegasse à nossa cidade um homem 

aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar 

todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por 

se exibir juntamente com os seus poemas, 

prosternávamo-nos diante dele, como de um ser 

sagrado, maravilhoso, encantador, mas dir-lhe-íamos 

que na nossa cidade não há homens dessa espécie, 

nem sequer é lícito que existam, e mandá-lo-íamos 

embora para outra cidade, depois de lhe termos 

derramado mirra sobre a cabeça e de o termos coroado 

de grinaldas.” (PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da 

Rocha Pereira. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p. 125.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

arte em Platão, é correto afirmar: 

a) Platão é contrário à imitação, por ela ser a “aparência 

da aparência” ou uma cópia da realidade, num nível 

inferior. 

b) Platão valoriza a presença dos artistas nas cidades, 

por sua capacidade de imitar todas as coisas. 

c) Platão concebe a imitação como uma atividade que, 

ao invés de copiar aparências, imita emoções e ações. 

d) Platão valoriza os poemas porque eles, apesar de 

imitarem as coisas, proporcionam um grande prazer 

sensível. 

e) Platão admite a possibilidade de a imitação adquirir 

uma perspectiva positiva, desde que seja concebida 

como contendo uma visão que se afaste da sofística. 
 

3 - Considere a citação abaixo: 

“Sócrates: Tomemos como princípio que todos os 

poetas, a começar por Homero, são simples imitadores 

das aparências da virtude e dos outros assuntos de que 

tratam, mas que não atingem a verdade. São 
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semelhantes nisso ao pintor de que falávamos há 

instantes, que desenhará uma aparência de sapateiro, 

sem nada entender de sapataria, para pessoas que, 

não percebendo mais do que ele, julgam as coisas 

segundo a aparência?” 

Glauco – “Sim”. 
Fonte: PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São 

Paulo: Nova Cultural, 1997. p.328. 

Com base no texto acima e nos conhecimentos 

sobre a mímesis em Platão, assinale a alternativa 

correta. 

a) Platão critica a pintura e a poesia porque ambas são 

apenas imitações diretas da realidade. 

b) Para Platão, os poetas e pintores têm um 

conhecimento válido dos objetos que representam. 

c) Tanto os poetas quanto os pintores estão, segundo 

a teoria de Platão, afastados dois graus da verdade. 

d) Platão critica os poetas e pintores porque estes, à 

medida que conhecem apenas as aparências, não têm 

nenhum conhecimento válido do que imitam ou 

representam. 

e) A poesia e a pintura são criticadas por Platão porque 

são cópias imperfeitas do mundo das idéias. 
 

4 - Platão destaca, na República (livro III), a importância 

da educação musical dos futuros guardiões da cidade, 

ao dizer: 

[...] a educação pela música é capital, porque o ritmo e 

a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na 

mais fortemente [...]. 
(PLATÃO. A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha 

Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 133.) 

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a 

relevância da educação musical dos guardiões em 

Platão, considere as afirmativas a seguir: 

I. A música deve desenvolver agressividade e 

destempero para evitar o temor dos inimigos perante a 

guerra. 

II. A música deve desenvolver sentimentos éticos 

nobres para bem servir a cidade e os cidadãos. 

III. A música deve divertir, entreter e evocar 

sentimentos afrodisíacos, para alívio do temor perante 

a guerra. 

IV. A música deve moldar qualidades como 

temperança, generosidade, grandeza de alma e outras 

similares. 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 

corretas. 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, III e IV. 
 

5- Na República, Platão faz a seguinte consideração 

sobre os poetas: [...] devemos começar por vigiar os 

autores de fábulas, e selecionar as que forem boas, e 

proscrever as más. [...] Das que agora se contam, a 

maioria deve rejeitar-se. [...] As que nos contaram 

Hesíodo e Homero – esses dois e os restantes poetas. 

Efectivamente, são esses que fizeram para os homens 

essas fábulas falsas que contaram e continuam a 

contar. 

(PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 

8. ed. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 87-88.) 

Por seu turno, na Poética, Aristóteles diz o seguinte 

a respeito dos poetas: 

[...] quando no poeta se repreende uma falta contra a 

verdade, há talvez que responder como Sófocles: que 

representava ele os homens tais como devem ser, e 

Eurípides, tais como são. E depois caberia ainda 

responder: os poetas representam a opinião comum, 

como nas histórias que contam acerca dos deuses: 

essas histórias talvez não sejam verdadeiras, nem 

melhores; [...] no entanto, assim as contam os homens. 
(ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: 

Abril Cultural, 1973. p. 468. Os Pensadores IV.) 

Com base nos textos acima e nos conhecimentos 

sobre o pensamento estético de Platão e de 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) Para Platão e Aristóteles, apesar da importância de 

poetas como Homero, na educação tradicional grega, 

as fábulas que compuseram são perigosas para a 

formação da juventude. 

b) Platão critica os poetas por dizerem o falso e 

apresentarem deuses e heróis de maneira desonrosa, 

enquanto Aristóteles os elogia por falarem o verdadeiro. 

c) Platão e Aristóteles concordam com o fato de o poeta 

falar o falso, só que para Platão suas fábulas são 

indignas para a juventude, enquanto que, para 

Aristóteles, a poesia por ser mímesis não precisa dizer 

a verdade. 

d) O problema para Platão é que Homero e os outros 

poetas falam sobre o mundo sensível e não sobre a 

verdade; já Aristóteles acredita que eles devem ser 

repreendidos por isso.  

e) Falar o falso para Platão é problemático porque o 

falso pode passar pelo verdadeiro; para Aristóteles, o 

poeta apresenta a verdadeira realidade. 
 

6- No Sofista, Platão faz a seguinte observação sobre 

a mímesis (imitação): 

Assim, o homem que se julgasse capaz, por uma única 

arte, de tudo produzir, como sabemos, não fabricaria, 

afinal, senão imitações e homônimos das realidades. 

Hábil, na sua técnica de pintar, ele poderá,exibindo de 

longe os seus desenhos, aos mais ingênuos meninos, 

dar-lhes a ilusão de que poderá igualmente criar a 

verdadeira realidade, e tudo o que quiser fazer. 
(PLATÃO. Sofista. Coleção “Os pensadores”. São Paulo: Abril 

Cultural, 1972. p. 159-160.) 

Já Aristóteles, na Retórica, salienta o seguinte aspecto 

da mímesis: 

E, como aprender e admirar é agradável, necessário é 

também que o sejam as coisas que possuem estas 

qualidades; por exemplo, as imitações, como as da 

pintura, da escultura, da poesia, e em geral todas as 

boas imitações, mesmo que o original não seja em si 

mesmo agradável; pois não é o objecto retratado que 

causa prazer, mas o raciocínio de que ambos são 

idênticos, de sorte que o resultado é que aprendemos 

alguma coisa. 
(ARISTÓTELES. Retórica. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 2006. p. 138.) 
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Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o 

tema da mímesis em Platão e em Aristóteles, 

assinale a alternativa correta. 

a) A pintura, para Platão, se afasta do verdadeiro, por 

apresentar o mundo inteligível, mas, para Aristóteles, o 

problema é que ela causa prazer. 

b) Platão considera que o pintor pode esclarecer as 

pessoas ingênuas, fazendo-as acreditar que sua 

pintura é o real, mas Aristóteles considera que o 

engano está no pintor e não na pintura. 

c) Para Platão, a mímesis representa a cópia da cópia 

e o artista não conhece a realidade do imitado em seu 

grau mais elevado; já para Aristóteles, uma das causas 

do surgimento da mímesis é o fato de os homens se 

comprazerem no imitado. 

d) Para Platão, aprendemos com as imitações, uma vez 

que elas nos distanciam do engano, enquanto que, 

para Aristóteles, por causar prazer, a imitação deve ser 

banida. 

e) De acordo com Platão, ao imitar, o pintor apresenta 

a realidade ideal, o que causa admiração; para 

Aristóteles, a imitação também desvela o mundo ideal, 

no entanto, por ser ingênua, não permite que os 

homens contemplem a verdade.  
 

7 - Observe a tira e leia o texto a seguir: 

 
Assentemos, portanto, que, a principiar em Homero, 

todos os poetas são imitadores da imagem da virtude e 

dos restantes assuntos sobre os quais compõem, mas 

não atingem a verdade [...] parece-me, que o poeta, por 

meio de palavras e frases, sabe colorir devidamente 

cada uma das artes, sem entender delas mais do que 

saber imitá-las. 
(PLATÃO, A República. Livro X. Tradução, introdução e notas de 

Maria Helena da Rocha Pereira. 8. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 

1996. p. 463) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

mímesis (imitação) em Platão, é correto afirmar: 

a) Dispõe o poeta da perfeição para colorir tão bem 

quanto o pintor, por isso descreve verdadeiramente os 

ofícios humanos. 

b) A mímesis apresenta uma imagem da realidade e 

assim representa a verdade última das atividades 

humanas. 

c) Por sua capacidade de imitar, o poeta sabe acerca 

dos ofícios de todos os homens e, por esse motivo, 

pode descrevê-los verdadeiramente. 

d) Por saber sobre todas as artes, atividades e atos 

humanos, o poeta consegue executar o seu ofício 

descrevendo-os bem. 

e) Por meio da imitação, descreve-se com beleza os 

atos e ofícios humanos, sem, no entanto, conhecê-los 

verdadeiramente. 
 

8- Leia o texto a seguir. 

Platão, em A República, tem como objetivo principal 

investigar a natureza da justiça, inerente à alma, que, 

por sua vez, manifesta-se como protótipo do Estado 

ideal. Os fundamentos do pensamento ético-político de 

Platão decorrem de uma correlação estrutural com 

constituição tripartite da alma humana. Assim, concebe 

uma organização social ideal que permite assegurar a 

justiça. Com base neste contexto, o foco da crítica às 

narrativas poéticas, nos livros II e III, recai sobre a 

cidade e o tema fundamental da educação dos 

governantes. No Livro X, na perspectiva da defesa de 

seu projeto ético-político para a cidade fundamentada 

em um logos crítico e reflexivo que redimensiona o 

papel da poesia, o foco desta crítica se desloca para o 

indivíduo ressaltando a relação com a alma, 

compreendida em três partes separadas, segundo 

Platão: a racional, a apetitiva e a irascível. 

Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter 

mimético das narrativas poéticas e sua relação com 

a alma humana, é correto afirmar: 

a) A parte racional da alma humana, considerada 

superior e responsável pela capacidade de pensar, é 

elevada pela natureza mimética da poesia à 

contemplação do Bem. 

b) O uso da mímesis nas narrativas poéticas para 

controlar e dominar a parte irascível da alma é 

considerado excelente prática propedêutica na 

formação ética do cidadão. 

c) A poesia imitativa, reconhecida como fonte de 

racionalidade e sabedoria, deve ser incorporada ao 

Estado ideal que se pretende fundar. 

d) O elemento mimético cultivado pela poesia é 

justamente aquele que estimula, na alma humana, os 

elementos irracionais: os instintos e as paixões. 

e) A reflexividade crítica presente nos elementos 

miméticos das narrativas poéticas permite ao indivíduo 

alcançar a visão das coisas como realmente são. 

 

9 - Leia o texto a seguir. 

Para esclarecer o que seja a imitação, na relação entre 

poesia e o Ser, no Livro X de A República, Platão parte 

da hipótese das ideias, as quais designam a unidade 

na pluralidade, operada pelo pensamento. Ele toma 

como exemplo o carpinteiro que, por sua arte, cria uma 

mesa, tendo presente a ideia de mesa, como modelo. 

Entretanto, o que ele produz é a mesa e não a sua ideia. 

O poeta pertence à mesma categoria: cria um mundo 

de mera aparência. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

teoria das ideias de Platão, é correto afirmar: 

a) Deus é o criador último da ideia, e o artífice, 

enquanto co-participante da criação divina, alcança a 

verdadeira causa das coisas a partir do reflexo da ideia 

ou do simulacro que produz. 

b) A participação das coisas às ideias permite admitir 

as realidades sensíveis como as causas verdadeiras 

acessíveis à razão. 

c) Os poetas são imitadores de simulacros e por 

intermédio da imitação não alcançam o conhecimento 
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das ideias como verdadeiras causas de todas as 

coisas. 

d) As coisas belas se explicam por seus elementos 

físicos, como a cor e a figura, e na materialidade deles 

encontram sua verdade: a beleza em si e por si. 

e) A alma humana possui a mesma natureza das coisas 

sensíveis, razão pela qual se torna capaz de conhecê-

las como tais na percepção de sua aparência. 

 

10) Explique quais seriam as desvantagens no estimulo 

artístico dentro da cidade-ideal, segundo Platão. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

15.2 GABARITO  
1.A 2.A 3.D 4.B 5.C 6.C 7.E 8.D 9.C 

 

UNIDADE 16 
 

ESCOLA DE FRANKFURT HEBERT 
MARCUSE E WALTER BENJAMIN 

 

A Escola de Frankfurt é o nome dado a um grupo 
de pesquisadores que desenvolveu a teoria chamada 
de teoria critica.  Este grupo que foi fundado na década 
de 1920 teve uma grande influência principalmente de 
três pensadores: Karl Marx, Sigmund Freud e 
Immanuel Kant. A Escola de Frankfurt estuda as 
relações entre saber e dominação; novos modos de 
concepção e afetar da arte. Podemos ainda destacar a 
questão da sociedade de Massa e da Industria Cultural. 

Nesta Unidade iremos estudar os filósofos: Hebert 
Marcuse e Walter Benjamin. 

Hebert Marcuse (1898-1979) desenvolveu uma 
teoria com elementos da psicanálise freudiana e do 
pensamento marxista.  Marcuse ressaltava a ideia da 
necessidade da repressão das vontades e dos instintos 
para a manutenção e desenvolvimento da civilização. A 
realidade é sempre antes atendida (ou pelo menos 
priorizada) em detrimento do prazer. A sociedade 
aprende a reprimir seus desejos ante à sua 
necessidade de produção e trabalho. A imposição para 
essa repressão acontece de modo histórico-cultural. No 
entanto, a tecnologia pode possibilitar tempo livre, oque 
acarreta em uma chance de liberação das vontades e 
um alivio da repressão. Contudo, essa tarefa de 
libertação precisa ser anunciada, pela filosofia, por 
exemplo, para que o homem não terne-se 
unidimensional, que é incapaz de construir e criticar o 
modo opressivo com o qual agem sobre ele, e se torna 
incapaz de construir pensamentos e caminhos 
alternativos.  
 

16.1 QUESTÕES DE SALA DE AULA 
 

1 - “Leni Riefenstahl destacou-se nos anos 20 e 30 
como cineasta, dirigindo, entre outros, documentários 
encomendados pelo líder da propaganda nazista, 
Joseph Goebbels. Com os filmes “Triunfo da Vontade” 
(1935), sobre o culto ao “Führer” Adolf Hitler, e 

“Olímpia” (1938), um exemplo da devoção nacional-
socialista em torno do corpo e da beleza, Riefenstahl 
ganhou fama em todo o mundo. Mas também a 
estampa de ideóloga nazista.” (O ressurgimento de Leni 

Riefenstahl. Disponível em: 
<http://www.uol.com.br/fsp/mais/fs1911200006.htm> Acesso em 20 
nov. 2002.) 
“Sem dúvida Benjamin, como Marcuse, vê na arte de 
massa do fascismo, que surge com a pretensão de ser 
política, perigo de uma falsa dissolução da arte 
autônoma. Essa arte propagandística dos nazistas 
liquida efetivamente a arte como uma esfera autônoma, 
mas atrás do véu da politização ela está a serviço, na 
verdade, da estetização do poder político bruto.” 
(FREITAG, Bárbara; ROUANET, Sérgio Paulo (Orgs.). Habermas. 
São Paulo: Ática, 1990. p. 175.) 

Com base nos textos acima e em seu conhecimento 
sobre a relação entre cinema e política, é correto 
afirmar: 
a) O caráter autônomo da arte cinematográfica impede 
que suas produções sejam apropriadas por regimes 
políticos, tais como o nazismo e o fascismo. 
b) A propaganda ideológica contida nos filmes 
encomendados pelo nazismo valorizou a arte enquanto 
uma esfera autônoma. 
c) A arte cinematográfica ao ser transformada em 
propaganda ideológica de regimes autoritários como o 
nazismo perde seu caráter de esfera autônoma. 
d) Os filmes de Leni Riefenstahl constituem-se em 
documentários destituídos de qualquer natureza 
ideológica ou de propaganda do regime nazista. 
e) A propaganda nazista, veiculada pelo cinema, tornou 
a arte um instrumento de crítica das desigualdades 
sociais. 
 

2 - “Tudo indica que o termo ‘indústria cultural’ foi 
empregado pela primeira vez no livro Dialética do 
esclarecimento, que Horkheimer [1895-1973] e eu 
[Adorno, 1903-1969] publicamos em 1947, em 
Amsterdã. (...) Em todos os seus ramos fazem-se, mais 
ou menos segundo um plano, produtos adaptados ao 
consumo das massas e que em grande medida 
determinam esse consumo.” (ADORNO, Theodor W. A 

indústria cultural. In: COHN, Gabriel (Org.). Theodor W. Adorno. São 
Paulo: Ática, 1986. p. 92.) 
Com base no texto acima e na concepção de 
indústria cultural expressa por Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar: 
a) Os produtos da indústria cultural caracterizam-se por 
ser a expressão espontânea das massas. 
b) Os produtos da indústria cultural afastam o indivíduo 
da rotina do trabalho alienante realizado em seu 
cotidiano. 
c) A quantidade, a diversidade e a facilidade de acesso 
aos produtos da indústria cultural contribuem para a 
formação de indivíduos críticos, capazes de julgar com 
autonomia. 
d) A indústria cultural visa à promoção das mais 
diferentes manifestações culturais, preservando as 
características originais de cada uma delas. 
e) A indústria cultural banaliza a arte ao transformar as 
obras artísticas em produtos voltados para o consumo 
das massas. 
 

2004 
3 - “A doença da razão está no fato de que ela nasceu 
da necessidade humana de dominar a natureza. Essa 
vontade de dominar a natureza, de compreender suas 



118                                                                                                                                                                                                FILOSOFIA 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

‘leis’ para submetê-la, exigiu a instauração de uma 
organização burocrática e impessoal, que, em nome do 
triunfo da razão sobre a natureza, chegou a reduzir o 
homem a simples instrumento. Naturalmente, as 
possibilidades atuais eram inimagináveis nos tempos 
passados: hoje o progresso tecnológico põe à 
disposição de todos objetos e bens que antes só 
existiam nos sonhos dos utopistas. [...] O progresso dos 
recursos técnicos, que poderia servir para ‘iluminar’ a 
mente do homem, se acompanha pelo processo da 
desumanização, de tal modo que o progresso ameaça 
destruir precisamente o objetivo que deveria realizar: a 
idéia do homem.” (REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História 

da filosofia. Trad. de Álvaro Cunha. São Paulo: Paulinas, 1991. v. 3. 
p. 846.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
razão instrumental em Adorno e Horkheimer, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. A forma como o domínio da natureza foi alcançado 
preservou a “idéia do homem”, objetivo central do 
progresso técnico. 
II. O objetivo do homem, desde o início de sua história, 
era o de dominar a natureza e fazer uso de seus 
recursos para viver melhor. 
III. A dimensão crítica da razão, imune ao progresso 
tecnológico e ao avanço da ciência, impediu a 
dominação do homem. 
IV. A humanidade, nos dias atuais, atingiu um grau 
significativo de controle sobre o meio em que vive e, 
para isso, conta com o auxílio de instrumentos 
administrativos e tecnológicos. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 

4 - “O aumento da produtividade econômica, que por 
um lado produz as condições mais justas para um 
mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho 
técnico e aos grupos sociais que o controlam uma 
superioridade imensa sobre o resto da população. O 
indivíduo se vê completamente anulado em face dos 
poderes econômicos. Ao mesmo tempo, estes elevam 
o poder da sociedade sobre a natureza a um nível 
jamais imaginado. Desaparecendo diante do aparelho 
a que serve, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, 
melhor do que nunca provido por ele. Numa situação 
injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa 
aumentam com a quantidade de bens a ela 
destinados.” (ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. 

Dialética do esclarecimento. Trad. de Guido Antonio de Almeida. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 14.) 
De acordo com o texto de Adorno e Horkheimer, é 
correto afirmar: 
a) A alta capacidade produtiva da sociedade garante 
liberdade e justiça para seus membros, 
independentemente da forma como ela se estrutura, 
controlando ou não seus membros. 
b) O “desaparecimento” do indivíduo diante do aparato 
econômico da sociedade se deve à incapacidade dos 
próprios cidadãos em se integrarem adequadamente 
ao mercado de trabalho. 
c) A ciência e a técnica, independente de quem tem seu 
controle, são as responsáveis pela circunstância de 

muitos estarem impossibilitados de atingir o status de 
sujeito numa sociedade altamente produtiva. 
d) O fato de a sociedade produzir muitos bens, valendo-
se da ciência e da técnica, poderia representar um grau 
maior de justiça para todos; no entanto, ela anula o 
indivíduo em função do modo como está organizada e 
como é exercido o poder. 
e) O alto grau de autonomia das massas na sociedade 
capitalista contemporânea é resultado do avançado 
domínio tecnológico alcançado pelo homem. 
 

5 - Leia o texto a seguir. 
A relação entre arte e política suscita uma reflexão 
sempre polêmica que envolve arte e vida e não “arte 
pela arte” em sentido estrito. De algum modo, a arte 
sempre esteve ligada à vida. Muitos artistas são 
tocados pelo instante em que vivem, criando obras 
motivadas pela circunstância política ou social de seu 
tempo. Assim, muitos artistas foram importantes tanto 
do ponto de vista artístico quanto do político, agregando 
à função estética a do comprometimento social. A arte 
engajada e comprometida, isto é, a arte como metáfora 
para uma crítica social pode, portanto, ser observada 
ao longo da história da arte. (Adaptado de AMARAL, Aracy. 

Arte e sociedade: uma relação polêmica. Disponível em: <http:// 
www.itaucultural.org.br>. Acesso em 20 set. 2003.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar que apresentam, de forma 
direta, a arte como crítica social e política, apenas 
as imagens: 
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a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
6- Observe a imagem a seguir. 

 
A imagem anterior refere-se a um quadro que foi 
produzido pelo artista norte-americano Andy Warhol. 
Valendo-se de recursos da “sociedade de consumo” 
como, por exemplo, fotos de artistas famosos, Warhol 
produziu um número assombroso de quadros em um 
curto espaço de tempo. O fenômeno da reprodução na 
arte foi estudado pelo filósofo alemão Walter Benjamin, 
que na década de 30 publicou um ensaio intitulado “A 
obra de arte no tempo de sua reprodutibilidade técnica”.  
Sobre a teoria de Walter Benjamin a respeito das 
consequências da reprodução em massa das obras 
de arte, é correto afirmar que o autor: 
a) Entende negativamente o fenômeno da reprodução 
na arte por representar a destruição das obras de arte 
e a sua transformação em mercadoria pela indústria 
cultural. 
b) Reconhece que ocorrem mudanças na forma das 
pessoas receberem as obras de arte e propõe a 
reeducação das massas como forma de resgate da 
aura, isto é, daquilo que é dado apenas uma vez. 
c) Percebe na reprodução da obra de arte a dissolução 
da sociedade moderna, fenômeno este sem volta e que 
representa o triunfo do capitalismo sobre o pensamento 
crítico e a reflexão. 
d) Interpreta a reprodutibilidade como um fenômeno 
inevitável da sociedade capitalista que provoca 

alterações na interpretação que críticos e artistas fazem 
das obras de arte, sem maiores consequências ou 
possibilidades políticas. 
e) Afirma que a reprodutibilidade técnica provoca 
mudanças na percepção e na postura das pessoas que 
têm acesso às obras; por isso certas formas artísticas, 
sobretudo o cinema, podem vir a desempenhar o papel 
de politização das massas. 
 
2005 
7 - “As instâncias do Poder, que os cidadãos 
acreditavam terem instalado democraticamente, estão, 
sob o peso da crítica, em vias de perder sua identidade. 
A opinião não lhes confere mais o certificado de 
conformidade que a legitimidade deles exige. Jürgen 
Habermas [...] vê nessa situação ‘um problema de 
regulação’. A opinião pública, abalada em suas crenças 
mais firmes, não dá mais sua adesão às regulações que 
o direito constitucional ou, mais amplamente, o direito 
positivo do Estado formaliza”. (GOYARD-FABRE, Simone. O 

que é democracia?. Trad. de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. p. 202-203.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os 
Estados Democráticos de Direito na 
contemporaneidade, é correto afirmar: 
a) A atual identidade das instâncias do poder é 
confirmada pela “crítica”. 
b) Legalidade e legitimidade das instâncias de poder 
são coincidentes nos Estados Democráticos de Direito. 
c) A regulação das instituições de poder deve ser 
independente da opinião pública. 
d) A legitimidade das instâncias de poder deve ser 
baseada no direito positivo. 
e) A opinião pública é que deve dar legitimidade às 
instâncias de poder. 
 

8 - Analise a figura a seguir. 

 
“Parece que enquanto o conhecimento técnico expande 
o horizonte da atividade e do pensamento humanos, a 
autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua 
capacidade de opor resistência ao crescente 
mecanismo de manipulação das massas, o seu poder 
de imaginação e o seu juízo independente sofreram 
aparentemente uma redução. O avanço dos recursos 
técnicos de informação se acompanha de um processo 
de desumanização. Assim, o progresso ameaça anular 
o que se supõe ser o seu próprio objetivo: a idéia de 
homem”. (HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Trad. de 

Sebastião Uchôa Leite. Rio de Janeiro: Editorial Labor do Brasil, 
1976. p. 6.) 
Com base no texto, na imagem e nos 
conhecimentos sobre racionalidade instrumental, é 
correto afirmar: 
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a) A imagem de Chaplin está de acordo com a crítica 
de Horkheimer: ao invés de o progresso e da técnica 
servirem ao homem, este se torna cada vez mais 
escravo dos mecanismos criados para tornar a sua vida 
melhor e mais livre. 
b) A imagem e o texto remetem à idéia de que o 
desenvolvimento tecnológico e o extraordinário 
progresso permitiram ao homem atingir a autonomia 
plena. 
c) Imagem e texto apresentam o conceito de 
racionalidade que está na estrutura da sociedade 
industrial como 
viabilizador da emancipação do homem em relação a 
todas as formas de opressão. 
d) Enquanto a imagem de Chaplin apresenta a 
autonomia dos trabalhadores nas sociedades 
contemporâneas, o texto de Horkheimer mostra que, 
quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior o 
grau de humanização. 
e) Tanto a imagem quanto o texto enaltecem a 
inevitável instrumentalização das relações humanas 
nas sociedades contemporâneas. 
 

9 - “A indústria cultural não cessa de lograr seus 
consumidores quanto àquilo que está continuamente a 
lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida 
pelo enredo e pela encenação, é prorrogada 
indefinidamente: maldosamente, a promessa a que 
afinal se reduz o espetáculo significa que jamais 
chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve se 
contentar com a leitura do cardápio. [...] Cada 
espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez 
aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia 
permanente que a civilização impõe às pessoas. 
Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é 
a mesma coisa”. (ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. 

Dialética do esclarecimento. Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 130-132.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é 
correto afirmar: 
a) A indústria cultural limita-se a atender aos desejos 
que surgem espontaneamente da massa de 
consumidores, satisfazendo as aspirações conscientes 
de indivíduos autônomos e livres que escolhem o que 
querem.  
b) A indústria cultural tem um desempenho pouco 
expressivo na produção dos desejos e necessidades 
dos indivíduos, mas ela é eficiente no sentido de que 
traz a satisfação destes desejos e necessidades. 
c) A indústria cultural planeja seus produtos 
determinando o que os consumidores desejam de 
acordo com critérios mercadológicos. Para atingir seus 
objetivos comerciais, ela cria o desejo, mas, ao mesmo 
tempo, o indivíduo é privado do acesso ao prazer e à 
satisfação prometidos. 
d) O entretenimento que veículos como o rádio, o 
cinema e as revistas proporcionam ao público não pode 
ser entendido como forma de exploração dos bens 
culturais, já que a cultura está situada fora desses 
canais. 
e) A produção em série de bens culturais padronizados 
permite que a obra de arte preserve a sua capacidade 
de ser o suporte de manifestação e realização do 
desejo: a cada nova cópia, a crítica se renova. 
 

10 - “A diversão é o prolongamento do trabalho sob o 
capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer 
escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se 
pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao 
mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio 
sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, 
ela determina tão profundamente a fabricação das 
mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa 
não pode mais perceber outra coisa senão as cópias 
que reproduzem o próprio processo de trabalho”. 
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do 
esclarecimento. Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997. p.128.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
trabalho e lazer no capitalismo tardio, em Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar:  
a) Há um círculo vicioso que envolve o processo de 
trabalho e os momentos de lazer. Com o objetivo de 
fugir do trabalho mecanizado e repor as forças, o 
indivíduo busca refúgio no lazer, porém o lazer se 
estrutura com base na mesma lógica mecanizada do 
trabalho. 
b) Apesar de se apresentarem como duas dimensões 
de um mesmo processo, lazer e trabalho se diferenciam 
no capitalismo tardio, na medida em que o primeiro é o 
espaço do desenvolvimento das potencialidades 
individuais, a exemplo da reflexão. 
c) Mesmo sendo produzidas de acordo com um 
esquema mercadológico que fabrica cópias em ritmo 
industrial, as mercadorias acessadas nos momentos de 
lazer proporcionam ao indivíduo plena diversão e 
cultura. 
d) Tanto o trabalho quanto o lazer preservam a 
autonomia do indivíduo, mesmo nos processos de 
mecanização que caracterizam a fabricação de 
mercadorias no capitalismo tardio. 
e) As atividades de lazer no capitalismo tardio, como o 
cinema e a televisão, são caminhos para a politização 
e aquisição de cultura pelas massas, aproximando-as 
das verdadeiras obras de arte. 
 

2006 
11 - “Uma moral racional se posiciona criticamente em 
relação a todas as orientações da ação, sejam elas 
naturais, auto-evidentes, institucionalizadas ou 
ancoradas em motivos através de padrões de 
socialização. No momento em que uma alternativa de 
ação e seu pano de fundo normativo são expostos ao 
olhar crítico dessa moral, entra em cena a 
problematização. A moral da razão é especializada em 
questões de justiça e aborda em princípio tudo à luz 
forte e restrita da universalidade.” (HABERMAS, Jürgen. 

Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. I. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 149.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
moral em Habermas, é correto afirmar: 
a) A formação racional de normas de ação ocorre 
independentemente da efetivação de discursos e da 
autonomia pública. 
b) O discurso moral se estende a todas as normas de 
ações passíveis de serem justificadas sob o ponto de 
vista da razão. 
c) A validade universal das normas pauta-se no 
conteúdo dos valores, costumes e tradições praticados 
no interior das comunidades locais. 
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d) A positivação da lei contida nos códigos, mesmo sem 
o consentimento da participação popular, garante a 
solução moral de conflitos de ação. 
e) Os parâmetros de justiça para a avaliação crítica de 
normas pautam-se no princípio do direito divino. 
 

12 - “Desde o final do século XIX, impõe-se cada vez 
com mais força a outra tendência evolutiva que 
caracteriza o capitalismo tardio: a cientificação da 
técnica. No capitalismo sempre se registrou a pressão 
institucional para intensificar a produtividade do 
trabalho por meio da introdução de novas técnicas. As 
inovações dependiam, porém, de inventos esporádicos 
que, por seu lado, podiam sem dúvida ser induzidos 
economicamente, mas tinham ainda um caráter natural. 
Isso modificou-se, na medida em que a evolução 
técnica é realimentada com o progresso das ciências 
modernas. Com a investigação industrial de grande 
estilo, a ciência, a técnica e a revalorização do capital 
confluem num mesmo sistema. Entretanto, a 
investigação industrial associa-se a uma investigação 
nascida dos encargos do Estado, que fomenta em 
primeiro lugar o progresso científico e técnico no campo 
militar. Daí as informações refluem para as esferas da 
produção civil de bens.” (HABERMAS, Jürgen. Técnica e 

ciência como ideologia. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987. 
p. 72.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
capitalismo tardio, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. A espontaneidade e naturalidade dos inventos 
esporádicos bloquearam a produtividade no 
capitalismo. 
II. No capitalismo tardio, há uma junção sistêmica entre 
a técnica, a ciência e a revalorização do capital. 
III. No interior do capitalismo tardio, a técnica e a ciência 
são independentes e se desenvolvem em sentidos 
opostos. 
IV. A produção civil de bens se apropria das 
informações geradas pela investigação industrial no 
campo militar. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 

16.2 GABARITO 
1 – C 2 – E 3 – C 4 – D 5 – C 6 – E 7 – E 8 – A 9 – C 10 – A 11 – B 12 – B 

 

UNIDADE 17 
 

WALTER BENJAMIN 
 

O filósofo Walter Benjamim (1892-1940) está 
interessado nas relações existentes entre a 
padronização e industrialização com a obra de arte. 
Segundo Benjamin, é possível encontrar uma certa 
vantagem na questão da padronização e multiplicação 
da reprodução artística, tendo em vista que todas essas 
iniciativas geram uma produção em massa, podendo 

democratizar o acesso e facilitar (baratear) o contato de 
muitas pessoas àquilo que antes era restrito às 
pessoas com grandes posses. Consecutivamente, ao 
encontrar um maior número de pessoas, essa arte teria 
o poder de servir como instrumento de politização. 
Contudo, a ressalva feita por Benjamim é a de que, a 
obra de arte tem sua aura exaurida, tendo em vista que 
na reprodução em massa, se perde o contexto histórico 
e os materiais necessários para a elaboração da 
mesma. 
 

17.1 EXERCÍCIOS 
 

13- Analise as imagens a seguir. 

 
As imagens I e II representam duas formas artísticas de 
um fenômeno que provocou mudanças significativas na 
arte, sobretudo a partir do século XX: a 
reprodutibilidade técnica. 
Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre 
a reprodutibilidade técnica em Walter Benjamin, é 
correto afirmar: 
a) A reprodução das obras de arte começa no final do 
século XIX com o surgimento da fotografia e do cinema, 
pois até então as obras não eram copiadas, por motivos 
religiosos e místicos. 
b) Na passagem do período burguês para a sociedade 
de massas, o declínio da aura que ocorre na arte pode 
ser creditado a fatores sociais, como o desejo de ter as 
coisas mais próximas e superar aquilo que é único. 
c) A perda da aura retira da arte o seu papel crítico no 
interior da sociedade de consumo, isto ocorre porque a 
reprodutibilidade técnica destrói a possibilidade de 
exposição das obras. 
d) Desde o período medieval, o valor de exposição das 
obras de arte é fator preponderante, visto que o 
desempenho de sua função religiosa exigia que a arte 
aparecesse de forma bem visível aos espectadores que 
a cultuavam. 
e) O cinema desempenha um importante papel político 
de conscientização dos espectadores, uma vez que seu 
caráter expositivo tornou-se cultual ao recuperar a 
dimensão aurática. 
 
14 - “O que os homens querem aprender da natureza é 
como aplicá-la para dominar completamente sobre ela 
e sobre os homens. Fora isso, nada conta. [...] O que 
importa não é aquela satisfação que os homens 
chamam de verdade, o que importa é a operation, o 
procedimento eficaz. [...] A partir de agora, a matéria 
deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças 
ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem 
apelo a propriedades ocultas. O que não se ajusta às 
medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito 
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para o iluminismo [...] O iluminismo se relaciona com as 
coisas assim como o ditador se relaciona com os 
homens. Ele os conhece, na medida em que os pode 
manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na 
medida em que as pode produzir.” (ADORNO, Theodor; 

HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. Trad. Zeljko Loparic e 
Andréa M. A . C. Loparic. 2. ed. São Paulo: Victor Civita, 1983. p. 90-
93.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
racionalidade instrumental em Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar: 
a) A razão iluminista proporcionou ao homem a saída 
da menoridade da qual ele era culpado e permitiu o 
pleno uso da razão, dispensando a necessidade de 
tutores para guiar as suas ações. 
b) O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras 
da calculabilidade e da utilidade, está desvinculado da 
esfera das relações humanas, pois sua lógica se 
restringe aos objetos da natureza. 
c) A racionalidade instrumental gera de forma 
equânime conforto e bem-estar para as pessoas na 
esfera privada e confere um maior grau de liberdade na 
esfera social. 
d) A visão dos autores sobre a racionalidade 
instrumental guarda um reconhecimento positivo para 
setores específicos da alta tecnologia, sobretudo 
aqueles vinculados à informática. 
e) Contrariando a tese do projeto iluminista que opõe 
mito e iluminismo, os autores entendem que há uma 
dialética entre essas duas dimensões que resulta no 
domínio perpetrado pela razão instrumental. 
 
2007 
15 - “De acordo com a ética do Discurso, uma norma só 
deve pretender validez quando todos os que possam 
ser concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), 
enquanto participantes de um Discurso prático, a um 
acordo quanto à validez dessa norma”. Fonte: Habermas, 

J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. 
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p.86. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
Ética do Discurso de Habermas, assinale a 
alternativa correta: 
a) O princípio possibilitador do consenso deve 
assegurar que somente sejam aceitas como válidas as 
normas que exprimem um desejo particular.  
b) Nas argumentações morais basta que um indivíduo 
reflita se poderia dar seu assentimento a uma norma. 
c) Os problemas que devem ser resolvidos em 
argumentações morais podem ser superados apenas 
monologicamente. 
d) O princípio que norteia a ética do discurso de 
Habermas expressa-se, literalmente, nos mesmos 
termos do imperativo categórico kantiano. 
e) Uma norma só poderá ser considerada correta se 
todos os envolvidos estiverem de acordo em dar-lhe o 
seu consentimento. 
 

16- “Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, 
composta de elementos espaciais e temporais: a 
aparição única de uma coisa distante, por mais perto 
que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de 
verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um 
galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa 
respirar a aura dessas montanhas, desse galho. 
Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores 
sociais específicos que condicionam o declínio atual da 
aura. Ele deriva de duas circunstâncias, estreitamente 

ligadas à crescente difusão e intensidade dos 
movimentos de massas. Fazer as coisas ‘ficarem mais 
próximas’ é uma preocupação tão apaixonada das 
massas modernas como sua tendência a superar o 
caráter único de todos os fatos através da sua 
reprodutibilidade”. 
Fonte: BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica”. In: Magia e Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas. 
Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 
170. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
Benjamin, assinale a alternativa correta: 
a) Ao passar do campo religioso ao estético, a obra de 
arte perdeu sua aura. 
b) Ao se tornarem autônomas, as obras de arte 
perderam sua qualidade aurática. 
c) O declínio da aura decorre do desejo de diminuir a 
distância e a transcendência dos objetos artísticos. 
d) O valor de culto de uma obra de arte suscita a 
reprodutibilidade técnica. 
e) O declínio da aura não tem relação com as 
transformações contemporâneas. 
 

2008 
17 – Leia o texto a seguir. 
O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, 
nem na escravização da criatura, nem na complacência 
em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que 
está a serviço de todos os fins da economia burguesa 
na fábrica e no campo de batalha, assim também está 
à disposição dos empresários, não importa sua origem. 
(ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: 
fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1991. p. 20.) 

Com base no texto e no conhecimento dos 
conceitos de esclarecimento e racionalidade 
instrumental em Adorno e Horkheimer sobre o 
referido saber, é correto afirmar: 
a) Seu conteúdo é racional por si mesmo e de natureza 
crítico-reflexiva. 
b) É principalmente técnico e carente de conteúdo 
racional por si mesmo. 
c) Tem uma dimensão reflexiva e seus objetivos são 
racionais por si mesmos. 
d) É caracterizado por forças sobrenaturais indomáveis 
que animam tudo. 
e) Estabelece limites para o domínio nas relações 
socioeconômicas. 
 

18 – De acordo com a ética do discurso, os argumentos 
apresentados a fim de validar as normas [...] têm força 
de convencer os participantes de um discurso a 
reconhecerem uma pretensão de validade, tanto para a 
pretensão de verdade quanto para a pretensão de 
retidão. [...] Ele [Habermas] defende a tese de que as 
normas éticas são passíveis de fundamentação num 
sentido análogo ao da verdade. (BORGES, M. de L.; 

DALL’AGNOL, D. ; DUTRA, D. V. Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, 
p. 105.)  

Assim, é correto afirmar que a ética do discurso 
defende uma abordagem cognitivista da ética 
(HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução 
Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1989. 
p. 62 e 78.) 

Sobre o cognitivismo da ética do discurso, é 
correto afirmar: 
a) A ética do discurso procura dar continuidade à 
abordagem cognitivista já presente em Kant. 
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b) A abordagem cognitivista da ética do discurso 
assume a impossibilidade de validação das normas 
morais. 
c) A abordagem cognitivista da ética do discurso se 
apoia no conhecimento da utilidade das ações tal como 
pretendia Jeremy Bentham. 
d) A abordagem cognitivista da ética do discurso 
procura dar continuidade às teses aristotélicas sobre a 
retórica. 
e) A ética do discurso, ao abordar a ética de um ponto 
de vista cognitivista, segue as teorias emotivistas e 
decisionistas. 
 

19 - Sobre a “indústria cultural”, segundo Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar: 
a) Desenvolve o senso crítico e a autonomia de seus 
consumidores. 
b) Reproduz bens culturais que brotam 
espontaneamente das massas. 
c) O valor de troca é substituído pelo valor de uso na 
recepção da arte. 
d) Padroniza e nivela a subjetividade e o gosto de seus 
consumidores. 
e) Promove a imaginação e a espontaneidade de seus 
consumidores. 
 

2009 
20 – A proposta ética de Habermas não comporta 
conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um 
procedimento, 
fundamentado na racionalidade comunicativa, de 
resolução de pretensões normativas de validade. 
(DUTRA, D. J. V. Razão e consenso em Habermas. A teoria 
discursiva da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 158.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
obra de Habermas, é correto afirmar que, na Ética 
do Discurso,  
a) o processo de justificação das normas morais e o 
procedimento de deliberação das pretensões de 
validade de correção normativa são falíveis. 
b) o formalismo da ética habermasiana é idêntico ao 
formalismo presente nas éticas de Kant e Bentham, 
pois desconsidera o que resulta concretamente das 
normas morais. 
c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado 
na perspectiva de uma comunidade discursiva na qual 
os participantes analisam as pretensões de validade 
tendo como critério a força do melhor argumento. 
d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas 
como o critério fundamental para conferir moralidade à 
ação, restando excluídos do debate da ética discursiva 
os desejos e as necessidades manifestados pelos 
indivíduos. 
e) o princípio “U” possibilita que sejam acatadas 
normas que não estejam sintonizadas com uma 
vontade universal, coadunando, dessa forma, 
particularismo e universalismo ético. 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões 143 e 
144. 
Texto XI 
A ação política pressupõe a possibilidade de decidir, 
através da palavra, sobre o bem comum. Esta acepção 
do termo ‘política’, somente válida enquanto ideal 
aceito, guarda uma estreita relação com a concepção 
de política defendida por Habermas. Em particular, com 
o modelo normativo de democracia que este 

desenvolveu no início dos anos de 1990 e que inclui um 
procedimento ideal de deliberação e tomada de 
decisões: a chamada política deliberativa. 
(VELASCO ARROYO, J. C. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza, 
2003, p. 93.) 

 
21 – Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
a democracia no pensamento de Habermas, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. As normas se tornam legítimas pelo fato de terem sido 
submetidas ao crivo participativo de todos os 
concernidos. 
II. O princípio da regra da maioria está subordinado à 
possibilidade prévia de que todos os concernidos 
tenham tido a oportunidade de apresentar seus 
posicionamentos de forma argumentativa e sem 
coerção. 
III. A deliberação visa formalizar posições cristalizadas 
pelos membros da sociedade política, limitando-se ao 
endosso das opiniões prévias de cada um. 
IV. As práticas políticas democráticas restringem-se à 
escolha, mediante sufrágio universal, dos líderes que 
governam as cidades. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
22 – Sobre o pensamento de Habermas, é correto 
afirmar que, no modelo da democracia deliberativa, 
a noção de cidadania enfatiza 
a) os direitos e as liberdades metafísicas. 
b) as liberdades individuais e a heteronomia. 
c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade 
civil. 
d) os direitos subjetivos e as liberdades cidadãs. 
e) os direitos naturais originários e a submissão à 
autoridade. 
 
Leia o texto seguinte e responda às questões 145 e 
146. 
Texto XIII 
O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da 
modernidade tem como pano de fundo a consciência 
do esgotamento da razão, no que se refere a sua 
incapacidade de encontrar perspectivas para o 
prometido progresso humano. O pensamento de 
Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 
racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a 
autonomia da razão, baseada no sujeito que 
solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade 
prevalente na modernidade é a instrumental [...]. 
(HERMANN, N. O pensamento de Habermas. In: Filosofia, Sociedade 
e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-123.) 

 
23– Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
a Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer e sobre o 
pensamento de Jürgen Habermas, é correto afirmar 
que a racionalidade instrumental constitui 
I. um conhecimento que se processa a partir das 
condições específicas da objetividade empírica do fato 
em si. 
II. o processo de entendimento entre os sujeitos acerca 
do uso racional dos instrumentos técnicos para o 
controle da natureza. 
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III. uma forma de uso amplo da razão, que torna o 
homem livre para compreender a si mesmo a partir do 
domínio do conhecimento científico. 
IV. um saber orientado para a dominação e o controle 
técnico sobre a natureza e sobre o próprio ser humano. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 

17.2 GABARITO 
13–B 14–E 15 – E 16 – C 17 – B 18 – A 19 – D 20 – C 21 – A 22 – D 23 – B 

 

UNIDADE 18 
 

ESCOLA DE FRANKFURT 
 

18.1 ADORNO, HORKHEIMER E HABERMAS 

Ainda membros da Escola de Frankfurt, 
trabalharemos nesta unidade os filósofos: Adorno, 
Horkheimer e Habermas.  

Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Adorno 
(1906-1969), desenvolveram um pensamento que faz 
uma critica a razão. Tendo em vista que a razão  (no 
iluminismo) tinha como papel  desempenhar uma 
função de emancipação do sujeito e construção da 
liberdade, ao se associar com o desenvolvimento 
tecnológico-industrial, sujeitou uma parte dos 
indivíduos à mentalidade de dominação, enquanto à 
outros a mentalidade de dominados. Por isso, a 
questão da racionalidade instrumental tem como o fim 
a dominação (tanto da natureza como do próprio ser 
humano). Os vários modos de se realizar essa 
dominação foram vistos através das ideologias; 
propagandas e diversos de outros tipos de 
conhecimento cuja finalidade é dominação e alienação. 
A indústria cultural, por exemplo, é um dos braços 
dessa transmissão de ideologia que visa massificar os 
pensamentos e comportamentos das pessoas.  
 

18.2 QUESTÕES DE SALA DE AULA 
 

1– Sobre a crítica frankfurtiana à concepção 
positivista de ciência e técnica, é correto afirmar 
que a racionalidade técnica 
I. dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista 
de seus próprios meios. 
II. constitui um saber instrumental cujo critério de 
verdade é o seu valor operativo na dominação do 
homem e da natureza. 
III. aprimora a ação do ser humano sobre a natureza e 
resgata o sentido da destinação humana. 
IV. incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os 
fins da ciência no contexto social. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

2 – Com base no pensamento estético de Adorno e 
Benjamin, considere as afirmativas a seguir. 
I. Apesar de terem o mesmo ponto de partida, a saber, 
a análise crítica das técnicas de reprodução, Adorno e 
Benjamin chegam a conclusões distintas. Adorno 
entende que a reprodutibilidade das obras de arte é 
algo negativo, pois transforma esta última em 
mercadoria; para Benjamin, apesar de a 
reprodutibilidade ter aspectos negativos, uma forma de 
arte como o cinema pode ser usada potencialmente em 
favor da classe operária. 
II. Para Adorno, o discurso revolucionário na arte torna 
esta forma de expressão humana instrumentalista, e 
isto significa abolir a própria arte. Por seu turno, 
Benjamin considerava que os novos meios de 
comunicação não deveriam ser substituídos, mas sim 
transformados ou subvertidos segundo os interesses 
da comunicação burguesa. 
III. Para Adorno, a noção de aura na obra de arte 
preservava a consciência de que a realidade poderia 
ser melhor, mas o processo de massificação da arte 
dissolveu tal noção e, com ela, a dimensão crítica da 
arte. Para Benjamin, a perda da aura destruiu a 
unicidade e a singularidade da obra de arte, que perde 
o seu valor de culto e se torna acessível. 
IV. Adorno vê positivamente a reprodutibilidade da arte, 
já que a obra de arte se transforma em mercadoria 
padronizada que possibilita a todos o acesso e o 
desenvolvimento do gosto estético autônomo; para 
Benjamin, 
a reprodução tem como dimensão negativa essencial o 
fato de impossibilitar às massas o acesso às obras. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
2010 
3 – Observe a tira e leia o texto a seguir: 

 
O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar 
imparcialmente as questões práticas, é seguramente 
interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está 
livre e arbitrariamente à nossa disposição, já que releva 
a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se 
intuitivamente a todos os que estejam abertos a esta 
forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. 
(HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda 
Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 101-102.) 

Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a 
ética do discurso de Habermas 
a) baseia-se em argumentos de autoridade prescritos 
universalmente e assegurados, sobretudo, pelo lastro 
tradicional dos valores partilhados no mundo da vida. 
b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais 
impõe o dever de proporcionar, enquanto benefício, o 
maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos. 
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c) funda-se em argumentos racionais sob condições 
simétricas de interação, amparados em pretensões de 
validade, tais como verdade, sinceridade e correção. 
d) constrói-se no uso de argumentos que visam o 
aconselhamento e a prudência, salientando a 
necessidade de ações retas do ponto de vista do 
caráter a da virtude. 
e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, 
fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em sua 
biografia quanto à compreensão do que é certo ou 
errado. 
 
4 – Leia o texto de Adorno a seguir. 
Se as duas esferas da música se movem na unidade 
da sua contradição recíproca, a linha de demarcação 
que as separa é variável. A produção musical avançada 
se independentizou do consumo. O resto da música 
séria é submetido à lei do consumo, pelo preço de seu 
conteúdo. Ouve-se tal música séria como se consome 
uma mercadoria adquirida no mercado. Carecem 
totalmente de significado real as distinções entre a 
audição da música “clássica” oficial e da música ligeira. 
(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. 
In: BENJAMIN, W. et all. Textos escolhidos. 2. ed. São Paulo: Abril 
Cultural, 1987. p. 84.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Adorno, é correto afirmar: 
a) A música séria e a música ligeira são essencialmente 
críticas à sociedade de consumo e à indústria cultural. 
b) Ao se tornarem autônomas e independentes do 
consumo, a música séria e a música ligeira passam a 
realçar o seu valor de uso em detrimento do valor de 
troca. 
c) A indústria cultural acabou preparando a sua própria 
autoreflexividade ao transformar a música ligeira e a 
séria em mercadorias. 
d) Tanto a música séria quanto a ligeira foram 
transformadas em mercadoria com o avanço da 
produção industrial. 
e) As esferas da música séria e da ligeira são 
separadas e nada possuem em comum. 
5– Observe a tira e leia o texto a seguir: 

 
Quando se concebeu a ideia de razão, o que se 
pretendia alcançar era mais que a simples regulação da 
relação entre meios e fins: pensava-se nela como o 
instrumento para compreender os fins, para determiná-
los.  

Segundo a filosofia do intelectual médio moderno, só 
existe uma autoridade, a saber, a ciência, concebida 
como classificação de fatos e cálculo de 
probabilidades. (HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. São 

Paulo: Labor, 1973, pp.18 e 31-32.)  

Com base na tira, no texto e nos conhecimentos 
sobre o pensamento de Horkheimer a respeito da 
relação entre ciência e razão na modernidade, é 
correto afirmar: 
I. Se a razão não reflete sobre os fins, torna-se 
impossível afirmar se um sistema político ou 
econômico, mesmo não sendo democrático, é mais ou 
menos racional do que outro. 
II. O processo que resulta na transformação de todos 
os produtos da ação humana em mercadorias se 
origina nos primórdios da sociedade organizada à 
medida que os instrumentos passam a ser utilizados 
tecnicamente. 
III. A razão subjetivada e formalizada transforma as 
obras de arte em mercadorias, das quais resultam 
emoções eventuais, desvinculadas das reais 
expectativas dos indivíduos. 
IV. As atividades em geral, independentes da utilidade, 
constituem formas de construção da existência humana 
desvinculadas de questões como produtividade e 
rentabilidade. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
6 – Leia o seguinte texto de Habermas: 
A democracia se adapta a essa formação moderna do 
Estado territorial, nacional e social, equipado com uma 
administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem 
necessidade de se integrar, política e culturalmente, 
além de ser suficientemente autônomo do ponto de 
vista espacial, social econômico e militar.[...] Em 
decorrência da imigração e da segmentação cultural, as 
tendências subsumidas no termo “globalização” 
ameaçam a composição, mais ou menos homogênea, 
da população em seu âmago, ou seja, o fundamento 
pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, 
convém salientar outro fato mais marcante ainda: o 
Estado, cada vez mais emaranhado nas 
interdependências da economia e da sociedade 
mundial, perde, não somente em termos de autonomia 
e de competência para a ação, mas também em termos 
de substancia democrática. (HABERMAS, J. Era das 

Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 106.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
democracia em Habermas, considere as afirmativas 
a seguir: 
I. A ampliação da economia além das fronteiras dos 
Estados nacionais revela a integração democrática dos 
países e, consequentemente, o fortalecimento da 
cidadania mundial. 
II. A democracia se amplia à medida que a economia e 
a imigração se deslocam além das fronteiras dos 
Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e 
cultural do ponto de vista global. 
III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza 
de autonomia em segmentos significativos como a 
economia, a política e a cultura, porém, quando o 
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Estado entra na fase da constelação pós-nacional, 
sofre uma redução no exercício democrático. 
IV. Do ponto de vista democrático, os Estados 
nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 
integração social em decorrência do aumento da 
imigração, da segmentação cultural e, sobretudo, da 
ampliação da economia no plano global. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 

7 – Leia o seguinte texto de Adorno e Horkheimer: 
O esclarecimento, porém, reconheceu as antigas 
potências no legado platônico e aristotélico da 
metafísica e instaurou um processo contra a pretensão 
de verdade dos universais, acusando-a de superstição. 
Na autoridade dos conceitos universais ele crê 
enxergar ainda o medo pelos demônios, cujas imagens 
eram o meio, de que se serviam os homens, no ritual 
mágico, para tentar influenciar a natureza. Doravante, 
a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a 
forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de 
qualidades ocultas. O que não se submete ao critério 
da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para 
o esclarecimento. (ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do 

Esclarecimento. Fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 21.) 

Com base no texto e no conceito de esclarecimento 
de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar: 
a) O esclarecimento representa, em oposição ao 
modelo matemático, a base do conhecimento técnico-
científico que sustenta o modo de produção capitalista 
na viabilização da emancipação social. 
b) O esclarecimento demonstra o domínio substancial 
da razão sobre a natureza interna e externa e a 
realização da emancipação social levada adiante pelo 
capitalismo. 
c) O esclarecimento compreende a realização 
romântica da racionalidade que acentuou, de forma 
intensa, a interação harmônica entre homem e 
natureza. 
d) O esclarecimento abrange a racionalização das 
diversas formas e condições da vida humana com o 
objetivo de tornar o ser humano mais feliz, quando da 
realização de práticas rituais e religiosas. 
e) O esclarecimento concebe o abandono gradual dos 
pressupostos metafísicos e a operacionalização do 
conhecimento por meio da calculabilidade e da 
utilidade, redundando num modelo próprio de razão 
instrumental. 
 

8 – Observe a fotografia e leia o texto a seguir: 

 
A névoa que recobre os primórdios da fotografia é 
menos espessa que a que obscurece as origens da  
imprensa; já se pressentia, no caso da fotografia, que a 
hora da sua invenção chegara, e vários pesquisadores, 
trabalhando independentemente, visavam o mesmo 
objetivo: fixar as imagens da câmera obscura, que eram 
conhecidas pelo menos desde Leonardo (Da Vinci). 
(BENJAMIN, W. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. 
São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 91.)  

Com base na obra de Walter Benjamin, no texto e 
nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
I. O domínio do processo técnico de fixação das 
imagens teve sua trajetória retardada devido às 
reações de natureza religiosa que fizeram com que a 
fotografia surgisse apenas na segunda metade do 
século XIX. 
II. Em virtude da expectativa gerada pela descoberta da 
fotografia no século XIX, o seu caráter artístico, desde 
o início, torna-se evidente entre os pintores. 
III. A presença do rosto humano nas fotos antigas 
representa um último traço da aura, isto é, aquilo que 
significa a existência única da obra de arte. 
IV. O valor de exposição triunfa sobre o valor de culto à 
medida que a figura humana se torna ausente nas 
fotografias. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
2011 
9 – Leia o texto a seguir. 
Habermas distingue entre racionalidade instrumental e 
racionalidade comunicativa. A racionalidade 
comunicativa ocorre quando os seres humanos 
recorrem à linguagem com o intuito de alcançar o 
entendimento não coagido sobre algo, por exemplo, 
decidir sobre a maneira correta de agir (ação moral). A 
racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando 
os seres humanos utilizam as coisas do mundo, ou até 
mesmo outras pessoas, como meio para se alcançar 
um fim (raciocínio meio e fim). 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
teoria da ação comunicativa de Habermas, é correto 
afirmar: 
a) Contar uma mentira para outra pessoa buscando 
obter algo que desejamos e que sabemos que não 
receberíamos se disséssemos a verdade é um exemplo 
de racionalidade comunicativa. 
b) Realizar um debate entre os alunos de turma da 
faculdade buscando decidir democraticamente a 
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melhor maneira de arrecadar fundos para o baile de 
formatura é um exemplo de racionalidade instrumental. 
c) Um adolescente que diz para seu pai que vai dormir 
na casa de um amigo, mas, na verdade, vai para uma 
festa com amigos, é um exemplo de racionalidade 
comunicativa. 
d) Alguém que decide economizar dinheiro durante 
vários anos a fim de fazer uma viagem para os Estados 
Unidos da América é um exemplo de racionalidade 
instrumental. 
e) Um grupo de amigos que se reúne para decidir 
democraticamente o que irão fazer com o dinheiro que 
ganharam em um bolão da Mega Sena é um exemplo 
de racionalidade instrumental. 
 
10 – Leia o texto a seguir. 
Na tradição liberal, a ênfase é posta no caráter 
impessoal das leis e na proteção das liberdades 
individuais, de tal modo que o processo democrático é 
compelido pelos (e está a serviço dos) direitos pessoais 
que garantem a cada indivíduo a liberdade de buscar 
sua própria realização. Na tradição republicana, a 
primazia é dada ao processo democrático enquanto tal, 
entendido como uma deliberação coletiva que conduz 
os cidadãos à procura do entendimento sobre o bem 
comum. (Adaptado de: ARAÚJO, L. B. L. Moral, direito e política. 

Sobre a Teoria do Discurso de Habermas. In: OLIVEIRA, M.; 
AGUIAR, O. A.; SAHD, L. F. N. de A. e S. (Orgs.). Filosofia Política 
Contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 214-235.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
filosofia política na teoria do discurso, é correto 
afirmar que Habermas 
a) privilegia a ideia de Estado de direito em detrimento 
de uma democracia participativa. 
b) concede maior relevância à autonomia pública, 
opondo-se à autonomia privada. 
c) ignora tanto a autonomia privada quanto a pública, 
substituindo-as pela utilidade das normas morais. 
d) enfatiza a compreensão individualista e instrumental 
do papel do cidadão na lógica privada do mercado. 
e) concilia, na mesma base, direitos humanos e 
soberania popular, reconhecendo-os como distintos, 
porém complementares. 
 
11 – Leia o texto a seguir. 
Em Técnica e Ciência como “ideologia”, Habermas 
apresenta uma reformulação do conceito weberiano de 
racionalização pela qual lança as bases conceptuais de 
sua teoria da sociedade. Neste sentido, postula a 
distinção irredutível entre trabalho ou agir instrumental 
e interação ou agir comunicativo, bem como a 
pertinência da conexão dialética entre essas 
categorias, das quais deriva a diferenciação entre o 
quadro institucional de uma sociedade e os 
subsistemas do agir racional com respeito a fins. 
Segundo Habermas, uma análise mais pormenorizada 
da primeira parte da Ideologia Alemã revela que “Marx 
não explicita efetivamente a conexão entre interação e 
trabalho, mas sob o título nada específico da práxis 
social reduz um ao outro, a saber, a ação comunicativa 
à instrumental”. (Adaptado: HABERMAS, J. Técnica e ciência 

como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1994. p.41-42.)  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Habermas, é correto afirmar: 
a) O crescimento das forças produtivas e a eficiência 
administrativa conduzem à organização das relações 

sociais baseadas na comunicação livre de quaisquer 
formas de dominação. 
b) A liberação do potencial emancipatório do 
desenvolvimento da técnica e da ciência depende da 
prevenção das disfuncionalidades sistêmicas que 
entravam a reprodução material da vida e suas 
respectivas formas interativas. 
c) O desenvolvimento da ciência e da técnica, enquanto 
forças produtivas, permite estabelecer uma nova forma 
de legitimação que, por sua vez, nega as estruturas da 
ação instrumental, assimilando-as à ação 
comunicativa. 
d) Com base na irredutibilidade entre trabalho e 
interação, a luta pela emancipação diz respeito tanto ao 
agir comunicativo, contra as restrições impostas pela 
dominação, quanto ao agir instrumental, contra as 
restrições 
materiais pela escassez econômica. 
e) A racionalização na dimensão da interação social 
submetida à racionalização na dimensão do trabalho na 
práxis social determina o caráter emancipatório do 
desenvolvimento das forças produtivas e do bem-estar 
da vida humana. 
 

2012 
12 – Leia o texto a seguir. 
Os homens sempre tiveram de escolher entre 
submeter--se à natureza ou submeter a natureza ao eu. 
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do 
Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. p.43.) 

Com base no texto, é correto afirmar que a análise 
de Adorno e Horkheimer estabeleceu a ideia de que 
o homem 
I. interage com a natureza de maneira pacífica, 
assimilando-a de forma idílica. 
II. age com astúcia diante dos fenômenos naturais, ao 
forjar uma relação de instrumentalidade com a 
natureza. 
III. esclarecido e com pleno domínio da natureza 
promove a sua autoconsciência. 
IV. apreende a natureza visando controlá-la, o que 
resulta na submissão dela. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 

13– Elaborada nos anos de 1980, em um contexto de 
preocupações com o meio ambiente e o risco nuclear, 
a Ética do Discurso buscou reorientar as teorias 
deontológicas que a antecederam. Um exemplo está 
contido no texto a seguir.  
De maior gravidade são as consequências que um 
conceito restrito de moral comporta para as questões 
da ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico 
parece trazer uma espécie de cegueira às teorias do 
tipo kantiano, no que diz respeito às questões da 
responsabilidade moral do homem pelo seu meio 
ambiente. (HABERMAS, Jurgen. Comentários à Ética do Discurso. 

Trad. de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, 
p.212.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
Ética do Discurso, é correto afirmar que a ética 
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a) abrange as ações isoladas das pessoas visando 
adequar-se às mudanças climáticas e às catástrofes 
naturais. 
b) corresponde à maneira como o homem deseja 
construir e realizar plenamente a sua existência no 
planeta. 
c) compreende a atitude conservacionista que o 
sistema econômico adota em relação ao ambiente. 
d) implica a instrumentalização dos recursos 
tecnológicos em benefício da redução da poluição. 
e) refere-se à atitude de retorno do homem à vida 
natural, observando as leis da natureza e sua 
regularidade. 
 

Analise a figura 27 a seguir e responda às questões 
14 

 
14– Leia o texto a seguir. 
O ser humano, no decorrer da sua existência na face 
da terra e graças à sua capacidade racional, tem 
desenvolvido formas de explicação do que há no intuito 
de estabelecer um nexo de sentido entre os fenômenos 
e as experiências por ele vivenciados. Essas vivências, 
à medida que são passíveis de expressão através das 
construções simbólicas contidas na linguagem, 
apresentam um caráter eminentemente social. (HANSEN, 

Gilvan. Modernidade, Utopia e Trabalho. Londrina: Edições Cefil, 
1999. p.13.) 

Com base na obra Molhe Espiral (Fig. 27), no texto 
e nos conhecimentos sobre o pensamento de 
Habermas, assinale a alternativa correta. 
a) A linguagem, em razão de sua dimensão material, 
inviabiliza a (re)produção simbólica da sociedade. 
b) As construções simbólicas se valem do apreço 
instrumental e do valor mercantil. 
c) A importância do simbólico na sociedade decorre de 
sua adequação aos parâmetros funcionais e técnicos. 
d) A dimensão simbólica da sociedade é inerente à 
forma como o homem assegura sentido à realidade. 
e) A forma de expressão dos elementos simbólicos na 
arena social deve atender a uma utilidade prática. 
 

2012 – Discursiva 
15 – Leia o texto a seguir. 
Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está 
ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência 
única, no lugar em que ela se encontra. É nessa 
existência única, e somente nela, que se desdobra a 
história da obra. Essa história compreende não apenas 
as transformações que ela sofreu, com a passagem do 
tempo, em sua estrutura física, como as relações de 
propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das 
primeiras só podem ser investigados por análises 
químicas ou físicas, irrealizáveis na reprodução; os 

vestígios das segundas são o objeto de uma tradição, 
cuja reconstituição precisa partir do lugar em que se 
achava o original. (BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica. In: Obras escolhidas, Vol. 1: magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p.167.) 

Com base no texto e nos conhecimentos acerca de 
Walter Benjamin, explique por que as técnicas de 
reprodução provocam a destruição das condições 
de autenticidade da obra de arte. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

18.3 GABARITO 
1 – A 2 – B 3 – C 4 – D 5 – B 6 – C 7 – E 8 – C 9 – D 10 – E 11 – D 12 – B 
13 – B 14 –  D 

 

UNIDADE 19 

 

HABERMAS 
 

Jürgen Habermas (1929) defende um modo não 
tão pessimista, como o de Adorno e Horkheimer, sobre 
a questão da racionalidade. Ele defende que se 
utilizarmos questionamentos e principalmente nossa 
racionalidade para construir uma razão dialógica, 
presente na capacidade de argumentação e fala, 
conseguiremos alcançar um nível emancipatório 
suficiente para elencar novas ordens sociais. O 
consenso seria uma consequência deste modo de 
encarar a racionalidade, tendo em vista que nós 
seremos capazes de aprimorar a democracia no 
sentido mais amplo da palavra, dando espaço de fala e 
possibilidade para que pessoas autônomas e 
esclarecidas possam utilizar dos espaços públicos para 
atingir o consenso, por isso, a linguagem exerce um 
papel preponderante.   
 

19.1 EXERCÍCIOS 
 

1 – Leia o seguinte texto de Habermas: 
A democracia se adapta a essa formação moderna do 
Estado territorial, nacional e social, equipado com uma 
administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem 
necessidade de se integrar, política e culturalmente, 
além de ser suficientemente autônomo do ponto de 
vista espacial, social econômico e militar.[...] Em 
decorrência da imigração e da segmentação cultural, as 
tendências subsumidas no termo “globalização” 
ameaçam a composição, mais ou menos homogênea, 
da população em seu âmago, ou seja, o fundamento 
pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, 
convém salientar outro fato mais marcante ainda: o 
Estado, cada vez mais emaranhado nas 
interdependências da economia e da sociedade 
mundial, perde, não somente em termos de autonomia 
e de competência para a ação, mas também em termos 
de substancia democrática. (HABERMAS, J. Era das 
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Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 106.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
democracia em Habermas, considere as afirmativas 
a seguir: 
I. A ampliação da economia além das fronteiras dos 
Estados nacionais revela a integração democrática dos 
países e, consequentemente, o fortalecimento da 
cidadania mundial. 
II. A democracia se amplia à medida que a economia e 
a imigração se deslocam além das fronteiras dos 
Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e 
cultural do ponto de vista global. 
III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza 
de autonomia em segmentos significativos como a 
economia, a política e a cultura, porém, quando o 
Estado entra na fase da constelação pós-nacional, 
sofre uma redução no exercício democrático. 
IV. Do ponto de vista democrático, os Estados 
nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 
integração social em decorrência do aumento da 
imigração, da segmentação cultural e, sobretudo, da 
ampliação da economia no plano global. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
2 – Leia o seguinte texto de Adorno e Horkheimer: 
O esclarecimento, porém, reconheceu as antigas 
potências no legado platônico e aristotélico da 
metafísica e instaurou um processo contra a pretensão 
de verdade dos universais, acusando-a de superstição. 
Na autoridade dos conceitos universais ele crê 
enxergar ainda o medo pelos demônios, cujas imagens 
eram o meio, de que se serviam os homens, no ritual 
mágico, para tentar influenciar a natureza. Doravante, 
a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a 
forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de 
qualidades ocultas. O que não se submete ao critério 
da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para 
o esclarecimento. (ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do 

Esclarecimento. Fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 21.) 
Com base no texto e no conceito de esclarecimento 
de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar: 
a) O esclarecimento representa, em oposição ao 
modelo matemático, a base do conhecimento técnico-
científico que sustenta o modo de produção capitalista 
na viabilização da emancipação social. 
b) O esclarecimento demonstra o domínio substancial 
da razão sobre a natureza interna e externa e a 
realização da emancipação social levada adiante pelo 
capitalismo. 
c) O esclarecimento compreende a realização 
romântica da racionalidade que acentuou, de forma 
intensa, a interação harmônica entre homem e 
natureza. 
d) O esclarecimento abrange a racionalização das 
diversas formas e condições da vida humana com o 
objetivo de tornar o ser humano mais feliz, quando da 
realização de práticas rituais e religiosas. 
e) O esclarecimento concebe o abandono gradual dos 
pressupostos metafísicos e a operacionalização do 
conhecimento por meio da calculabilidade e da 

utilidade, redundando num modelo próprio de razão 
instrumental. 
 
3 – Observe a fotografia e leia o texto a seguir: 

 
A névoa que recobre os primórdios da fotografia é 
menos espessa que a que obscurece as origens da  
imprensa; já se pressentia, no caso da fotografia, que a 
hora da sua invenção chegara, e vários pesquisadores, 
trabalhando independentemente, visavam o mesmo 
objetivo: fixar as imagens da câmera obscura, que eram 
conhecidas pelo menos desde Leonardo (Da Vinci). 
(BENJAMIN, W. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. 
São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 91.)  

Com base na obra de Walter Benjamin, no texto e 
nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
I. O domínio do processo técnico de fixação das 
imagens teve sua trajetória retardada devido às 
reações de natureza religiosa que fizeram com que a 
fotografia surgisse apenas na segunda metade do 
século XIX. 
II. Em virtude da expectativa gerada pela descoberta da 
fotografia no século XIX, o seu caráter artístico, desde 
o início, torna-se evidente entre os pintores. 
III. A presença do rosto humano nas fotos antigas 
representa um último traço da aura, isto é, aquilo que 
significa a existência única da obra de arte. 
IV. O valor de exposição triunfa sobre o valor de culto à 
medida que a figura humana se torna ausente nas 
fotografias. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
4 – Leia o texto a seguir. 
Habermas distingue entre racionalidade instrumental e 
racionalidade comunicativa. A racionalidade 
comunicativa ocorre quando os seres humanos 
recorrem à linguagem com o intuito de alcançar o 
entendimento não coagido sobre algo, por exemplo, 
decidir sobre a maneira correta de agir (ação moral). A 
racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando 
os seres humanos utilizam as coisas do mundo, ou até 
mesmo outras pessoas, como meio para se alcançar 
um fim (raciocínio meio e fim). 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
teoria da ação comunicativa de Habermas, é correto 
afirmar: 
a) Contar uma mentira para outra pessoa buscando 
obter algo que desejamos e que sabemos que não 
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receberíamos se disséssemos a verdade é um exemplo 
de racionalidade comunicativa. 
b) Realizar um debate entre os alunos de turma da 
faculdade buscando decidir democraticamente a 
melhor maneira de arrecadar fundos para o baile de 
formatura é um exemplo de racionalidade instrumental. 
c) Um adolescente que diz para seu pai que vai dormir 
na casa de um amigo, mas, na verdade, vai para uma 
festa com amigos, é um exemplo de racionalidade 
comunicativa. 
d) Alguém que decide economizar dinheiro durante 
vários anos a fim de fazer uma viagem para os Estados 
Unidos da América é um exemplo de racionalidade 
instrumental. 
e) Um grupo de amigos que se reúne para decidir 
democraticamente o que irão fazer com o dinheiro que 
ganharam em um bolão da Mega Sena é um exemplo 
de racionalidade instrumental. 
 

5 – Leia o texto a seguir. 
Na tradição liberal, a ênfase é posta no caráter 
impessoal das leis e na proteção das liberdades 
individuais, de tal modo que o processo democrático é 
compelido pelos (e está a serviço dos) direitos pessoais 
que garantem a cada indivíduo a liberdade de buscar 
sua própria realização. Na tradição republicana, a 
primazia é dada ao processo democrático enquanto tal, 
entendido como uma deliberação coletiva que conduz 
os cidadãos à procura do entendimento sobre o bem 
comum. (Adaptado de: ARAÚJO, L. B. L. Moral, direito e política. 

Sobre a Teoria do Discurso de Habermas. In: OLIVEIRA, M.; 
AGUIAR, O. A.; SAHD, L. F. N. de A. e S. (Orgs.). Filosofia Política 
Contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 214-235.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
filosofia política na teoria do discurso, é correto 
afirmar que Habermas 
a) privilegia a ideia de Estado de direito em detrimento 
de uma democracia participativa. 
b) concede maior relevância à autonomia pública, 
opondo-se à autonomia privada. 
c) ignora tanto a autonomia privada quanto a pública, 
substituindo-as pela utilidade das normas morais. 
d) enfatiza a compreensão individualista e instrumental 
do papel do cidadão na lógica privada do mercado. 
e) concilia, na mesma base, direitos humanos e 
soberania popular, reconhecendo-os como distintos, 
porém complementares. 
 

6 – Leia o texto a seguir. 
Em Técnica e Ciência como “ideologia”, Habermas 
apresenta uma reformulação do conceito weberiano de 
racionalização pela qual lança as bases conceptuais de 
sua teoria da sociedade. Neste sentido, postula a 
distinção irredutível entre trabalho ou agir instrumental 
e interação ou agir comunicativo, bem como a 
pertinência da conexão dialética entre essas 
categorias, das quais deriva a diferenciação entre o 
quadro institucional de uma sociedade e os 
subsistemas do agir racional com respeito a fins. 
Segundo Habermas, uma análise mais pormenorizada 
da primeira parte da Ideologia Alemã revela que “Marx 
não explicita efetivamente a conexão entre interação e 
trabalho, mas sob o título nada específico da práxis 
social reduz um ao outro, a saber, a ação comunicativa 
à instrumental”. (Adaptado: HABERMAS, J. Técnica e ciência 

como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1994. p.41-42.)  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Habermas, é correto afirmar: 
a) O crescimento das forças produtivas e a eficiência 
administrativa conduzem à organização das relações 
sociais baseadas na comunicação livre de quaisquer 
formas de dominação. 
b) A liberação do potencial emancipatório do 
desenvolvimento da técnica e da ciência depende da 
prevenção das disfuncionalidades sistêmicas que 
entravam a reprodução material da vida e suas 
respectivas formas interativas. 
c) O desenvolvimento da ciência e da técnica, enquanto 
forças produtivas, permite estabelecer uma nova forma 
de legitimação que, por sua vez, nega as estruturas da 
ação instrumental, assimilando-as à ação 
comunicativa. 
d) Com base na irredutibilidade entre trabalho e 
interação, a luta pela emancipação diz respeito tanto ao 
agir comunicativo, contra as restrições impostas pela 
dominação, quanto ao agir instrumental, contra as 
restrições 
materiais pela escassez econômica. 
e) A racionalização na dimensão da interação social 
submetida à racionalização na dimensão do trabalho na 
práxis social determina o caráter emancipatório do 
desenvolvimento das forças produtivas e do bem-estar 
da vida humana. 
 

7 – Leia o texto a seguir. 
Os homens sempre tiveram de escolher entre 
submeter--se à natureza ou submeter a natureza ao eu. 
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do 
Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. p.43.) 

Com base no texto, é correto afirmar que a análise 
de Adorno e Horkheimer estabeleceu a ideia de que 
o homem 
I. interage com a natureza de maneira pacífica, 
assimilando-a de forma idílica. 
II. age com astúcia diante dos fenômenos naturais, ao 
forjar uma relação de instrumentalidade com a 
natureza. 
III. esclarecido e com pleno domínio da natureza 
promove a sua autoconsciência. 
IV. apreende a natureza visando controlá-la, o que 
resulta na submissão dela. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 

8 – Elaborada nos anos de 1980, em um contexto de 
preocupações com o meio ambiente e o risco nuclear, 
a Ética do Discurso buscou reorientar as teorias 
deontológicas que a antecederam. Um exemplo está 
contido no texto a seguir.  
De maior gravidade são as consequências que um 
conceito restrito de moral comporta para as questões 
da ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico 
parece trazer uma espécie de cegueira às teorias do 
tipo kantiano, no que diz respeito às questões da 
responsabilidade moral do homem pelo seu meio 
ambiente. (HABERMAS, Jurgen. Comentários à Ética do Discurso. 

Trad. de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, 
p.212.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
Ética do Discurso, é correto afirmar que a ética 
a) abrange as ações isoladas das pessoas visando 
adequar-se às mudanças climáticas e às catástrofes 
naturais. 
b) corresponde à maneira como o homem deseja 
construir e realizar plenamente a sua existência no 
planeta. 
c) compreende a atitude conservacionista que o 
sistema econômico adota em relação ao ambiente. 
d) implica a instrumentalização dos recursos 
tecnológicos em benefício da redução da poluição. 
e) refere-se à atitude de retorno do homem à vida 
natural, observando as leis da natureza e sua 
regularidade. 
 
Analise a figura 27 a seguir e responda às questões 
159. 

 
9– Leia o texto a seguir. 
O ser humano, no decorrer da sua existência na face 
da terra e graças à sua capacidade racional, tem 
desenvolvido formas de explicação do que há no intuito 
de estabelecer um nexo de sentido entre os fenômenos 
e as experiências por ele vivenciados. Essas vivências, 
à medida que são passíveis de expressão através das 
construções simbólicas contidas na linguagem, 
apresentam um caráter eminentemente social. (HANSEN, 

Gilvan. Modernidade, Utopia e Trabalho. Londrina: Edições Cefil, 
1999. p.13.) 

Com base na obra Molhe Espiral (Fig. 27), no texto 
e nos conhecimentos sobre o pensamento de 
Habermas, assinale a alternativa correta. 
a) A linguagem, em razão de sua dimensão material, 
inviabiliza a (re)produção simbólica da sociedade. 
b) As construções simbólicas se valem do apreço 
instrumental e do valor mercantil. 
c) A importância do simbólico na sociedade decorre de 
sua adequação aos parâmetros funcionais e técnicos. 
d) A dimensão simbólica da sociedade é inerente à 
forma como o homem assegura sentido à realidade. 
e) A forma de expressão dos elementos simbólicos na 
arena social deve atender a uma utilidade prática. 
 

19.2 GABARITO 
1B 2C 3E 4C 5D 6E 7D 8B 9B  

 
 
 

UNIDADE 20 

 

ESPECIAL ENEM 
 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) teve sua filosofia 
influenciada pelas reflexões de Arthur Schopenhauer. 
No pensamento de Nietzsche podemos encontrar uma 
grande crítica ao modelo apolíneo de enxergar o 
mundo, do qual deve-se culpa principalmente ao 
espírito socrático, que suprimiu a dimensão dionisíaca. 
Ou seja, exacerbando o valor da razão em 
contraposição ao valor daquela dimensão que teria 
gerado a “seiva criadora da filosofia” presente nos pré-
socráticos. Por isso que para o filósofo, os valores 
morais são construções histórico-culturais e não 
valores universais. 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) foi um dos filósofos 
mais reconhecidos da corrente de pensamento 
denominada existencialismo. O homem, para Sartre, 
nasce sem essência; necessitando de construção. 
Somos o nada. É necessário adquirir consciência sobre 
esse status para então realizar as escolhas e as 
atitudes, para a construção. “a existência prece a 
essência”. Seguimos desse modo que o valor 
fundamental da condição humana é a liberdade. No 
sentido em que necessitamos de construção. 

 

20.1 EXERCICIOS DE SALA DE AULA 
 

1 (Ufsj 2012) Na perspectiva nietzscheana, o livre-
arbítrio é um erro porque  
a) ao declarar que os homens são livres, as forças 
coercitivas, como o poder da Igreja, agem com o claro 
intuito de castigá-los, julgá-los e declará-los culpados.  
b) os homens, indignos como são, jamais alcançarão a 
dimensão da ideia implícita no livre-arbítrio.  
c) o cristianismo, apesar de seus esforços candentes, 
não conseguiu tirar a culpa do ser humano.  
d) a fatalidade impressa no ser humano está na sua 
historicidade, no seu livre-arbítrio, e por isso mesmo o 
Homem está condenado à culpa.  

 

2. (Ufsj 2012) Nietzsche identificou os deuses 
gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como  
a) complexidade e ingenuidade: extremos de um 
mesmo segmento moral, no qual se inserem as paixões 
humanas.  
b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência 
humana.  
c) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de 
intervenção e subversão de toda moral humana.  
d) razão e desordem: dimensões complementares da 
realidade.  

 

3. (Ufsj 2012) Ao afirmar que “uma explicação 
qualquer é preferível à falta de explicação”, 
Nietzsche quer  
a) fundamentar a ideia de que a sensação se prolonga 
como um eco, o que é imprescindível para se 
compreender a causa de um fato qualquer.  
b) dizer que a imaginação antecede a qualquer 
impressão sobre o fato e, portanto, ela deve ser 
instrumentalizada.  
c) dar uma explicação psicológica para o erro das 
causas imaginárias.  
d) reafirmar a noção de causalidade apregoada no 
século XVIII.  

 

4 (Enem 2016)  Ser ou não ser – eis a questão. 
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Morrer – dormir – Dormir! Talvez sonhar. Aí está o 
obstáculo! 
Os sonhos que hão de vir no sono da morte 
Quando tivermos escapado ao tumulto vital 
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão 
Que dá à desventura uma vida tão longa.  
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

Este solilóquio pode ser considerado um precursor 
do existencialismo ao enfatizar a tensão entre 
a) consciência de si e angústia humana.    
b) inevitabilidade do destino e incerteza moral.    
c) tragicidade da personagem e ordem do mundo.    
d) racionalidade argumentativa e loucura iminente.    
e) dependência paterna e impossibilidade de ação.    

 

5 (Ufsj 2013) Na obra “O existencialismo é um 
humanismo”, Jean-Paul Sartre intenta  
a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é 
definido pela livre escolha e valores inventados pelo 
sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza 
humana essencial.  
b) mostrar o significado ético do existencialismo.  
c) criticar toda a discriminação imposta pelo 
cristianismo, através do discurso, à condição de ser 
inexorável, característica natural dos homens.  
d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação 
humanas que só se fortalecem a partir do exercício da 
liberdade. 

 

20.2 EXERCICIOS DE APROFUNDAMENTO  
 

6. (Ufsj 2012) “O homem projetou em torno de si 
seus três dados interiores, nos quais cria 
firmemente: a vontade, o espírito e o eu. 
Primeiramente, deduzo a noção do ser da noção do 
eu, representando-se as coisas como existentes a 
sua imagem e semelhança, de acordo com sua 
noção do eu enquanto causa. Que tem de estranho 
que depois tenha encontrado nas coisas apenas 
aquilo que eu mesmo tinha colocado nelas?”  
O fragmento acima representa uma  
a) descrição da máxima nietzscheana fundada na ideia 
da vontade de poder, em que “o poder nos leva a 
acreditar num mundo objetivamente construído”, o que 
se constitui no erro da causalidade.  
b) crítica ferrenha de Nietzsche a toda manifestação 
apolínea fundada na subjetividade ou na construção do 
eu a partir de uma vontade imanente declarada no erro 
da confusão entre a causa e o efeito.  
c) posição nietzscheana sobre as causas imaginárias, 
que revela o fracasso da existência humana a partir da 
crença que nutrimos em relação ao eu e ao ser e ao 
ordenamento que insistimos em dar para as coisas 
reafirmadas num logos.  
d) consideração na qual Nietzsche aprofunda as suas 
convicções acerca do erro como causalidade falsa e 
repercute a ideia da crença que temos num mundo 
interior repleto de fantasmas e de reflexos enganosos.  
 

7. (Ufsj 2012) “Subjetividade” e “intersubjetividade” 
são conceitos com os quais Sartre pontua o seu 
existencialismo. Nesse contexto, tais conceitos 
revelam que  
a) o cogito cartesiano desabou sobre o existencialismo 
na mesma proporção com que a virtu socrática 
precipitou-se sobre o materialismo dialético do século 
XX.  

b) “Penso, logo existo” deve ser o ponto de partida de 
qualquer filosofia. Tal subjetividade faz com que o 
Homem não seja visto como objeto, o que lhe confere 
verdadeira dignidade. A descoberta de si mesmo o 
leva, necessariamente, à descoberta do outro, 
implicando uma intersubjetividade.  
c) o Homem é dado, é unidade, é união e é 
intersubjetividade; portanto, a sua existência é 
agregadora e desapegada da tão apregoada 
subjetividade clássica, por isso mesmo tão crucial para 
Sartre.  
d) não há um só lampejo de subjetividade que não 
tenha se reinaugurado na intersubjetividade, isto é, na 
idealidade que instrui as prerrogativas para se 
instalarem as escolhas do sujeito, definindo-o.  
 

8 (Ufsj 2012) A angústia, para Jean-Paul Sartre, é  
a) Tudo o que a influência de Shopenhauer determina 
em Sartre: a certeza da morte. O Homem pode ser livre 
para fazer suas escolhas, mas não tem como se livrar 
da decrepitude e do fim.  
b) A nadificação de nossos projetos e a certeza de que 
a relação Homem X natureza humana é circunstancial, 
objetiva, e pode ser superada pelo simples ato de se 
fazer uma escolha.  
c) A certificação de que toda a experiência humana é 
idealmente sensorial, objetivamente existencial e 
determinante para a vida e para a morte do Homem em 
si mesmo e em sua humanidade.  
d) Consequência da responsabilidade que o Homem 
tem sobre aquilo que ele é, sobre a sua liberdade, sobre 
as escolhas que faz, tanto de si como do outro e da 
humanidade, por extensão.  
 

09 (Unb 2010)  
Entramos no quarto. Encurvada em semicírculo sobre 
o leito, outra criatura que não a minha avó, uma espécie 
de animal que se tivesse disfarçado com os seus 
cabelos e deitado sob os seus lençóis, arquejava, 
gemia, sacudia as cobertas com as suas convulsões. 
As pálpebras estavam fechadas, e era porque 
fechavam mal, antes que porque se abrissem, que 
deixavam ver um canto da pupila, velado, remeloso, 
refletindo a obscuridade de uma visão orgânica e de um 
sofrimento interno. 

Quando meus lábios a tocaram, as mãos de minha 
avó agitaram-se, ela foi percorrida inteira por um longo 
frêmito, ou reflexo, ou porque certas afeições possuam 
a sua hiperestesia, que 2reconhece, através do véu da 
inconsciência, aquilo que elas quase não têm 
necessidade dos sentidos para querer. Súbito, minha 
avó ergueu-se a meio, fez um esforço violento, como 
alguém que defende a própria vida. Françoise não pôde 
resistir, ao vê-lo, e rompeu em soluços. Lembrando-me 
do que o médico havia dito, quis fazê-la sair do quarto. 
Nesse momento, minha avó abriu os olhos. Precipitei-
me sobre Françoise para lhe ocultar o pranto, enquanto 
meus pais falassem à enferma. O ruído do oxigênio 
calara-se, o médico afastou-se do leito. Minha avó 
estava morta. 

A vida, retirando-se, acabava de carregar as 
desilusões da vida. Um sorriso parecia pousado nos 
lábios de minha avó. Sobre aquele leito fúnebre, a 
morte, como o escultor da Idade Média, tinha-a deitado 
sob a aparência de menina e moça. 
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Marcel Proust. Em busca do tempo perdido: o caminho de 
Guermantes. vol. 3, 3ª ed. rev. Trad. Mario Quintana. São Paulo: 
Globo, 2006, p. 376-7 (com adaptações). 

Para Sartre, os seres dividem-se em seres-em-si e 
seres-parasi. Os seres-em-si não possuem, 
segundo esse filósofo, consciência, ao passo que 
os seres-para-si são dotados de uma consciência 
que lhes possibilita constituírem-se sempre como 
projeto, pelo qual dirigem seu presente a partir de 
sua liberdade. Com base na divisão sartreana entre 
seres-em-si e seres-para-si e suas relações com a 
temporalidade, a vida e a morte, verifica-se, na 
passagem do texto de Proust apresentada, que  
a) a personagem acamada, a despeito de ser, quando 
ainda viva, biologicamente um ser humano, não é mais 
um ser-para-si na situação narrada.  
b) a transição do ser-para-si ao ser-em-si só ocorre, 
efetivamente, com a morte biológica da personagem 
acamada, uma vez que a temporalidade do ser-em-si é 
a de um eterno presente.  
c) a noção de vida e a de morte que perpassam a 
descrição do estado da personagem acamada ocupam, 
respectivamente, os lugares semânticos de ser-para-si 
e ser-em-si.  
d) a proposição de Sartre de que “o ser humano não 
pode não ser livre” estabelece uma relação de 
subordinação entre sua concepção do que é um ser 
humano e a concepção biológica desse conceito.  
 
10. (Ufu 2008) Considere o texto a seguir.  
Dostoiévski escreveu: “Se Deus não existisse, tudo 
seria permitido”. Eis o ponto de partida do 
existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus 
não existe, e, por conseguinte, o homem está 
desamparado porque não encontra nele próprio 
nem fora dele nada a que se agarrar. Para começar, 
não encontra desculpas.  
SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um humanismo. Trad. De 
Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 9.  

Tomando o texto acima como referência, marque a 
alternativa correta.  
a) Nesse texto, Sartre quer mostrar que sua teoria da 
liberdade pressupõe que o homem é sempre 
responsável pelas escolhas que faz e que nenhuma 
desculpa deve ser usada para justificar qualquer ato.  
b) O existencialismo é uma doutrina que propõe a 
adoção de certos valores como liberdade e angústia. 
Para o existencialismo, a liberdade significa a total 
recusa da responsabilidade.  
c) Defender que “tudo é permitido” significa que o 
homem não deve assumir o que faz, pois todos os 
homens são essencialmente determinados por forças 
sociais.  
d) Para Sartre, a expressão “tudo é permitido” significa 
que o homem livre nunca deve considerar os outros e 
pode fazer tudo o que quiser, sem assumir qualquer 
responsabilidade.  
 

20.3 GABARITO 
1.A 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.B 8.D 9.A 10.A 

 
 
 
 

UNIDADE 21 

 

ESPECIAL ENEM: MICHEL 
FOUCAULT E HANNAH ARENDT 

 

Michel Foucault (1926-1984) ao observar de modo 
histórico as instituições de poder, percebeu que este [o 
poder] já não se concentrava somente nas mãos dos 
governantes, mas se estendia por muitos locais; vários 
âmbitos, deste modo denominou microfísica do poder, 
aquele poder que age não mais de modo soberano, 
mas sim discretamente nos corpos dos sujeitos. Por 
isso, várias instituições passaram a ter o princípio de 
transmissão de normas e disciplinas, tal como a escola, 
o presídio e o hospital. Este poder das instituições se 
espalha em vários representantes, desde o professor 
até o diretor, no caso da escola por exemplo. Foucault 
foi fortemente influenciado pelo pensamento 
nietzschiano, de onde retirou a ideia de genealogia, 
como um conceito que revela que as ideias de: bom, 
mau; sadio e doente; verdadeiro e falso. Todas essas 
ideias advêm de um constructo social das instâncias e 
instituições nas quais o poder se encontra.  

Hannah Arendt (1906-1975) foi uma pensadora de 
origem judaica, que desenvolveu uma teoria crítica em 
relação ao totalitarismo advindo do regime de Adolf 
Hitler. Segundo a autora, o totalitarismo é uma negação 
radical das liberdades individuais do sujeito. Ao 
distinguir esfera pública de esfera privada, Arendt 
menciona que o objetivo do regime totalitário é de 
dominar o cidadão (membro da esfera pública) e o 
indivíduo (membro da esfera privada). O princípio de 
um governo totalitário é o terror.  O fator principal é que 
o totalitarismo constrói uma ideologia para explicar o 
mundo da vida que não necessariamente tem conexão 
com a experiência concreta. Por isso, resgatar os laços 
sociais entre os indivíduos e cidadãos é necessário 
para se evitar uma nova barbárie.  
 

21.1 EXERCICIOS DE SALA DE AULA  
 

1. (PUC-PR 2008) A partir do livro Vigiar e Punir, de 
Michel Foucault, considere as seguintes afirmações a 
respeito da disciplina: 
I. Ela é exercida de diferentes formas e tem como 
finalidade única a habilidade do corpo. 
II. Ela pode ser entendida como a estratégia 
empregada para o controle minucioso das operações 
do corpo, sendo seu efeito maior a constituição de um 
indivíduo dócil e útil. 
III. Ela se constitui também pelo controle do horário de 
execução de atividades, em que o tempo medido e 
pago deve ser sem defeito e, em seu transcurso, o 
corpo deve ficar aplicado a seu exercício. 
De acordo com as afirmações acima, podemos 
dizer que: 
A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) A afirmação I está incorreta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) As alternativas II e III estão incorretas. 
E) Apenas a afirmação II está correta. 
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2. (PUC-PR 2008) Michel Foucault, em Vigiar e Punir, 
apresenta duas imagens de disciplina: a disciplina-
bloco e a disciplina-mecanismo. Para mostrar como 
esses dois modelos se desenvolveram, o autor destaca 
dois casos: o medieval da peste e o moderno do 
panóptico. Assinale, portanto, a alternativa 
INCORRETA: 
A) A disciplina-bloco se estabeleceu com o esquema 
moderno do panóptico, uma vez que a 
disciplinamecanismo, desenvolvida no período 
medieval para resolver o problema da peste, estava em 
falência. 
B) A disciplina-bloco se refere à instituição fechada, 
totalmente voltada para funções negativas, proibitivas e 
impeditivas. 
C) A disciplina-mecanismo é um dispositivo funcional 
que visa otimizar e tornar mais rápido o exercício do 
poder, mediante o modelo panóptico. 
D) É possível dizer que houve um processo de 
mudança da disciplina-bloco para a 
disciplinamecanismo, passando pelas etapas de 
inversão funcional das disciplinas, ramificação dos 
mecanismos e estatização dos mecanismos 
disciplinares. 
E) A disciplina-mecanismo tem como estratégia a 
vigilância múltipla, inter-relacionada e contínua, pela 
qual o indivíduo deve saber que é vigiado e, por 
consequência, o poder se exerce automaticamente. 
 

3. ENEM 2010 – QUESTÃO 34 
A lei não nasce da natureza, junto das fontes 
frequentadas pelos primeiros pastores: a lei nasce das 
batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das 
conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: a 
lei nasce das cidades incendiadas, das terras 
devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 
agonizam no dia que está amanhecendo. 
FOUCAULT. M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In. Em defesa da 
sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 1999 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar 
a política e a lei em relação ao poder e à 
organização social. Com base na reflexão de 
Foucault, a finalidade das leis na organização das 
sociedades modernas é 
A) combater ações violentas na guerra entre as nações. 
B) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 
C) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre 
os indivíduos de uma mesma nação. 
D) estabelecer princípios éticos que regulamentam as 
ações bélicas entre países inimigos. 
E) organizar as relações de poder na sociedade e entre 
os Estados. 
 

4. A expressão microfísica do poder, cunhada pelo 
filósofo Michel Foucault, designa: 
(A) as mudanças de regime político nos períodos 
revolucionários. 
(B)) uma rede de dispositivos ou mecanismos de poder 
que se disseminam por toda a estrutura social. 
(C) a forma repressiva da dominação capitalista. 
(D) o Estado como instância coercitiva que origina e 
fundamenta todo tipo de poder social. 
(E) o aparato de pompa envolvido no espetáculo das 
punições durante o Antigo Regime. 
 

5. (Unioeste 2016) Os estudos realizados por Michel 
Foucault (1926-1984) apresentam interfaces que 
corroboram para estudos em diversas áreas de 

conhecimento, entre as quais a Filosofia, Ciências 
Sociais, Pedagogia, Psiquiatria, Medicina e Direito. Em 
1975, Foucault publicou a obra “Vigiar e Punir: história 
da violência das prisões”, na qual propunha uma nova 
concepção de poder, a qual abandonava alguns 
postulados que marcaram a posição tradicional da 
esquerda do período. Sobre a concepção de poder 
foucaultiana, é CORRETO afirmar. 
a) Só exerce poder quem o possui, por se tratar de um 
privilégio adquirido pela classe dominante que detém o 
poder econômico. 
b) O poder está centralizado na figura do Estado e está 
localizado no próprio aparelho de Estado, que é o 
instrumento privilegiado do poder. 
c) Todo poder está subordinado a um modo de 
produção e a uma infraestrutura, pois o modo como a 
vida econômica é organizada determina a política. 
d) O poder tem como essência dividir os que possuem 
poder (classe dominante) daqueles que não têm poder 
(classe dos dominados). 
e) O poder não remete diretamente a uma estrutura 
política, ao uso da força ou a uma classe dominante: as 
relações de poder são móveis e só podem existir 
quando os sujeitos são livres e há possibilidade de 
resistência. 
 

21.2 QUESTÕES DE APROFUNDAMENTO  

 
6. (SEDUC-RJ/2013) Durante o século XX, a filósofa 
Hannah Arendt afimou que existe uma antiga resposta 
para a pergunta sobre o sentido da política tão simples 
e concludente, que poderia dispensar outras respostas 
por completo. De acordo com o que explana Hannah 
Arendt em O que é política?, esse sentido da política é: 
a) o poder 
b) a administração 
c) a liberdade 
d) a igualdade 
e) o bem 
 
7. (SEDUC-RJ/2013) Hannah Arendt, em “A Condição 
Humana”, aponta que os modos pelos quais os seres 
humanos se manifestam uns aos outros, não como 
meros objetos físicos, mas enquanto homens, são: 
a) ação e discurso 
b) arte e linguagem 
c) liberdade e expressão 
d) trabalho e discurso 
e) ação e liberdade 
 
8. (SEDF/2017) – adaptada - A pluralidade humana, 
condição básica da ação e do discurso, tem o duplo 
aspecto da igualdade e da diferença. Se não fossem 
iguais, os homens seriam incapazes de compreender-
se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos 
para o futuro e prever as necessidades das gerações 
vindouras. Se não fossem diferentes, se cada humano 
não diferisse de todos os que existiram, existem ou 
virão a existir, os homens não precisariam do discurso 
ou da ação para se fazerem entender. 
Hannah Arendt. A condição humana. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2003, p. 188 (com adaptações). 
Considerando o que diz Hannah Arendt nesse texto, 
assim como a filosofia política contemporânea, assinale 
a alternativa incorreta: 
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a) Nas sociedades democráticas, o papel do Estado é 
extinguir os conflitos para construir uma sociedade 
igualitária. 
b) No mundo contemporâneo, o trabalho, se não atende 
aos esquemas de exploração, rompe com os 
determinismos que podem ser visualizados nas leis 
naturais. 
c) O neoliberalismo, em sua estrutura, guia-se pelas 
regras do livre mercado, pelo estado minimalista e pela 
abolição de reservas de mercado. 
d) Em uma perspectiva ideológica, o liberalismo 
entende a democracia como regime político que se 
utiliza da lei e da ordem para garantir os interesses e as 
liberdades individuais. 
 
9. (POLITEC-MT/2017) De acordo com a filósofa 
Hannah Arendt, o totalitarismo é uma forma de governo 
essencialmente diferente de outras formas de opressão 
política conhecidas, como o despotismo, a tirania e a 
ditadura. Considerando as características e as 
expressões históricas do totalitarismo no século XX, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) O totalitarismo procura reforçar a distinção entre 
esfera pública e esfera privada. 
b) Nazismo e stalinismo são dois exemplos históricos 
de regimes totalitários. 
c) A propaganda é um meio importante para a difusão 
da ideologia oficial nos governos totalitários. 
d)  terror é um princípio fundamental da ação política 
totalitária. 
 
10. (COPASA/2014) Um tema contemporâneo que faz 
parte das nossas reflexões é a cidade como espaço 
cívico. Segundo Otília Arantes (1993), a principal 
inspiração de revalorização da vida pública vem de 
Hannah Arendt que foi buscar na polis grega o modelo 
a partir do qual é possível julgar as transformações 
modernas da esfera pública. 
A transição do antigo para o moderno desfez essa 
distribuição harmoniosa das funções sociais, alargando 
indefinidamente o território privado conforme se 
implantava a propriedade burguesa. Essa prática não 
só debilitou como propiciou o declínio do caráter público 
da liberdade. Assinale a alternativa que apresenta a 
definição CORRETA que Hannah Arendt dá para o 
“privado”: 
a) É o cerceamento da coletividade, absoluto e restrito. 
b) É o direito de usar, gozar e dispor de uma coisa, a 
princípio de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. 
c) É o que não aparece, é o reino do obscuro, do 
irrelevante, da mais aguda limitação. 
d) É o que permanece em função de poucos, totalitário. 
 

21.3 GABARITO 
1.B 2.A 3.E 4.B 5.E 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C 
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FÍSICA I 

UNIDADE 15 

 

SISTEMA SOLAR E LEIS DE KEPLER 
 

15.1 SISTEMA SOLAR 

Desde a antiguidade o homem busca 
compreender os fenômenos astrológicos. Claudio 
Ptolomeu no século II propôs o modelo geocêntrico, 
ou seja, colocando a terra como centro do universo e 
os demais componentes descreviam orbitas 
circulares. 

No século XVI, Nicolau Copérnico propôs outro 
modelo no qual o sol ocupava o centro do universo, 
conhecido como heliocêntrico que Aristarco no século 
III a.C já havia proposto, mas não em caráter científico 
como Nicolau. 

As observações de dinamarquês Tycho Brahe no 
século XVII contribuíram para que o alemão Johannes 
Kepler iniciasse uma revolução cientifica, propondo leis 
que descreviam com grande capacidade, o movimento 
dos planetas. Ele afirmou que as orbitas eram elípticas, 
contradizendo as ideias dos seus antecessores que 
diziam ser perfeitamente circular. Como ele ainda não 
havia conhecimento sobre os conceitos de força, suas 
leis foram tomadas como base para os estudos do 
inglês Isaac Newton desenvolvendo a Lei da gravitação 
Universal. 

Galileu havia estudado os efeitos da gravidade 
terrestre por meio de experimentos com corpos 
acelerados em planos inclinados. 

No início do século XX o físico alemão Albert 
Eistein publicou sua famosa Teoria da Relatividade 
Geral, que explicava alguns fenômenos e anomalias 
nos movimentos planetários. 

Atualmente o Sistema Solar é composto por 8 
planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno e uma estrela, o Sol. 

É importante lembrar que é comum o uso de uma 
unidade de medida de comprimento admitida aos 
estudos visto que as distancias nesse contexto 
costumam ser extremamente grandes. Assim, a medida 
ano-luz é considerada uma medida astronômica que 
equivale a: 

1 ano-luz ≈ 9,5. 𝟏𝟎𝟏𝟓 metros. 

1 UA ≈ 1,5. 𝟏𝟎𝟏𝟓 metros. 
 

A Terra apresenta vários movimentos distintos 
como por exemplo translação (movimento em torno do 
Sol; trajetória elíptica) e rotação (movimento em torno 
de si mesmo). As estações do ano (primavera, verão, 
outono e inverno) existem pois o eixo de rotação 
terrestre está inclinado em relação ao plano da órbita 
do sistema Terra- Sol. 
 

15.2 LEIS DE KEPLER 

No estudo de Kepler, ele realizou uma 
representação descritiva e geométrica sobre o 
movimento dos planetas em torno do Sol usando três 
leis desse movimento orbital, que são elas: 
 

I. Primeira lei de Kepler – Lei das Órbitas 
“Os planetas descrevem órbitas elípticas, onde o Sol 
ocupa um dos focos.” 
 

As órbitas dos planetas são elípticas. Além disso o 
ponto de órbita em que o planeta se encontra mais 
afastado do Sol é chamado de afélio, e o ponto no qual 
ele está mais próximo do Sol se chama periélio. Já 
para satélites orbitando a Terra, esses pontos são 
chamados de apogeu e perigeu, respectivamente. 

 
Esquema das órbitas elípticas da Lua em torno da Terra e da Terra 
em torno do Sol. 
 

II. Segunda lei de Kepler – Lei das Áreas 
“Varre áreas iguais em tempos iguais.” 
 

Kepler percebeu que, se duas áreas varridas, em 
regiões distintas de sua órbita eram iguais, então o 
intervalo de tempo para varrer essa região também é 
igual.  

 
Esquema da 2ª Lei de Kepler, segundo a qual as áreas varridas serão 
iguais em tempos iguais de percurso. 
 

III. Terceira lei de Kepler – Lei dos Períodos 
“Constante de Kepler, período de um planeta.” 
 

O período de revolução de um planeta é o tempo 
necessário para que ele complete uma volta em torno 
do Sol. No caso a Terra tem período de 
aproximadamente 365 dias, chamado um ano terrestre. 
Kepler descobriu que relacionando o raio médio 
(semieixo maior de uma elipse) da órbita, de tal forma 
que: 
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a³

T²
 = K 

 

a: semieixo maior (raio médio da órbita) 
T: período de revolução 
K: constante de Kepler 
 
Quanto maior a distância maior a duração de seu ano. 

 
Eixos principais da elipse. 
 

15.3 EXERCÍCIOS 
 

1. Leia a tirinha do personagem Menino Maluquinho 
criado pelo cartunista Ziraldo. 

 
Com base nessa tirinha, um estudante formulou as 
seguintes conclusões: 
I. A queda do Menino Maluquinho em direção à Terra 
deve-se ao mesmo motivo pelo qual a Lua descreve 
sua órbita em torno da Terra. 
II. A Lei da Gravidade, citada pelo Menino Maluquinho, 
aplica-se somente ao movimento da Terra em torno do 
Sol. 
III. A Lei da Gravidade aplica-se exclusivamente a 
objetos de grandes massas, como a Lua, a Terra e o 
Sol. 
Está(ão) correta(s) apenas  
a) I.     
b) II.     
c) III.     
d) I e II.     
   
2. (Efomm 2019) Um planeta possui distância ao Sol 
no afélio que é o dobro de sua distância ao Sol no 

periélio. Considere um intervalo de tempo t  muito 
pequeno e assuma que o deslocamento efetuado 
pelo planeta durante esse pequeno intervalo de 
tempo é praticamente retilíneo. Dessa forma, a 
razão entre a velocidade média desse planeta no 
afélio e sua velocidade média no periélio, ambas 

calculadas durante o mesmo intervalo t,  vale 
aproximadamente  

a) 

1

2     

b) 

2

2     

c) 
3

1

2     

d) 

1

8     

e) 2     

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Quando precisar use os seguintes valores para as 
constantes: 

Aceleração da gravidade 
2g 10 m s ,=

 permeabilidade 

magnética do vácuo 
μ π 7 2

0 4 100 N A ,−= 
 massa 

molar do neônio NeM 20 g mol=
 e massa molar do 

nitrogênio gasoso 2NM 28 g mol.=
 

 
3. (Ita 2019)  Uma estação espacial, Kepler, estuda 
um exoplaneta cujo satélite natural tem órbita 

elíptica de semieixo maior 0a
 e período 0T ,

 sendo 

0d 32a=
 a distância entre a estação e o exoplaneta. 

Um objeto que se desprende de Kepler é atraído 
gravitacionalmente pelo exoplaneta e inicia um 
movimento de queda livre a partir do repouso em 
relação a este. Desprezando a rotação do 
exoplaneta, a interação gravitacional entre o 
satélite e o objeto, bem como as dimensões de 
todos os corpos envolvidos, calcule em função de 

0T
 o tempo de queda do objeto.  

 
4. (Udesc 2018) Analise as proposições com relação 
às Leis de Kepler sobre o movimento planetário.  
I. A velocidade de um planeta é maior no periélio.  
II. Os planetas movem-se em órbitas circulares, 
estando o Sol no centro da órbita.  
III. O período orbital de um planeta aumenta com o raio 
médio de sua órbita.  
IV. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando 
o Sol em um dos focos.  
V. A velocidade de um planeta é maior no afélio.  
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.     
   
5. (Ita 2018)  Seja um cometa numa órbita elíptica 

com as distâncias do afélio, ar ,
 e periélio, pr .

 Com 
o Sol num dos focos como origem de um sistema 
de coordenadas polares, a equação que descreve o 

módulo do vetor posição r  em função do ângulo θ  

medido a partir do periélio é 
r( ) (1 cos ),θ α ε θ= +

 em 

que α  e ε  são constantes, sendo 0 1.ε   

Expresse a excentricidade e,  a constante α  e o 

período da órbita em função de ar  e pr .
  

 
6. (Uefs 2018)  A figura representa a trajetória 
elíptica de um planeta em movimento de translação 
ao redor do Sol e quatro pontos sobre essa 
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trajetória: 
M, P

 (periélio da órbita), N  e A  (afélio da 
órbita). 

 
 
O módulo da velocidade escalar desse planeta  

a) sempre aumenta no trecho MPN.     

b) sempre diminui no trecho NAM.     

c) tem o mesmo valor no ponto A  e no ponto P.     

d) está aumentando no ponto M  e diminuindo no ponto 

N.     

e) é mínimo no ponto P  e máximo no ponto A.     
   
7. (Fgv 2017) Johannes Kepler (1571-1630) foi um 
cientista dedicado ao estudo do sistema solar. Uma 
das suas leis enuncia que as órbitas dos planetas, 
em torno do Sol, são elípticas, com o Sol situado 
em um dos focos dessas elipses. Uma das 
consequências dessa lei resulta na variação  
a) do módulo da aceleração da gravidade na superfície 
dos planetas.    
b) da quantidade de matéria gasosa presente na 
atmosfera dos planetas.    
c) da duração do dia e da noite em cada planeta.    
d) da duração do ano de cada planeta.    
e) da velocidade orbital de cada planeta em torno do 
Sol.    
   
8. (Ebmsp 2017) Cientistas descobrem planeta 
parecido com a Terra que orbita estrela vizinha do 
Sol, nomeado de Próxima B. O planeta é pequeno, 
rochoso e pode ter água líquida. Ele orbita ao redor 
da Próxima Centauri, que fica a uma distância de 

4,2  anos-luz do Sistema Solar. Os dados 
permitiram concluir que Próxima B tem uma massa 

de, aproximadamente, 1,3  vezes a da Terra e orbita 

em torno da Próxima Centauri a cada 11,2  dias 

terrestres a uma distância média de 7,5  milhões de 

km  dessa estrela, que equivale a cerca de 5%  da 
distância entre a Terra e o Sol. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/cientistas-descobrem-
planeta-parecido-com-terra-que-orbita-vizinha-do-sol.ghtml>. Acesso 
em: 09 out. 2016. Adaptado.  
Considerando-se a massa da Terra igual a 

246,0 10 kg,
 a constante de gravitação universal 

11 2 2G 6,7 10 N m kg ,− −=   
 3,π =  as informações do 

texto e os conhecimentos de Física, é correto 
afirmar:  
a) As leis de Kepler não têm validade para descrever o 
movimento do planeta Próxima B em torno da estrela 
Próxima Centauri, tomando essa estrela como 
referencial.     

b) A ordem de grandeza da massa da estrela Próxima 

Centauri é maior do que 
2910 kg.

     
c) A ordem de grandeza da velocidade orbital do 

planeta Próxima B é igual a 
310 m s.

     
d) A ordem de grandeza da distância entre a Próxima 

Centauri e o sistema solar é igual a 
1210 km.

     
e) O módulo da força de interação gravitacional entre a 
estrela Próxima Centauri e o planeta Próxima B é da 

ordem de 
1710 N.

    
    
9. (Pucrj 2016) Dois pequenos satélites de mesma 
massa descrevem órbitas circulares em torno de 
um planeta, tal que o raio da órbita de um é quatro 
vezes menor que o do outro. O satélite mais 
distante tem um período de 28 dias. Qual é o 
período, em dias, do satélite mais próximo?  

a) 3,5     

b) 7,0     

c) 14     

d) 56     

e) 112     
   
10. (G1 - ifsp 2016)  Os planetas do Sistema Solar 
giram em torno do Sol. A Terra, por exemplo, está a 

aproximadamente 150  milhões de km  
(1u.a.)

 do 

Sol e demora 1 ano para dar uma volta em torno 
dele. A tabela a seguir traz algumas informações 
interessantes sobre o Sistema Solar. 
 

Planeta 
Distância média 
ao Sol (u.a.) 

Diâmetro 
equatorial (km) 

Mercúrio 0,4  4.800  

Vênus 0,7  12.000  

Terra 1,0  13.000  

Marte 1,5  6.700  

Júpiter 5,2  140.000  

Saturno 9,5  120.000  

Urano 20,0  52.000  

Netuno 30,0  49.000  
 
De acordo com a Tabela a razão entre os diâmetros 
equatoriais de Júpiter e da Terra, vale 
aproximadamente:  

a) 10,8.     

b) 0,2.     

c) 0,9.     

d) 1,0.     

e) 5,2.     
   
11. (Acafe 2016) Foi encontrado pelos astrônomos 
um exoplaneta (planeta que orbita uma estrela que 
não o Sol) com uma excentricidade muito maior que 
o normal. A excentricidade revela quão alongada é 
sua órbita em torno de sua estrela. No caso da 

Terra, a excentricidade é 0,017,  muito menor que o 
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valor 0,96  desse planeta, que foi chamado HD 
20782. Nas figuras a seguir pode-se comparar as 
órbitas da Terra e do HD 20782. 
 

 
 
Nesse sentido, assinale a correta.  
a) As leis de Kepler não se aplicam ao HD 20782 
porque sua órbita não é circular como a da Terra.    
b) As leis de Newton para a gravitação não se aplicam 
ao HD 20782 porque sua órbita é muito excêntrica.    
c) A força gravitacional entre o planeta HD 20782 e sua 
estrela é máxima quando ele está passando no afélio.    
d) O planeta HD 20782 possui um movimento 
acelerado quando se movimenta do afélio para o 
periélio.    
   
12. (Ita 2016) Considere duas estrelas de um 
sistema binário em que cada qual descreve uma 
órbita circular em torno do centro de massa 
comum. Sobre tal sistema são feitas as seguintes 
afirmações: 
I. O período de revolução é o mesmo para as duas 
estrelas. 
II. Esse período é função apenas da constante 
gravitacional, da massa total do sistema e da distância 
entre ambas as estrelas. 

III. Sendo 1R
 e 2R

 os vetores posição que unem o 
centro de massa dos sistemas aos respectivos centros 

de massa das estrelas, tanto 1R
 como 2R

 varrem áreas 
de mesma magnitude num mesmo intervalo de tempo. 
Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas a afirmação I é verdadeira.    
b) Apenas a afirmação II é verdadeira.    
c) Apenas a afirmação III é verdadeira.    
d) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    
e) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.    
   
13. (Acafe 2016) A NASA vem noticiando a 
descoberta de novos planetas em nosso sistema 
solar e, também, fora dele. Independentemente de 
estarem mais próximos ou mais afastados de nós, 
eles devem obedecer às leis da gravitação e da 
Física. Dessa forma, vamos imaginar um planeta 

(P)
 girando em volta de sua estrela 

(E),
 ambos com 

as características apresentadas na tabela abaixo. 
 

Objeto 
Característica 

Planeta (P) Estrela (E) 

Massa 
Dobro da 
massa da 
Terra 

Dobro da 
massa do Sol 

Raio do objeto 
Metade do 
raio da Terra 

Mesmo raio 
do Sol 

Raio da órbita 
(distância entre os 
centros de 
massa) 

Triplo do raio 
da órbita da 
Terra ao Sol 

--- 

 
Utilize o que foi exposto acima e os conhecimentos 
físicos para colocar V quando verdadeiro ou F 
quando falso nas proposições abaixo. 

(     ) A gravidade na superfície do planeta P  é 8  vezes 
maior que a gravidade da superfície da Terra. 

(    ) A força gravitacional entre o planeta P  e sua estrela 

(E)
 é 

4 9
 da força gravitacional entre a Terra e o Sol. 

(     ) A gravidade na superfície do planeta P  é 4  vezes 
maior que a gravidade da superfície da Terra. 

(     ) A velocidade orbital (linear) do planeta P  em torno 

da estrela 
(E)

 é 

2

3  da velocidade orbital da Terra em 
torno do Sol. 

(    ) A força gravitacional entre o planeta P  e sua estrela 

(E)
 é maior que a força gravitacional entre a Terra e o 

Sol. 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F - F - V - V - V    
b) V - V - F - V - F    
c) F - V - V - F - F    
d) V - F - V - F - V    
 

15.4 GABARITO  
1 A; 2 A pela 2ª lei de Kepler, temos que: 

P A P A

P A A

P

A

P

t t A A

x d x 2d x 1

2 2 x 2

v 1

v 2

Δ Δ=  =

 
=  =

 =

   

3- Considerando a trajetória elíptica com excentricidade próxima de 
1,

 
o seu semieixo maior será dado por: 

0
0

32ad
a a 16a

2 2
= =  =

 

Pela 3ª Lei de Kepler, sendo T  o período da órbita, temos: 

( )

2 22 2
0 0

03 3 3 3
0 00

T TT T
T 64T

a a a16a
=  =  =

 
Logo, o tempo de queda será de: 

0

0

64TT
t

2 2

t 32T

= =

 =
   

 
4C; 5 
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r( )
1 cos

α
θ

ε θ
=

+  Para 
p0 r( ) rθ θ=  =

=>

pr (I)
1

α

ε
=

+  

Para a180 r( ) rθ θ=  =
=>

ar (II)
1

α

ε
=

−  

De 
(I)

 e 
(II),

 obtemos que: 

a p

a p

r r

r r
ε

−
=

+
 e 

a p

a p

2r r

r r
α =

+
 

Pela 3ª Lei de Kepler, temos: 

2 2

3

T 4
,

GMR

π
=

 onde 

a pr r
R

2

+
=

 

( )

3 2
a p2

3

a p

r r 4
T

2 GM

r r
T 2

8GM

π

π

+ 
=   
 

+
 =

   
6 D; 7 E; 8 B; 9 A; 10 A; 11 D; 12 D; 13 B. 

 

UNIDADE 16 
 

FORÇA GRAVITACIONAL 
 

Kepler considerava que o Sol emanava uma força 
que empurrava os planetas. Kepler acreditava que 
existia uma relação proporcional entre a distância do 
planeta ao Sol que gerava o movimento orbital. 

Newton propôs então que a força de interação 
entre massas é atrativa e depende da relação direta 
das massas e do inverso do quadrado da distância 
entre elas. Denominou-se então a chamada força 
gravitacional que auxiliou os avanços espaciais 
através das equações que descrevem as órbitas dos 
planetas. 

A força gravitacional é dada pela Lei da 
Gravitação Universal pois pode ser aplicada em 
qualquer região do universo. Sua expressão é dada 
por: 

Fg =
GMm

d²
 

 
Fg = força gravitacional [N] 

G = constante de gravitação universal [
N.m2

kg²
] 

M e m = massas dos corpos [kg] 
d = distância entre os corpos [m] 

 
Interação gravitacional entre dois corpos. 

 
As forças Fg12 e Fg21 formam um par ação-reação, 
portanto apresentam as seguintes características: 

• Mesmo módulo (mesmo que as massas sejam 
diferentes). 

• Mesma direção. 

• Sentidos opostos. 

• Atuam em corpos distintos. 

• Mesma natureza (gravitacional). 

• Mesma linha de ação (alinhados). 

16.1 EXERCÍCIOS 

 
1. A Lei da Gravitação Universal, desenvolvida por 
Isaac Newton, é muito útil na análise do movimento 
de corpos celestes. Por exemplo, com ela é 
possível determinar a velocidade de órbita de um 
satélite em torno de um planeta. Considere dois 
satélites, A e B, descrevendo órbitas circulares em 
torno da Terra com raios de órbita respectivamente 
iguais a RA = 1,5 ∙ RT e RB = 3 ∙ RT, em que RT é o raio 
da Terra. A razão entre as velocidades de órbita 

desses satélites, ou seja, , será 

a)  
b) 1. 

c)  

d)  
e) 2. 
 
2. A cada ano que passa a Lua se afasta mais da 
Terra – e isso muda nossas vidas 
                A Lua está cada vez mais longe de nós. [...] 
Nosso satélite natural se afasta a cada ano da Terra e 
pode trazer, com isso, mudanças significativas em 
nosso planeta. O fenômeno acontece principalmente 
porque a velocidade de rotação da Terra está 
reduzindo. Isso ocorre por conta de causas naturais 
relacionadas à fricção entre as massas de terra e água 
no planeta. O que acontece, no entanto, é que, quando 
a rotação da Terra diminui de velocidade, a distância da 
Lua necessariamente aumenta. Esse fenômeno, então, 
faz com que a Lua desvie, aproximadamente, 3,78 
centímetros da Terra por ano. [...] 
 A CADA ano que passa a Lua se afasta mais da Terra 
– e isso muda nossas vidas. Yahoo! Notícias, 18 mar. 2015. 

Disponível em: <http://br.noticias.yahoo.com>. Acesso em: 22 abr. 
2015. (adaptado) 

Baseando-se nas informações do texto, a duração 
de um dia na Terra, com o afastamento da Lua, será 
a) a mesma, pois o efeito desse afastamento acaba 
compensando a mudança na rotação da Terra. 
b) menor, pois esse afastamento está relacionado ao 
aumento da velocidade de rotação da Terra. 
c) menor, pois esse afastamento está relacionado à 
diminuição da velocidade de rotação da Terra. 
d) maior, pois esse afastamento está relacionado ao 
aumento da velocidade de rotação da Terra. 
e)  maior, pois esse afastamento está relacionado à 
diminuição da velocidade de rotação da Terra. 
No texto, há a informação de que, \"quando a rotação 
da Terra diminui de velocidade, a distância da Lua 
necessariamente aumenta. Esse fenômeno, então, faz 
com que a Lua desvie, aproximadamente, 3,78 
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centímetros da Terra por ano\". Dessa forma, se a 
rotação da Terra diminuir de velocidade, o tempo de 
duração de um dia na Terra aumentará. 
 
3. Os satélites artificiais são muito importantes nas 
telecomunicações e, também, nos estudos do 
espaço. Existe uma grande quantidade deles 
orbitando em torno da Terra. Imagine que um 
desses satélites gire em órbita circular a uma altura 
h da superfície do planeta. Sendo R o raio da Terra 
e g a aceleração da gravidade na superfície 
terrestre, pode-se afirmar que a órbita do satélite 
obedece a 
a)  T2 = 4π2 · (R + h)/g. 
b)  T2 = 4π2 · (R + h)3/(g · R2). 
c)  T2 = 2π2 · (R – h)3/(g · R2). 
d)  T2 = 4π2 · R3/[(R + h)2 · g]. 
e)  T2 = 4π2 · R/g. 
 

4.  
Tobogã mais alto do mundo fará você despencar de 
17 andares de altura 

Há um tobogã sendo erguido no parque aquático 
Schlitterbahn, em Kansas City (EUA), e ele quer 
quebrar recordes. Afinal, recebeu o nome de Verrückt – 
\"insano\" em alemão – por algum motivo, certo? O 
Verrückt Meg-A-Blaster será o \"toboágua mais alto, 
mais rápido e mais extremo do mundo\", e está prestes 
a quebrar o recorde mundial – que, atualmente, 
pertence a um do Brasil. 

Por enquanto, o tobogã mais alto do mundo é o 
Insano, no Beach Park do Ceará. Ele tem 41 metros de 
altura, \"o equivalente a um prédio de 14 andares\", e 
nele você cai por cinco segundos, em uma queda livre 
a 105 km/h. Por motivos de segurança, só se pode 
deslizar no Insano com os braços e as pernas cruzadas. 
Mas o Verrückt promete ser \"uma estrutura de cair o 
queixo\", com altura equivalente a 17 andares. A altura 
final será formalmente anunciada assim que a 
construção do tobogã for concluída. Além disso, você 
poderá deslizar a mais de 100 km/h com outros três 
amigos, pois o Meg-A-Blaster é largo o suficiente para 
quatro pessoas. E no final, há uma elevação adicional 
para deixar tudo ainda mais assustador. Disponível em: 

<http://gizmodo.uol.com.br/toboga-mais-alto/>. (adaptado) 
Duas pessoas resolvem testar o Verrückt Meg-A-
Blaster, descendo juntas. Considerando que elas 
possuam massas M1 e M2, sendo que M1 = 2M2, e 
desprezando todos os atritos, determine a razão 
entre as acelerações da pessoa de massa M1 e a 
pessoa de massa M2 durante o deslizamento. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

5. É comprovado cientificamente que o resultado de 
alguns esportes olímpicos, como o lançamento de 

disco e o salto à distância, dependem da altitude do 
local em que são realizados. Alguns testes 
demonstraram que o alcance atingido em altas 
altitudes é maior do que em baixas altitudes. 
Em locais de altitude elevada, essa diferença 
significativa acontece devido 
a) à baixa pressão atmosférica. 
b) à baixa força de resistência do ar. 
c) às baixas correntes de convecção. 
d) ao baixo valor do campo gravitacional. 
e) à baixa velocidade média das moléculas do ar. 
 

6. João entrou em uma competição automobilística 
em que cada carro competidor começa e termina 
em repouso, percorrendo uma distância L no menor 
tempo possível. A intenção é demonstrar 
conhecimentos em mecânica e em condução. O 
percurso foi planejado para que a velocidade 
máxima dos carros nunca seja atingida. Se o carro 
tem uma aceleração máxima de a e uma 
desaceleração máxima de 2a, em que fração de L 
João deve mover seu pé do pedal do acelerador 
para o do freio? 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   
 

16.2 GABARITO  
1 D; 2 E; 3 B; 4 A; 5 D;6 B 

 

UNIDADE 17 
 

CAMPO GRAVITACIONAL 
 

Quando Einstein relacionou a gravidade com as 
dimensões do espaço tempo, possibilitando assim, 
descrever com mais precisão os eventos astronômicos 
complexos em uma escala cósmica. 

Assim como no estudo da física elétrica, toda 
partícula que possui massa admite um campo que 
influencia ao seu redor. Então nesse caso iremos tratar 
de um campo chamado campo gravitacional. É 
importante notar que quanto maior a massa de um 
corpo, maior será seu campo gravitacional. 

Considerando com referencial a Terra podemos 
relacionar a força gravitacional com a força peso. 
Assim: 

P = Fg 
 

mg = 
GMm

(Rt+h)²
 

 

Logo, g = 
GMm

m.(Rt+h)2 
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Portanto, 
GM

(Rt+h)²
 

 

Em que: 
Rt = raio da Terra. 
M = massa da Terra. 
m =massa de um corpo (qualquer que será comparado 
com a Terra) 
h = altura em relação à superfície terrestre. 
G = constante de gravitação universal 
Fg = Força gravitacional. 
 

17.1 CAMPO GRAVITACIONAL EM PONTOS 

ACIMA DA SUPERFÍCIE DA TERRA 

É necessário estudar pontos acima da superfície 
de um planeta e levar em consideração a distância 
entre o centro do planeta e o ponto considerado. 

  

17.2 EXERCÍCIOS 
 

1. (Ufu 2019) A intensidade da força gravitacional 
em cada um dos planetas do Sistema Solar é 
diferente. Comparando-se dados da Terra com os 
de Saturno, tem-se que a massa de nosso planeta é 
aproximadamente cem vezes menor que a de 
Saturno, e o raio de Saturno é cerca de nove vezes 
maior do que o terrestre. Se um objeto na superfície 

da Terra tem peso P,  quando colocado na 
imaginária superfície de Saturno, terá peso, 
aproximadamente, de  

a) 10P.     

b) 0,01P.     

c) 100P.     

d) 1,2P.     
   
2. (Ufrgs 2019) Em 12 de agosto de 2018, a NASA 
lançou uma sonda espacial, a Parker Solar Probe, com 
objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento 
solar (o fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa 
solar). A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal 
que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, 

chegará a uma distância deste menor que 
1 24

 da 

distância Sol-Terra. Considere TF
 o módulo da força 

gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, 
quando esta se encontra na atmosfera terrestre, e 

considere SF
 o módulo da força gravitacional 

exercida pelo Sol sobre a sonda, quando a distância 

desta ao Sol for igual a 
1 24

 da distância Sol-Terra. 

A razão S TF F
 entre os módulos dessas forças 

sobre a sonda é igual a  

a) 1.     

b) 12.     

c) 24.     

d) 144.     

e) 576.     
 

3. (Insper 2019) As leis da gravitação universal, 
aplicadas ao movimento de planetas e satélites em 
órbita estável, permitem concluir que a energia 
cinética desses corpos depende de sua massa, da 
massa do centro de forças em torno do qual orbitam 

e da distância mútua entre eles (raio orbital). Assim, 
o gráfico que melhor representa qualitativamente a 

energia cinética 
(Ec)

 de planeta ou satélite em 

órbita estável, em função do raio orbital 
(r),

 é o 
ilustrado em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
4. (Puccamp 2018) Para que um satélite seja 
utilizado para transmissões de televisão, quando 
em órbita, deve ter a mesma velocidade angular de 
rotação da Terra, de modo que se mantenha sempre 
sobre um mesmo ponto da superfície terrestre. 

Considerando R  o raio da órbita do satélite, dado 

em km,  o módulo da velocidade escalar do satélite, 

em 
km h,

 em torno do centro de sua órbita, 
considerada circular, é 

a) 
R.

24

π


 

b) 
R.

12

π


 

c) R.π   

d) 2 R.π   

e) 12 R.π   
 

5. (Uerj 2018) Considere a existência de um planeta 
homogêneo, situado em uma galáxia distante, e as 
informações sobre seus dois satélites 
apresentadas na tabela. 
 

Satélite 
Raio da órbita 
circular 

Velocidade 
orbital 

X  
9 R

 XV
 

Y  
4 R

 YV
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Sabe-se que o movimento de X  e Y  ocorre 
exclusivamente sob ação da força gravitacional do 
planeta. 

Determine a razão 

X

Y

V
.

V
  

   
6. (Ufu 2018) Muitas estrelas, em sua fase final de 
existência, começam a colapsar e a diminuírem seu 
diâmetro, ainda que preservem sua massa. Imagine 
que fosse possível você viajar até uma estrela em 
sua fase final de existência, usando uma 
espaçonave preparada para isso. 
Se na superfície de uma estrela nessas condições 

seu peso fosse P,  o que ocorreria com ele à 
medida que ela colapsa?  
a) Diminuiria, conforme a massa total da pessoa fosse 
contraindo.    
b) Aumentaria, conforme o inverso de sua distância ao 
centro da estrela.    
c) Diminuiria, conforme o volume da estrela fosse 
contraindo.    
d) Aumentaria, conforme o quadrado do inverso de sua 
distância ao centro da estrela.    
   
7. (Unicamp 2018) Recentemente, a agência 
espacial americana anunciou a descoberta de um 
planeta a trinta e nove anos-luz da Terra, orbitando 
uma estrela anã vermelha que faz parte da 
constelação de Cetus. O novo planeta possui 
dimensões e massa pouco maiores do que as da 
Terra e se tornou um dos principais candidatos a 
abrigar vida fora do sistema solar. Considere este 

novo planeta esférico com um raio igual a P TR 2R=
 

e massa P TM 8M ,=
 em que TR

 e TM
 são o raio e a 

massa da Terra, respectivamente. Para planetas 

esféricos de massa M  e raio R,  a aceleração da 
gravidade na superfície do planeta é dada por 

2

GM
g ,

R
=

 em que G  é uma constante universal. 
Assim, considerando a Terra esférica e usando a 
aceleração da gravidade na sua superfície, o valor 
da aceleração da gravidade na superfície do novo 
planeta será de  

a) 
25 m s .

    

b) 
220 m s .

    

c) 
240 m s .

    

d) 
280 m s .

    
   
8. (Ita 2017) Com os motores desligados, uma nave 
executa uma trajetória circular com período de 
5.400 s

 próxima à superfície do planeta em que 
orbita. Assinale a massa específica média desse 
planeta.  

a) 
31,0 g cm

    

b) 
31,8 g cm

    

c) 
32,4 g cm

    

d) 
34,8 g cm

    

e) 
320,0 g cm

    
   
9. (Ebmsp 2017) Cientistas descobrem planeta 
parecido com a Terra que orbita estrela vizinha do 
Sol, nomeado de Próxima B. O planeta é pequeno, 
rochoso e pode ter água líquida. Ele orbita ao redor 
da Próxima Centauri, que fica a uma distância de 4,2 
anos-luz do Sistema Solar. Os dados permitiram 
concluir que Próxima B tem uma massa de, 
aproximadamente, 1,3 vezes a da Terra e orbita em 
torno da Próxima Centauri a cada 11,2 dias 
terrestres a uma distância média de 7,5 milhões de 
km dessa estrela, que equivale a cerca de 5% da 
distância entre a Terra e o Sol. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/cientistas-descobrem-
planeta-parecido-com-terra-que-orbita-vizinha-do-sol.ghtml>. Acesso 
em: 09 out. 2016. Adaptado.  
Considerando-se a massa da Terra igual a 

246,0 10 kg,
 a constante de gravitação universal 

11 2 2G 6,7 10 N m kg ,− −=   
 3,π =  as informações do 

texto e os conhecimentos de Física, é correto 
afirmar:  
a) As leis de Kepler não têm validade para descrever o 
movimento do planeta Próxima B em torno da estrela 
Próxima Centauri, tomando essa estrela como 
referencial.     
b) A ordem de grandeza da massa da estrela Próxima 

Centauri é maior do que 
2910 kg.

     
c) A ordem de grandeza da velocidade orbital do 

planeta Próxima B é igual a 
310 m s.

     
d) A ordem de grandeza da distância entre a Próxima 

Centauri e o sistema solar é igual a 
1210 km.

     
e) O módulo da força de interação gravitacional entre a 
estrela Próxima Centauri e o planeta Próxima B é da 

ordem de 
1710 N.

    
   
10. (Ufpr 2017) Em 18 de junho de 2016, foi lançado 
o foguete Ariane 5 ECA, que transportava o satélite 
de comunicação EchoStar XVIII, com o objetivo de 
transferi-lo para uma órbita geoestacionária. As 
órbitas geoestacionárias são aquelas em que o 

período de revolução do satélite é de 
24 h,

 o que 
corresponde a seu posicionamento sempre sobre 
um mesmo ponto da superfície terrestre no plano 

do Equador. Considere o raio 1R
 da órbita desse 

satélite como sendo de 
42.000 km.

 Em 15 de 
setembro de 2016, foi lançado o foguete Vega, 
transportando os satélites SkySats, denominados 

de 4  a 7  (satélites de uma empresa do Google), para 
mapeamento com alta precisão da Terra inteira. A 
altitude da órbita desses satélites, em relação à 

superfície terrestre, é de 
500 km.

 Considerando o 
raio da terra como sendo de aproximadamente 
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6.500 km
 e que a velocidade de um satélite, 

tangencial à órbita, pode ser calculada pela raiz 

quadrada do produto da constante gravitacional G  

pela massa M  da terra dividida pelo raio da órbita 
do satélite, determine:  (Obs.: Não é necessário o 

conhecimento dos valores de G  e M  e todos os 
cálculos devem ser claramente apresentados. 
Alguns dos valores estão com aproximações por 
conveniência de cálculo. Não é necessário 
determinar os valores das raízes quadradas, basta 
deixar os valores numéricos, após os devidos 
cálculos, indicados no radical).  

a) O valor numérico da velocidade 2V
 do satélite 

EchoStar XVIII, em relação à velocidade 1V
 de um 

dos satélites SkySats. 

b) O valor do período 2T
 dos satélites SkySats, em 

horas, por aplicação da terceira Lei de Kepler.   
 
11. (Enem (Libras) 2017) Conhecer o movimento 
das marés é de suma importância para a 
navegação, pois permite definir com segurança 
quando e onde um navio pode navegar em áreas, 
portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre 
alta e baixa num período de 12 horas e 24 minutos. 
No conjunto de marés altas, existem algumas que 
são maiores do que as demais. A ocorrência dessas 
maiores marés tem como causa:  
a) a rotação da Terra, que muda entre dia e noite a cada 
12 horas.    
b) os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes 
se movimentam juntamente.    
c) o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as 
forças gravitacionais agem na mesma direção.    
d) o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração 
gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes.    
e) a maior influência da atração gravitacional do Sol 
sobre a Terra, pois este tem a massa muito maior que 
a da Lua.    
   
12. (Famerp 2017) A figura representa um satélite 
artificial girando ao redor da Terra em movimento 

circular e uniforme com período de rotação de 140  
minutos. O gráfico representa como varia o módulo 
da aceleração da gravidade terrestre para pontos 

situados até uma distância 2R  do centro da Terra, 

onde 
R 6.400 km=

 é o raio da Terra. 

 

 
Considere a Terra perfeitamente esférica e as 
informações contidas na figura e no gráfico. 
a) Calcule o menor intervalo de tempo, em minutos, 

para que o satélite se movimente da posição A  

para a posição B.  
b) Determine o módulo da aceleração da gravidade 

terrestre, em 
2m s ,

 na posição em que se encontra 
o satélite.  
 

13. (Eear 2017)  Dois corpos de massas 1m
 e 2m

 

estão separados por uma distância d  e interagem 

entre si com uma força gravitacional F.  Se 

duplicarmos o valor de 1m
 e reduzirmos a distância 

entre os corpos pela metade, a nova força de 

interação gravitacional entre eles, em função de F,  
será  

a) 
F 8

    

b) 
F 4

    

c) 4F     

d) 8F     
   
14. (Ufjf-pism 1 2017)  Um satélite geoestacionário é 
um satélite que se move em uma órbita circular 
acima do Equador da Terra seguindo o movimento 
de rotação do planeta em uma altitude de 
35.786 km.

 Nesta órbita, o satélite parece parado em 
relação a um observador na Terra. Satélites de 
comunicação, como os de TV por assinatura, são 
geralmente colocados nestas órbitas 
geoestacionárias. Assim, as antenas colocadas nas 
casas dos consumidores podem ser apontadas 
diretamente para o satélite para receber o sinal. 
Sobre um satélite geoestacionário é correto afirmar 
que:  
a) a força resultante sobre ele é nula, pois a força 
centrípeta é igual à força centrífuga.    
b) como no espaço não existe gravidade, ele 
permanece em repouso em relação a um ponto fixo na 
superfície Terra.    
c) o satélite somente permanece em repouso em 
relação à Terra se mantiver acionados jatos 
propulsores no sentido oposto ao movimento de queda.    
d) a força de atração gravitacional da Terra é a 
responsável por ele estar em repouso em relação a um 
ponto fixo na superfície da Terra.    
e) por estar fora da atmosfera terrestre, seu peso é 
nulo.   
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17.3 GABARITO 
1 D; 2 E; 3 E; 4 B; 5 A força gravitacional age como resultante centrípeta. 

Sendo r  o raio da órbita, m  a massa do satélite, M  a massa do 

planeta e G  a constante de gravitação universal, têm-se: 
2

cp grav 2

m V GM m GM
F F   V .

r rr
=  =  =

 
Relacionando as duas órbitas: 

X

Y

GMV

V
=

4 R

9 R GM
 X

Y

V 2
.

V 3
 =

   
; 6 D; 7 B; 8 D; 9 B; 10 a) A razão das velocidades é dada por: 

( )1 22 2 2 2

1 1 1 12 1

6500 500 kmGM / R Rv v v v 1 6

v v v v 6GM / R R 42000 km 6

+
=  =  =  = =

  

b) O valor do período 2T
 dos satélites SkySats, em horas será: 

2 2 22 2 3
1 2 2

2 23 3 3 3 3
1 2

T T T24 24 7000
T T 1,63 h

R R 42000 7000 42000


=  =  =  =

; 

11 C; 12 a) Comprimento L  do arco AB :  

360 2 (6400 2560)

108

π +

 L

L 5376 kmπ=
 

Velocidade do satélite: 

( )2 6400 2560
v

140

v 128 km min

π

π

+
=

=  
Portanto, o menor intervalo de tempo é de: 

L 5376
v 128

t t

t 42 min

π
π

Δ Δ

Δ

=  =

 =
 

b) Distância do satélite ao centro da Terra em função de R :  

6400 R

6400 2560+ d

d 1,4 R=
  

Pelo gráfico, para 
d 1,4 R,=

 

2g 5 m s .=
; 13 D;14 D. 

 

UNIDADE 18 
 

MOVIMENTOS DE SATÉLITES E 
FASES DA LUA E ECLIPSE 

      

18.1 MOVIMENTOS DE SATÉLITES 

O movimento de satélites é uma análise 
fundamental da gravitação que permitiu um grande 
avanço tecnológico. Antes mesmo do lançamento do 
primeiro satélite artificial Sputnik, Newton observou que 
qualquer objeto arremessado horizontalmente é de 
alguma forma um satélite. 
 

18.2 VELOCIDADE ORBITAL 

Quando observamos um corpo central, podemos 
concluir que ele cria um campo gravitacional através da 
força gravitacional. O satélite em uma órbita circular 
apresenta uma velocidade tangencial, assim a força 
gravitacional atua como resultante centrípeta. 

Podemos determinar a velocidade de um satélite 
no caso de órbitas circulares, desse modo temos: 
 

Fg = Rc 
 

mg orb = 
mv2orb

R orb
 

 

Logo, v orb = √R orb. g orb 

 
É importante ressaltar que Rorb não 

necessariamente é o raio do planeta e g orb não é 
necessariamente o valor do campo em sua superfície. 
Na Terra consideraríamos g orb = 10 m/s² e o raio 
orbital como sendo o próprio raio da Terra. 

Para estudar a variação da velocidade orbital em 
função do raio da órbita é necessário considerar que ao 
variar o Rorb, o campo gravitacional também muda 
gorb. Assim obteremos uma nova equação: 

v orb = √
GM

R orb
 

 
Podemos observar que quando aumentamos R 

orb ocasiona uma diminuição de v orb. 
 

18.3 PERÍODO ORBITAL 

Como visto anteriormente a equação da v orb e 
sabendo que na cinemática, quando um objeto percorre 

uma trajetória circular v orb = 
ΔS

Δt
 = 

2πR

T
 , em que R é o 

raio da circunferência e T é o período do movimento. 
Assim podemos notar que: 
 

2πR

T
 = √

GM

R 
 

 
Elevando ambos os membros ao quadrado temos: 
 
4π²R²

T²
 = 

GM

R 
 

Logo, 
R³

T²
 = 

GM

4π2 

 
Essa é a dedução da 3ª lei de Kepler para órbitas 
circulares. 
 

18.4 FASES DA LUA 

Quando olhamos para o céu, nem sempre 
observamos a lua com sua face de mesmo formato, 
isso se deve as fases da lua. O período luar (tempo 
necessário para a Lua dar uma volta em torno da Terra) 
é de aproximadamente 28 dias, podendo ser chamado 
de mês lunar. Durante esse período estão presentes 
quatro principais fases da Lua, que acontece nessa 
respectiva sequência: cheia, quarto minguante, nova e 
quarto crescente. 

• Lua cheia: a face lunar visível está 
completamente iluminada; fase que acontece 
cerca de sete dias após a de quarto crescente. 

• Quarto minguante: ocorre quando a 
iluminação da face visível da Lua está pela 
metade; antecede a fase de Lua nova. 

• Lua nova: a face não iluminada está 
completamente voltada para a Terra. Logo, ela 
não é visível no céu. 

• Quarto crescente: a esfera lunar que 
conseguimos ver está iluminada pela metade; 
acontece cerca de uma semana depois da Lua 
nova. 



146                                                                                                                                                                                                 FÍSICA I 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

 
 

18.5 ECLIPSE 

Existem dois tipos de eclipses: 
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FÍSICA II 

UNIDADE 15 

 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS E 
ÓPTICA DA VISÃO 

 

15.1 INSTRUMENTOS ÓPTICOS  

São todos os objetos que tenham uma 
combinação conveniente de dispositivos ópticos, tais 
como espelhos, prismas e lentes. 
 

Lupa ou microscopia simples 

A lupa, ou microscopia simples, auxilia a 
observar pequenos corpos com maior riqueza de 
detalhes. Esse instrumento é construído com uma lente 
convergente que fornece uma imagem virtual, direita e 
maior do objeto real. 

 
Note que quanto menor for a distância focal da lente 
convergente maior será seu poder de amplificação. 
 

Máquina fotográfica  

Uma câmera fotográfica é um dispositivo que 
captura imagens em filmes fotográficos ou em sensores 
especializados de gravação digital. A origem das 
maquinas fotográficas está na câmera escura. As 
diferenças encontram-se na presença da lente 
convergente, chamada de objetiva, para focalizar com 
mais nitidez, e no registro permanente da imagem, ou 
seja, fotografia. 

Os raios de luz penetram na máquina atravessam 
a lente, convergem para o foco e impressionam o 
sensor que registra a imagem, colocado logo após o 
foco. A imagem é invertida em relação ao objeto. 

 
Projetor de slides e projetor cinematográfico 

Os instrumentos ópticos de projeção, como 
projetor de slides e o de cinema, são montados para 
conjugar sobre uma tela ou um anteparo a imagem real 
do objeto. 

 
A fonte da luz é colocada sobre o foco do espelho 

esférico refletor. Os raios de luz paralelos provenientes 
do espelho passam pelo condensador óptico, gerando 
um feixe cilíndrico e estreito, cuja luz intensa atinge a 
película (slide). A objetiva situada num canhão móvel e 
formada por uma ou mais lentes conjuga uma imagem 
real, ampliada e invertida para ser focalizada na tela. 
 

Microscópio composto 

A seguir mostramos o esquema de um 
microscópio composto formado por duas lentes 
convergentes associadas coaxialmente e a formação 
de imagem feita por ele. A lente através da qual se 
observa é denominada ocular, e a que está próxima ao 
objeto é a objetiva. 
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Note que o objeto, ao ser colocado entre o ponto 
antiprincipal P e o foco F1 da lente objetiva, conjuga a 
primeira imagem I′, ampliada real e invertida. A imagem 
I′, que se forma entre a ocular e o seu foco F2, passa a 
funcionar como objeto em relação à lente ocular. Dessa 
forma, a ocular conjuga uma imagem I", ampliada e 
virtual. A distancia entre as duas lentes precisa ser 
muito bem determinada para que o microscópio tenha 
um funcionamento correto. 

O aumento linear transversal (A) pode ser 
expresso por: 

A =
I"

O
 

em que I" é a imagem vista pelo observador 
através da lente ocular e O é a ordenada do objeto. 

O aumento linear transversal da lente objetiva é 
dado por: 

Aobj =
I′

O
 

O aumento linear transversal da lente ocular é dado por: 

Aoc =
I"

I′
 

Assim, o aumento linear transversal do microscópio (A) 
é dado pelo produto dos aumentos lineares 
transversais da objetiva e da ocular, ou seja: 

A =  Aobj × Aoc 

 

15.2 Exercício resolvido 

Um dos telescópios utilizados por Galileu era composto 
de duas lentes: a objetiva, de 16mm de diâmetro e 
distancia focal de 960mm, e a ocular, formada por uma 
lente divergente. O aumento era de 20 vezes. Calcule 
a distância focal da ocular e indique a natureza da 
imagem. 
Resolução 
A luneta de Galileu tem uma lente divergente e, por 
isso, a imagem final não é invertida em relação ao 
objeto, portanto a imagem seria direita. 
É possível demonstrar que, para uma luneta terrestre, 
o aumento final é dado pela razão entre a distância 
focal da lente e a distância focal da lente ocular: 

A =  −
fobj

foc
→ 20 = −

960

foc
 →  foc = −

960

20
= −48mm  

O sinal de menos evidencia que a lente ocular é de fato 
divergente.  
 

15.3 ÓPTICA DA VISÃO  

 
Analisando o olho como sistema óptico, podemos 

representa-lo por meio de um esquema, no qual a lente 
do olho (cristalino) pode ser considerada 
aproximadamente como lente biconvexa 
(convergente), localizada na região anterior do bulbo do 
olho (globo ocular). 

 
A retina funciona como anteparo sensível à luz e 

está localizada no fundo do bulbo. O cérebro recebe, 
por intermédio do nervo óptico, as sensações 
luminosas captadas pela retina. Como o índice de 
refração da lente do olho é maior que o do meio ao 
redor, ela se comporta como uma lente convergente, 
projetando na retina uma imagem real e invertida do 
objeto que estamos olhando. 
 

Problemas de visão 

Para entender as anomalias visuais é necessário 
saber que a visão nítida do objeto, para um olho normal, 
se dá quando este se encontra a uma distância que 
varia do ponto remoto (PR) ao ponto próximo (PP). 

Miopia  

A pessoa com miopia apresenta um alongamento 
do bulbo do olho, quando comparado com o 
comprimento normal, fazendo com que a imagem do 
objeto não se forma sobre a retina e sim antes dela, 
produzindo uma imagem sem nitidez.  

A correção da miopia se faz com o uso de lentes 
divergentes. 

 
A pessoa com miopia enxerga bem os objetos que 
estão próximos a ela, porém, tem dificuldade em ver 
nitidamente aqueles objetos que estão distantes. Isso 
ocorre porque o ponto remoto (PR) se forma a uma 
distância finita e não infinita, como deveria ser caso o 
olho fosse normal. 

 
Hipermetropia 

A pessoa com hipermetropia tem um encurtamento 
do globo ocular, quando comparado com comprimento 
normal. Também, nesse caso, a imagem não se forma 
sobre a retina, e sim depois dela, projetando uma 



FÍSICA II    149 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

imagem sem nitidez. A correção desse problema de 
visão é feita com o uso de lentes convergentes. 

 
A pessoa com hipermetropia tem dificuldade para 

ver com nitidez os objetos que estão próximos a ela. 
Isso se deve ao fato de o ponto próximo, PP, se 
posicionar a uma distância maior do que os 25cm 
considerados para um olho normal. 

 
Astigmatismo 

A deformidade da córnea, ou melhor, o fato de a córnea 
não apresentar formato esférico, ocasiona a formação 
das imagens sem nitidez sobre a retina. A visão obtida 
dos objetos parece estar sombreada ou borrada, o que 
caracteriza uma anomalia da visão denominada 
astigmatismo. O procedimento para corrigir o 
astigmatismo é feito com o uso de lentes cilíndricos. 

 
15.4 Exercício resolvido  

Geralmente, as pessoas saem do consultório médico 
dizendo que "o grau da lente dos óculos, ...". A 
expressão correta, usada pelos oftalmologistas, é 
"dioptria", e numericamente corresponde ao inverso da 
distância focal da lente, medida em metros. Com base 
nessa informação, determine o "grau" de lentes usadas 
em óculos que projetam a imagem de um objeto 
distante numa tela que fica a 40 cm das lentes. 
Resolução: 
Sendo a distância focal: f = 40 cm = 0,40 m e "grau" = 
"dioptria", então: 

C =
1

0,40
 → C = 2,5 m−1  

Assim, cada lente tem 2,5 de dioptria ou 2,5 graus. 
 

15.5 EXERCÍCIOS  
 

1. O microscópio está estruturado para funcionar 
com um sistema de lentes que, em síntese, pode ser 
representado pela lente objetiva (aquela que fica 
próxima ao objeto) e a lente ocular (a que fica 
próxima ao observador). Nesse caso, responda: 
a) Qual é o tipo de lente usado na posição da 
objetiva e na da ocular? 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) A imagem final obtida pelo observador ao usar o 
microscópio é virtual ou real? 
___________________________________________ 
 

2. Numa exposição de instrumentos ópticos, 
encontramos: Lupa, microscópio composto, luneta 
terrestre, luneta astronômica, câmera fotográfica e 
projetor de slides. Caso você precisasse 
selecionar, entre esses instrumentos, aqueles que 
produzem imagens invertidas e reais, qual (is) seria 
(m) selecionado (s)? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

3. A imagem formada na retina é sempre: 
a) virtual. 
b) maior que o objeto. 
c) invertida em relação ao objeto. 
d) direita em relação ao objeto. 
e) muito mais afastada do cristalino que o objeto. 
 

4. (UFMG) Após examinar os olhos de Sílvia e de 
Paula, o oftalmologista apresenta suas conclusões 
a respeito da formação de imagens nos olhos de 
cada uma delas, na forma de diagramas 
esquemáticos, como mostrado nestas figuras: 

 
Com base nas informações contidas nessas 
figuras, é CORRETO afirmar que 
a) apenas Sílvia precisa corrigir a visão e, para isso, 
deve usar lentes divergentes. 
b) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia 
deve usar lentes convergentes e Paula, lentes 
divergentes. 
c) apenas Paula precisa corrigir a visão e, para isso, 
deve usar lentes convergentes. 
d) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia 
deve usar lentes divergentes e Paula, lentes 
convergentes. 
 

5. (UFF-RJ) A utilização da luneta astronômica de 
Galileu auxiliou a construção de uma nova visão do 
Universo. Esse instrumento óptico, composto por 
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duas lentes - objetiva e ocular - está representado 
no esquema a seguir. 

 
Considere a observação de um objeto no infinito 
por meio da luneta astronômica de Galileu. Nesse 
caso, as imagens do objeto formadas pelas lentes 
objetiva e ocular são, respectivamente: 
a) real e direita; virtual e direita 
b) real e invertida; virtual e invertida 
c) virtual e invertida; real e invertida 
d) virtual e direita; real e direita 
e) real e invertida; virtual e direita 
 
6. (UFSCar-SP) Numa máquina fotográfica, a 
distância da objetiva ao filme é de 25 mm. A partir 
das especificações dadas a seguir, assinale a que 
corresponde a uma lente que poderia ser a objetiva 
dessa máquina: 
a) convergente, de convergência +4,0 di. 
b) convergente, de convergência +25 di. 
c) convergente, de convergência +40 di. 
d) divergente, de convergência - 25 di. 
e) divergente, de convergência - 4,0 di. 
 
7. Com base nos conhecimentos sobre a óptica da 
visão, é correto afirmar que o olho com 
a) hipermetropia é caracterizado pela formação da 
imagem num ponto antes da retina. 
b) miopia é semelhante a uma lente de vidro plano-
côncavo mergulhada em meio aquoso. 
c) hipermetropia é semelhante a uma lente de vidro 
côncavo-convexo mergulhada em meio aquoso. 
d) miopia tem a imagem formada depois da retina, e 
sua correção deve ser feita com lentes convergentes. 
e) miopia é caracterizado por apresentar uma 
convergência acentuada do cristalino. 
 
8. Um dos telescópios utilizados por Galileo era 
composto de duas lentes: a objetiva de 16mm 
de diâmetro e distância focal de 960mm e a ocular 
formada por uma lente divergente. O aumento era 
de 20 vezes. Podemos afirmar que a distância focal 
da ocular e a imagem eram respectivamente: 
a) 192 mm, direita 
b) 8 mm, direita 
c) 58 mm, invertida 
d) 960 mm, direita 
e) 48 mm, direita 
 
9. Dois estudantes se propõem a construir cada um 
deles uma câmera fotográfica simples, usando uma 
lente convergente como objetiva e colocando-a 
numa caixa fechada de modo que o filme esteja 
no plano focal da lente. O estudante A utilizou uma 
lente de distância focal igual a 4,0 cm e o estudante 
B uma lente de distância focal igual a 10,0 cm. 
Ambos foram testar suas câmeras fotografando um 
objeto situado a 1,0 m de distância das respectivas 

objetivas. Desprezando-se todos os outros efeitos 
(tais como aberrações das lentes), o resultado da 
experiência foi: 
I. que a foto do estudante A estava mais “em foco” 
que a do estudante B; 
II. que ambas estavam igualmente “em foco”;III. que 
as imagens sempre estavam entre o filme e a lente. 
Nesse caso, você concorda que: 
a) apenas a afirmativa II é verdadeira; 
b) somente I e III são verdadeiras; 

c) somente III é verdadeira; 
d) somente a afirmativa I é verdadeira; 
e) não é possível obter uma fotografia em tais 
condições. 
 
10. Durante o mês de junho de 1999, foi possível 
observar Júpiter com seus satélites, próximo da 
Constelação de Escorpião, com o auxílio de uma 
pequena luneta. Sabendo disso, 
um estudante resolveu fazer suas próprias 
observações, montando o seguinte dispositivo: 

 
L1 e L2 são lentes, sendo que L1 é a ocular, e L2 é a 
objetiva. Sejam f1 e f2 as distâncias focais dessas 
lentes. Assinale a opção que indica o caso no qual 
foi possível o estudante fazer suas observações: 
a) f1 < 0, f2 < 0 e |f1| < |f2| 
b) f1 < 0, f2 < 0 e |f1| > |f2| 
c) f1 > 0, f2 < 0 e |f1| < |f2| 
d) f1 > 0, f2 > 0 e |f1| > |f2| 
e) f1 > 0, f2 > 0 e |f1| < |f2| 
 

15.6 GABARITO  
1- a) A objetiva e a ocular são formadas por lentes convergentes. b) A 
imagem é virtual. 2- Câmera fotográfica, projetor de slide 3- C; 4- D; 5- 
B; 6- C; 7- E; 8- E; 9- D; 10- E. 

 

UNIDADE 16 
 

FÍSICA MODERNA I: ORIGEM DO 
UNIVERSO 

 

A busca incessante para descobrir a origem do 
Universo resultou na teoria do Big Bang, onde uma 
explosão pode ter sido o ponto de partida. 
 

16.1 Big Bang   

O Big Bang é uma das teorias mais aceitas sobre 
a origem do Universo. Como Universo entende-se um 
conjunto de tudo o que existe, ou seja, a totalidade 
espacial, formada pela energia e a matéria. A teoria do 
Big Bang entende que a origem do Universo se deu por 
meio de uma grande explosão. 
 

“Tudo se originou de um átomo primitivo, que começou 
a se expandir.” (TAMDJIAN, 2012, p. 29) 
 

Segundo os estudiosos, o Big Bang teria 
acontecido entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. A 
explosão liberou imensuráveis quantidades de energia, 
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criando o espaço e o tempo. A explosão teria ocorrido 
devido à intensa concentração de massa e energia em 
um elemento inicial. A teoria demonstra que o Universo 
estava em um estado de elevada densidade e calor no 
passado, e que com o passar dos anos foi esfriando e 
expandido a um estado líquido, mas que ele continua 
expandindo, em constantes transformações. 

 
Foto: Getty Images 

 
A expansão do Universo foi verificada por meio de 

diversas observações, uma delas sobre o afastamento 
das galáxias. Algo que tem sido estudado pelos 
cientistas e que prova a expansão do Universo é a 
“energia escura”. Essa energia escura ainda está sendo 
estudada pelos pesquisadores, mas a princípio sabe-se 
que ela possui uma densidade praticamente constante 
no tempo e espaço, e seria ela a responsável pela 
acelerada expansão do Universo. Os pesquisadores 
acreditam que essa energia escura esteja causando a 
aceleração da expansão desde o Big Bang. A 
persistência desta energia escura seria a responsável 
por criar uma força repulsiva constante ao Universo, e 
assim acelerando assim sua expansão. Esse 
conhecimento sobre a acelerada expansão do Universo 
é algo recente. 
 
“A expectativa geral era de que a expansão cósmica 
diminuiria gradualmente, visto que as galáxias exercem 
a sua força gravitacional umas nas outras. Houve, 
portanto, uma imensa surpresa em 1998, quando duas 
equipes de astrônomos trabalhando 
independentemente anunciaram que a expansão 
estava na realidade ficando mais rápida.” (LIVIO, 2009) 
 

Muitas novidades surgem no campo da Física e da 
Astronomia no sentido de compreender as 
transformações que ocorrem no Universo. Portanto, as 
teorias não estão acabadas, mas sofrem interferência 
das descobertas a partir da evolução dos recursos 
tecnológicos disponíveis para as pesquisas. 

Quando se pensa em Big Bang, é muito comum 
que se faça logo referência ao Sistema Solar, bem 
como a formação do planeta Terra. Portanto, segue 
abaixo explicação sobre a constituição destes. 

 
 

16.2 EXERCÍCIOS 
 

1. Ao longo do tempo, várias teorias surgiram para 
tentar explicar a origem do universo. Qual delas é a 
mais aceita atualmente pelos cientistas? 
a) Teoria da expansão. 
b) Teoria da geração espontânea. 
c) Teoria de Einstein.  
d) Teoria do Big Bang.  
 

2. É CORRETO afirmar sobre as teorias de origem 
do Universo: 
a) A teoria do Big Bang afirma que o Universo se 
originou de uma grande explosão seguida de uma 
expansão que cessou centenas de anos atrás; 
b) A teoria do Universo Estacionário sugere que o 
Universo se iniciou de uma explosão, como o Big Bang, 
mas não terá fim, pois nunca houve e nunca haverá 
uma expansão; 
c) A teoria do Universo Oscilante afirma que o Universo 
não foi marcado por um momento de origem, e sim que 
passa por contínuos crescimento e destruição (fases de 
expansão e contração, respectivamente); 
d) Nenhuma das alternativas 
 

3. A Teoria do Big Bang ou grande explosão, 
ocorrida a aproximadamente 15 bilhões de anos, é 
uma das teorias que explica a origem do universo.  
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 
I. No momento da explosão todas as partículas da 
matéria se encontravam em um estado de 
dissociação completa e permanente, em função do 
calor extremo. Esse momento pode ser 
considerado como o “caos primordial”.  
II. Logo após a ocorrência do Big Bang o universo 
se expandiu e, como consequência, a temperatura 
começou a baixar.  
III. Cerca de 1 milhão de anos depois da grande 
explosão formaram-se os primeiros átomos.  
Assinale: 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

16.3 GABARITO  
1- D; 2- A; 3- B 

 

UNIDADE 17 
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FÍSICA MODERNA II: TEORIA DA 
RELATIVIDADE 

 

No estudo da Mecânica, a velocidade, por exemplo, 
é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação 
depende do referencial a partir do qual está sendo 
medida. Em consequência disso, outras grandezas que 
dependem da velocidade também são relativas, como 
a energia cinética e a quantidade de movimento. 

A energia potencial gravitacional também é uma 
grandeza relativa, pois o seu valor depende do 
referencial que se adota para medir a altura. 
Comprimento, massa e tempo são tidos como 
grandezas absolutas no estudo da Mecânica, mas 
também são grandezas relativas. No entanto, a 
relatividade dessas grandezas só se evidencia no 
estudo de situações em que há velocidades muito 
elevadas, ou seja, não desprezíveis se comparadas 
com a velocidade da luz no vácuo, que é 
aproximadamente 3,0 x108m/s. 
 

17.1 O INÍCIO DA TEORIA DA RELATIVIDADE 

A teoria da relatividade foi uma revolução para o 
século XX, pois ela provocou inúmeras transformações 
em conceitos básicos e também proporcionou que fatos 
importantes, ainda não explicáveis, pudessem ser 
entendidos. Essa teoria surgiu com o físico 
alemão Albert Einstein. Nascido em Ulm, Einstein foi 
um físico e pesquisador muito conhecido por ter 
proposto a teoria da relatividade, mas também foi ele 
que explicou corretamente o efeito fotoelétrico, fato 
esse que possibilitou o desenvolvimento da bomba 
atômica, mesmo sem ele saber para quais fins se 
destinava. 

A teoria da relatividade é composta de duas outras 
teorias:  

Teoria da Relatividade Restrita, que estuda os 
fenômenos em relação a referenciais inerciais.   

Teoria da Relatividade Geral, que aborda 
fenômenos do ponto de vista não inercial.  

Apesar de formar uma só teoria, elas foram 
propostas em tempos diferentes, mas ambas trouxeram 
o conhecimento de que os movimentos do Universo 
não são absolutos, mas, sim, relativos. 
 
A teoria da relatividade restrita foi construída por 
Einstein a partir de dois importantes postulados: 
1º Postulado: as leis da Física são as mesmas em 
todos os sistemas de referência inercial. 
2º Postulado: a velocidade da luz no vácuo tem o 
mesmo valor para qualquer referencial inercial, ou seja, 
c = 300 000 km/s. 
 

17.2 ENERGIA RELATIVÍSTICA 

A energia relativística foi descoberta por Einstein, 
em 1905. Essa teoria mostra que massa e energia são 
grandezas equivalentes, sendo que qualquer massa 
possui energia associada a ela e vice-versa. 
Matematicamente, essa relação é definida pela famosa 
equação de Einstein: 
E = m.c2 
Sendo: 
E – energia de uma partícula; 
m – massa da partícula; 
c – velocidade da luz no vácuo. 

 
A equação acima é a mais conhecida da Física e 

teve enormes consequências, dentre as quais podemos 
destacar a energia nuclear. 

Embora essa energia esteja vinculada a uma 
velocidade (c), ela também fornece a energia de 
repouso E0 de um corpo em um referencial em virtude 
de sua massa de repouso m0. E0 = m0.c2 

Porém, se o corpo estiver em movimento, com 
uma velocidade v, devemos levar em consideração que 
ele passa a ter também uma energia cinética Ec e sua 
massa relativística sofre dilatação, aumentando uma 
quantidade Δm = m – m0. 
 

17.3 A RELATIVIDADE NO COTIDIANO 

A relatividade pode não ser um assunto muito 
comum no dia a dia, mas ela faz parte do nosso 
cotidiano. Quando aproximamos da velocidade da luz, 
tudo muda. Nesse sentido, a relatividade é muito 
importante. Não é possível ver como isso ocorre em 
carros e aviões, mas as partículas subatômicas podem 
movimentar-se muito rápido, podendo alcançar 
velocidades bem próximas à velocidade da luz. 

O GPS é um instrumento muito comum na 
atualidade e utiliza mecanismos advindos da 
relatividade para determinar com alta precisão as 
posições na Terra. Encontrado em celulares de última 
geração, esse instrumento depende de 24 satélites ao 
redor da Terra para determinar corretamente correta a 
posição. Se não fosse a relatividade, todas as medidas 
estariam erradas. 

Os cálculos e correções relativísticos são 
necessários em consequência da velocidade dos 
satélites, aproximadamente 14 mil km/h. Essa 
velocidade é realmente pequena se comparada com a 
velocidade da luz, mas mesmo assim os cálculos são 
necessários. 
 

17.3 EXERCÍCIOS 

 
1. Em relação às teorias da relatividade restrita e 
geral, marque o que estiver correto: 
a) A teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em 
relação a referenciais não inerciais. 
b) A teoria da relatividade geral é uma segunda teoria 
feita por Einstein, na qual erros em relação à teoria da 
relatividade restrita foram corrigidos. 
c) A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do 
ponto de vista não inercial. 
d) Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda 
metade do século XIX. 
 
2. De acordo com a relatividade restrita 
desenvolvida por Albert Einstein e outros, analise 
as afirmativas e conclua. 
(    ) Todas as leis da física são as mesmas em todos 
os sistemas de referência inerciais. 
(    ) Eventos simultâneos para um observador são 
obrigatoriamente simultâneos para outro observador 
que se encontra em movimento em relação ao primeiro. 
(    ) A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor 
em todos os referenciais inerciais, independente da 
velocidade do observador ou da velocidade da fonte 
emitindo luz. 
(    ) Comprimentos de corpos em movimento são 
medidos como mais curtos na direção do movimento. 
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3. A teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert 
Einstein (1879 – 1955) em 1905, é revolucionária 
porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas 
em perfeito acordo com os resultados experimentais. 
Ela é aplicada, entretanto, somente a referenciais 
inerciais. Em 1915, Einstein propôs a Teoria Geral da 
Relatividade, válida não só para referenciais inerciais, 
mas também para referenciais não-inerciais. 
Sobre os referenciais inerciais, considere as 
seguintes afirmativas: 
I. São referenciais que se movem, uns em relação aos 
outros, com velocidade constante. 
II. São referenciais que se movem, uns em relação aos 
outros, com velocidade variável. 
III. Observadores em referenciais inerciais diferentes 
medem a mesma aceleração para o movimento de uma 
partícula. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmativas II é verdadeira. 
c) As afirmativas I e II são verdadeiras.   
d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
4. Um carro viajando com velocidade constante 
comparável à da luz possui uma fonte de luz no seu 
interior a igual distância dos detectores 1 e 2 
localizados em suas extremidades como mostra a 
figura. 

 
Num dado instante a fonte emite um pulso de luz. 
Os observadores inerciais A e B, encontram-se no 
carro e na superfície da Terra, respectivamente. 
De acordo com a Teoria Especial da Relatividade, 
pode-se afirmar, EXCETO, que 
a) para o observador A, a luz chega simultaneamente 
aos detectores. 
b) para o observador B, a luz não chega 
simultaneamente aos detectores. 
c) para o observador B, a luz chega primeiro ao detector 
1. 
d) a simultaneidade é um conceito relativo, depende do 
observador. 
e) tanto para o observador A quanto para o observador 
B, a luz sempre chegará simultaneamente aos 
detectores. 
 

5. Sobre a teoria da relatividade, marque o que for 
verdadeiro: 
a) O tempo é uma grandeza absoluta, 
b) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a 
contração do tempo. 
c) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a contração 
dos comprimentos. 

d) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a dilatação 
dos comprimentos. 
 

17.4 GABARITO 
1- C; 2- VFVV; 3- E; 4- E; 5- C 

 

UNIDADE 18 
 

FÍSICA MODERNA III: FÍSICA QUÂNTICA 
  

Física Quântica, Teoria Quântica ou Mecânica 
Quântica são termos que indicam uma parte da física 
moderna que surgiu no século XX. 

Ela compreende diversos fenômenos associados 
aos átomos, moléculas, partículas subatômicas e a 
quantização de energia. 

 
Estrutura do átomo 

Muitas teorias foram sendo difundidas com o 
passar dos anos e algumas delas focam nos estudos 
da física quântica e da espiritualidade. No entanto, o 
maior foco são os estudos microscópicos. 

Note que além da física, a química e a filosofia são 
áreas de conhecimento que se beneficiaram das 
contribuições teóricas da física quântica. 
 

18.1 PRINCIPAIS PENSADORES 

Os principais teóricos que contribuíram para o 
crescimento e consolidação dessa área foram Planck, 
Einstein, Rutherford, Bohr, Schrodinger e Heisenberg. 
 

Planck 

 
O físico alemão Max Planck (1858-1947) é 

considerado o “pai da física quântica”. Essa 
denominação corrobora suas contribuições na área da 
teoria quântica. Graças a ele, essa área foi criada e 
consolidada por outros teóricos. 

Seu maior foco foram os estudos das radiações 
eletromagnéticas. Assim, ele criou uma das mais 
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importantes constantes da física quântica, denominada 
de Constante de Planck. 

Com um valor de 6,63. 10-34 J.s, ela é usada para 
indicar a energia e a frequência das radiações 
eletromagnéticas. Essa constante determina a energia 
de um fóton, mediante a equação: E = h.f 
 

Einstein 

 
Albert Einstein (1879-1955) foi um físico alemão. 

Ao lado de Planck, ele representa um dos principais 
físicos teóricos na área da teoria quântica. Merecem 
destaque seus trabalhos relacionados com a teoria da 
relatividade. 

Essa teoria enfoca nos conceitos de massa e 
energia sendo expressa pela equação: E = mc2. Para 
Einstein, o universo está em constante expansão. Ao 
estudar as Leis de Newton, o cientista pode encontrar 
lacunas. 

Assim, seus estudos sobre o espaço e o tempo 
foram essenciais para construir a visão moderna da 
realidade no campo da Física. Em 1921 Einstein 
recebeu o Prêmio Nobel de Física, por conta dos 
estudos sobre física teórica e o efeito fotoelétrico. 

18.2 EQUILÍBRIO TÉRMICO 

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), o mesmo 
físico alemão cujos trabalhos você já conhece sob a 
forma das leis de Kirchhoff para os circuitos elétricos, 
foi um dos primeiros estudiosos à realmente se dedicar 
ao estudo da emissão térmica, sobretudo a emissão 
solar. Entre seus trabalhos resultam: 

“Os poderes de emissão e de absorção são 
diretamente proporcionais”. 

Conclui-se que se um corpo absorve certo 
percentual da radiação que nele incide, também emite 
o mesmo percentual. 

Um corpo negro ideal é um corpo capaz de 
absorver toda a radiação que nele incide e também 
emitir toda a radiação que ele é capaz de produzir. 

A emissão da radiação térmica é a mesma em todos 
os corpos que se encontram em equilíbrio térmico. 
 

18.3 EFEITO FOTOELÉTRICO   

O efeito fotoelétrico ocorre quando há emissões de 
elétron num determinado material. Geralmente, esse 
efeito é produzido em materiais metálicos os quais são 
expostos a uma radiação eletromagnética, como a luz. 

Quando isso acontece, essa radiação arranca os 
elétrons da superfície. Dessa maneira, as ondas 
eletromagnéticas envolvidas com esse fenômeno 
transferem energia aos elétrons. 
 

O que são Fótons? 

 
Esquema do Efeito Fotoelétrico 
 

Os fótons são minúsculas partículas elementares que 
possuem energia e são mediadoras do efeito 
fotoelétrico. A energia do fóton é calculada pela 
seguinte fórmula: 
E = h.f 
Onde, 
E: energia do fóton 
h: constante de proporcionalidade (Constante de 
Planck: 6,63. 10-34 J.s) 
f: frequência do fóton 
No Sistema Internacional (SI), a energia do fóton é 
calculada em Joule (J) e a frequência em Hertz (Hz). 
 

Aplicações 

Nas células fotoelétricas (fotocélulas), a energia 
luminosa se transforma em corrente elétrica. Diversos 
objetos e sistemas utilizam o efeito fotoelétrico, por 
exemplo: 
- As televisões (de LCD e plasma) 
- Os painéis solares 
- As reconstituições de sons nas películas de um 
cinematógrafo 
- As iluminações urbanas 
- Os sistemas de alarmes 
- As portas automáticas 
- Os aparelhos de controle (contagem) dos metrôs 
 

18.4 EXERCÍCIOS  
 

1. Selecione a alternativa que apresenta as palavras 
que completam corretamente as lacunas, pela 
ordem, no seguinte texto relacionado com o efeito 
fotoelétrico. 
O efeito fotoelétrico, isto é, a emissão de ….. por metais 
sob a ação da luz, é um experimento dentro de um 
contexto físico extremamente rico, incluindo a 
oportunidade de pensar sobre o funcionamento do 
equipamento que leva à evidência experimental 
relacionada com a emissão e a energia dessas 
partículas, bem como a oportunidade de entender a 
inadequacidade da visão clássica do fenômeno. 
Em 1905, ao analisar esse efeito, Einstein fez a 
suposição revolucionária de que a luz, até então 
considerada como um fenômeno ondulatório, poderia 
também ser concebida como constituída por conteúdos 
energéticos que obedecem a uma distribuição ….. , os 
quanta de luz, mais tarde denominados ….. . 
a) fótons – contínua – fótons 
b) fótons – contínua – elétrons 
c) elétrons – contínua – fótons 
d) elétrons – discreta – elétrons 
 

2. O efeito fotoelétrico contrariou as previsões 
teóricas da física clássica porque mostrou que a 
energia cinética máxima dos elétrons, emitidos por 
uma placa metálica iluminada, depende: 
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a) exclusivamente da amplitude da radiação incidente. 
b) da frequência e não do comprimento de onda da 
radiação incidente. 
c) da amplitude e não do comprimento de onda da 
radiação incidente. 
d) do comprimento de onda e não da frequência da 
radiação incidente. 
e) da frequência e não da amplitude da radiação 
incidente. 
 

3. Um laser emite um pulso de luz monocromático 
com duração de 6,0 ns, com frequência de 
4,0.1014 Hz e potência de 110 mW. O número de 
fótons contidos nesse pulso é: 
Dados: constante de Planck: h = 6,6 x 10-34 J.s 
1,0 ns = 1,0 x 10-9 s 
a) 2,5.109 
b) 2,5.1012 
c) 6,9.1013 
d) 2,5.1014 
e) 4,2.1014 
 

4. Sobre o efeito fotoelétrico, marque a alternativa 
correta: 
a) O efeito fotoelétrico depende da intensidade da 
radiação incidente sobre a placa metálica. 
b) Não há frequência mínima necessária para a 
ocorrência desse fenômeno. 
c) A frequência de corte é fruto da razão entre a função 
trabalho e a constante de Planck. 
d) A energia cinética dos fotoelétrons é diretamente 
proporcional ao comprimento de onda da radiação 
incidente. 
 

5. A tabela abaixo mostra as frequências para três 
tipos distintos de ondas eletromagnéticas que irão 
atingir uma placa metálica cuja função trabalho 
corresponde a 4,5eV. A partir dos valores das 
frequências podemos afirmar que: 

 
Dados: Considere a constante de Planck como     
h=4,0.10-15 eV.s, e a velocidade da luz no vácuo         
c=3,0.108m/s 
a) A onda C possui frequência menor que a frequência 
de corte. 
b) A energia cinética do fotoelétron atingido pela onda 
D é de 13,5eV. 
c) O efeito fotoelétrico não ocorrerá com nenhuma das 
ondas. 
d) A razão entre a frequência de corte e a frequência da 
onda A é 0,085. 
e) O comprimento de onda referente à onda B é    
2,0.10– 10 m. 
 

7. Analise as afirmativas abaixo, relativas à 
explicação do efeito fotoelétrico, tendo como base 
o modelo corpuscular da luz. 
I – A energia dos fótons da luz incidente é transferida 
para os elétrons no metal de forma quantizada. 
II – A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de 
uma superfície metálica depende apenas da frequência 
da luz incidente e da função trabalho do metal. 

III – Em uma superfície metálica, elétrons devem ser 
ejetados independentemente da frequência da luz 
incidente, desde que a intensidade seja alta o 
suficiente, pois está sendo transferida energia ao metal. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

7. Determine a frequência de corte para um metal 
cuja função trabalho seja 2,3eV. 
Dados: Considere a constante de Planck como      
h=4,0.10–15 eV.s 
 

18.5 GABARITO 
1- E; 2- E; 3- A; 4- C; 5- B; 6- C;7- 5,75.1014 Hz.   

 

UNIDADE 19 

 

REVISÃO I 
 

1. A respeito da classificação das ondas, marque a 
alternativa incorreta: 
a) As ondas classificadas como longitudinais possuem 
vibração paralela à propagação. Um exemplo desse 
tipo de onda é o som. 
b) O som é uma onda mecânica, longitudinal e 
tridimensional. 
c) Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. 
d) A frequência representa o número de ondas geradas 
dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade 
Hz (Hertz) significa ondas geradas por segundo. 
e) Quanto à sua natureza, as ondas podem ser 
classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, 
transversais e longitudinais. 
2. A respeito das características das ondas, marque 
a alternativa errada. 
a) Ondas sonoras e ondas sísmicas são exemplos de 
ondas mecânicas. 
b) A descrição do comportamento das ondas 
mecânicas é feita pelas leis de Newton. 
c) As ondas eletromagnéticas resultam da combinação 
de um campo elétrico com um campo magnético. 
d) A descrição das ondas eletromagnéticas é feita por 
meio das equações de Maxwell. 
e) Quanto à direção de propagação, as ondas geradas 
em um lago pela queda de uma pedra na água são 
classificadas como tridimensionais. 
 

3. Uma determinada fonte gera 3600 ondas por 
minuto com comprimento de onda igual a 10 m. 
Determine a velocidade de propagação dessas 
ondas. 
a) 500 m/s 
b) 360 m/s 
c) 600 m/s 
d) 60 m/s 
e) 100 m/s 
 

4. O som mais grave que o ouvido humano é capaz 
de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 m. 
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Sendo assim, determine a mínima frequência capaz 
de ser percebida pelo ouvido humano. 
Dados: Velocidade do som no ar = 340 m/s 
a) 10 Hz 
b) 15 Hz 
c) 17 Hz 
d) 20 Hz 
e) 34 Hz 
 

5. Uma pessoa toca no piano uma tecla 
correspondente à nota mi e, em seguida, a que 
corresponde a sol. Pode-se afirmar que serão 
ouvidos dois sons diferentes porque as ondas 
sonoras correspondentes a essas notas têm: 
a) amplitudes diferentes 
b) frequências diferentes 
c) intensidades diferentes 
d) timbres diferentes 
e) velocidade de propagação diferentes 
 

6. As ondas são formas de transferência de energia 
de uma região para outra. Existem ondas 
mecânicas – que precisam de meios materiais para 
se propagarem – e ondas eletromagnéticas – que 
podem se propagar tanto no vácuo como em alguns 
meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar 
corretamente que 
a) a energia transferida por uma onda eletromagnética 
é diretamente proporcional à frequência dessa onda. 
b) o som é uma espécie de onda eletromagnética e, por 
isso, pode ser transmitido de uma antena à outra, como 
ocorre nas transmissões de TV e rádio. 
c) a luz visível é uma onda mecânica que somente se 
propaga de forma transversal. 
d) existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos 
olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e 
as micro-ondas. 
e) o infrassom é uma onda eletromagnética com 
frequência abaixo da audível. 
 

7. Diante de uma grande parede vertical, um garoto 
bate palmas e recebe o eco um segundo depois. Se 
a velocidade do som no ar é 340 m/s, o garoto pode 
concluir que a parede está situada a uma distância 
aproximada de: 
a) 17 m 
b) 34 m 
c) 68 m 
d) 170 m 
e) 340 m 
 

8. Com o objetivo de simular as ondas no mar, 
foram geradas, em uma cuba de ondas de um 
laboratório, as ondas bidimensionais 
representadas na figura, que se propagam de uma 
região mais funda (região 1) para uma região mais 
rasa (região 2). 

 
Sabendo que, quando as ondas passam de uma 
região para a outra, sua frequência de oscilação 
não se altera e considerando as medidas indicadas 
na figura, é correto afirmar que a razão entre as 
velocidades de propagação das ondas nas regiões 
1 e 2 é igual a: 
a) 1,6. 
b) 0,4. 
c) 2,8. 
d) 2,5. 
e) 1,2. 
 

9. Um tubo sonoro, como o da 
figura ao lado, emite um som 
com velocidade de 340 m/s. 
pode-se afirmar que o 
comprimento de onda e a 
frequência da onda sonora 
emitida são, respectivamente: 
a) 0,75 m e 340 Hz. 
b) 0,80 m e 425 Hz. 
c) 1,00 m e 230 Hz. 
d) 1,50 m e 455 Hz. 
e) 2,02 m e 230 Hz. 
 
10. O "nível de intensidade sonora" 𝑵 é medido 
numa escala logarítmica, e está relacionada com a 
intensidade física 𝑰 da onda pela expressão: 

𝐍 = 𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐠 (
𝐈

𝐈𝟎
) em que 𝑰𝟎 é a intensidade do mais 

fraco som audível. 
Se 𝐈 = 𝟏𝟎. 𝐈𝟎, tem-se 𝐍 = 𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 

𝐍 = 𝟏𝟎 dB 
(dB = decibel) 
Um cachorro ao ladrar emite um som cujo nível de 
intensidade é 65 dB. Se forem dois cachorros 
latindo ao 
mesmo tempo, em uníssono, o nível de intensidade 
será: (use log 2 = 0,30) 
a) 65 dB 
b) 68 dB 
c) 85 dB 
d) 130 dB 
 

11. O radar é um dos dispositivos mais usados para 
coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. 
O seu princípio de funcionamento é baseado no 
efeito Doppler das ondas eletromagnéticas 
refletidas pelo carro em movimento. 
Considere que a velocidade medida por um radar 
foi   Vm = 72 km/h para um carro que se aproximava 
do aparelho. 
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Para se obter Vm o radar mede a diferença de 

frequências ∆𝐟, dada por ∆𝐟 = 𝐟 − 𝐟𝟎 = ±
𝐯𝐦

𝐜
× 𝐟𝟎, 

sendo 𝐟 a frequência da onda refletida pelo carro, 

𝐟𝟎 = 𝟐, 𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟎Hz a frequência da onda emitida pelo 

radar e 𝐜 = 𝟑, 𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 m/s a velocidade da onda 
eletromagnética. O sinal (+ ou –) deve ser escolhido 
dependendo do sentido do movimento do carro 
com relação ao radar, sendo que, quando o carro se 
aproxima, a frequência da onda refletida é maior 
que a emitida. Pode-se afirmar que a diferença de 
frequência ∆𝒇 medida pelo radar foi igual a  
a) 1600 Hz.  
b) 80 Hz.  
c) –80 Hz.  
d) –1600 Hz. 
 

19.1 GABARITO 
1- E; 2- E; 3- C; 4- D; 5- B; 6- A; 7- D; 8- D; 9- B; 10- B; 11- A 

 

UNIDADE 20 
 

REVISÃO II 
 

1. As afirmações a seguir tratam dos conceitos 
básicos de Óptica Geométrica. Indique a questão 
incorreta. 
a) Raios de luz são setas orientadas que representam 
a luz e são classificados como paralelos, convergentes 
e divergentes. 
b) A Óptica Geométrica estuda a natureza física da luz. 
c) Fontes secundárias de luz são aquelas que não 
produzem luz própria. A Lua é um exemplo de fonte 
secundária. 
d) Quando um feixe luminoso muda de meio de 
propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração. 
e) A Óptica Geométrica estuda os fenômenos com base 
em experimentos e não analisa a natureza física da luz, 
mas a interpreta como setas orientadas denominadas 
de raios de luz. 
 

2. Uma partida de futebol, jogada com uma bola de 
30 cm de diâmetro, é observada por um torcedor. 
A distância da íris à retina deste torcedor é 
aproximadamente igual a 2 cm. 
O tamanho da imagem da bola, em micros, que se 
forma na retina do torcedor, quando a bola está a 
150 m de distância, vale, aproximadamente: 
a) 1 
b) 40 
c) 300 
d) 800 
e) 90 
3. Uma câmera escura de orifício reproduz uma 
imagem de 10 cm de altura de uma árvore 
observada. Se reduzirmos em 15 m a distância 
horizontal da câmera à árvore, essa imagem passa 
a ter altura de 15 cm.  
a) Qual é a distância horizontal inicial da árvore à 
câmara? 
b) Ao se diminuir o comprimento da câmera, porém 
mantendo seu orifício à mesma distância da árvore, 
o que ocorre com a imagem formada? Justifique. 
 

4. Durante o final da Copa do Mundo, um 
cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais 
gravou cena em um estúdio completamente escuro, 
onde existia uma bandeira da “Azzurra” (azul e 
branca) que foi iluminada por um feixe de luz 
amarela monocromática. Quando a cena foi exibida 
ao público, a bandeira apareceu: 
a) verde e branca 
b) verde e amarela 
c) preta e branca 
d) preta e amarela 
e) azul e branca 
 

5. Para que uma substância seja colorida ela deve 
absorver luz na região do visível. Quando uma 
amostra absorve luz visível, a cor que percebemos 
é a soma das cores restantes que são refletidas ou 
transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o 
espectro de absorção para uma substância e é 
possível observar que há um comprimento de onda 
em que a intensidade de absorção é máxima.  

 
Um observador pode prever a cor dessa substância 
pelo uso da roda de cores (Figura 2): o 
comprimento de onda correspondente à cor do 
objeto é encontrado no lado oposto ao 
comprimento de onda da absorção máxima. 

 
Qual a cor da substância que deu origem ao 
espectro da Figura 1? 
a) Azul. 
b) Verde. 
c) Violeta. 
d) Laranja. 
e) Vermelho. 
 
6. A figura abaixo representa dois espelhos planos, 
E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60º. Um 
raio de luz i incide em E1 com ângulo de incidência 
de 40º. O raio refletido vai atingir E2 com ângulo de 
incidência de:  

 
a)70º                    
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b) 60º                 
c) 40º              
d) 20º                 
e) 0º 
 

7. Das afirmativas a seguir, assinale o que for 
correto: 
(01) Uma imagem virtual não pode ser mostrada numa 
tela.  
(02) Um espelho convexo nunca forma uma imagem 
real de um objeto real.  
(04) Um espelho côncavo sempre forma uma imagem 
virtual.  
(08) Um espelho côncavo nunca forma uma imagem 
real ampliada de um objeto real.  
(16) A imagem virtual formada por um espelho côncavo 
é sempre menor que o objeto.  
(32) Quando a distância imagem é negativa, isso 
significa que a imagem é virtual. 
(64) Todos os raios paralelos ao eixo de um espelho 
esférico convergem para o mesmo ponto depois de 
refletidos. Esse ponto é o centro de curvatura do 
espelho. 
 

8. Uma superfície refletora esférica côncava, cujo 
raio de curvatura é 30 cm, é usada para formar a 
imagem de um pequeno objeto localizado a 60 cm 
da superfície, conforme o esquema. 
A imagem se forma a uma distância da superfície 
que vale, em cm: 

 
a) 15 
b) 20 
c) 30 
d) 45 
e) 60 
 

9. Um lápis foi colocado a 30,0 cm diante de um 
espelho esférico convexo de distância focal igual a 
50,0 cm, perpendicularmente ao eixo principal. O 
lápis possui 10,0 cm de comprimento. Com base 
nestas informações, pode-se afirmar que a posição 
e o tamanho da imagem do lápis são, 
respectivamente: 
a) 75,0cm e -25,0cm 
b) 18,75mm e -6,25mm 
c) -75,0cm e 25,0cm 
d) 75,0cm e 6,25cm 
e) -18,75cm e 6,25cm 
 

20.1 GABARITO 
1- B; 2- B; 3- a) D= 45m b) diminui; 4- D; 5- E; 6- D; 7- 1+2+32; 8- B; 9- E. 

 

UNIDADE 21 

 

REVISÃO III 
 

1. Para as proposições abaixo, marque V para 
verdadeiro e F para falso. 

(   ) O princípio da reversibilidade da luz explica a 
ocorrência dos eclipses. 
(  ) O eclipse solar parcial ocorre na região de 
penumbra. 
(     ) Quando um objeto opaco é posto diante de uma 
fonte de luz pontual, pode-se perceber a formação de 
sombra e penumbra. 
(   ) Só ocorre penumbra caso a fonte de luz seja 
extensa, tipo de fonte cujas dimensões não podem ser 
desprezadas. 
 

2. Quando dois espelhos planos são associados 
com um ângulo igual a 30º, formam-se neles: 
a) 6 imagens 
b) 14 imagens 
c) 12 imagens 
d) 11 imagens 
 

3. A escultura mostrada na figura encontra-se 
exibida no pátio do Museu Metropolitano de Arte de 
Tóquio. Trata-se de uma esfera metálica com um 
grande poder reflexivo, e nela vê-se a imagem de 
uma construção. 

 
Com relação a essa imagem, pode-se afirmar que é 
a) real e se forma na superfície da esfera.          
b) real e se forma atrás da superfície espelhada da 
esfera. 
c) virtual e se forma na superfície da esfera.      
d) virtual e se forma atrás da superfície espelhada da 
esfera. 
e) virtual e se forma na frente da superfície espelhada 
da esfera. 
 

4. Um objeto de altura O é colocado 
perpendicularmente ao eixo principal de um 
espelho esférico côncavo. Estando o objeto no 
infinito, a imagem desse objeto será: 
a) real, localizada no foco;            
b) real e de mesmo tamanho do objeto          
c) real, maior do que o tamanho do objeto; 
d) virtual e de mesmo tamanho do objeto;             
e) virtual, menor do que o tamanho do objeto. 
 

5. Suponha que você é estagiário de uma estação 
de televisão e deve providenciar um espelho que 
amplie a imagem do rosto dos artistas para que eles 
próprios possam retocar a maquilagem. 
O toucador limita a aproximação do rosto do artista 
ao espelho a, no máximo, 15 cm. Dos espelhos a 
seguir, o único indicado para essa finalidade seria 
um espelho esférico 
a) côncavo, de raio de curvatura 5,0 cm.      
b) convexo, de raio de curvatura 10 cm.      
c) convexo, de raio de curvatura 15 cm. 
d) convexo, de raio de curvatura 20 cm.      
e) côncavo, de raio de curvatura 40 cm. 
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6. Na formação das imagens na retina da visão 
humana, tendo em vista uma pessoa com boa 
saúde visual, o cristalino funciona como uma lente: 
a) convergente, formando imagens reais, invertidas e 
diminuídas. 
b) convergente, formando imagens reais, direitas e 
diminuídas. 
c) divergente, formando imagens virtuais, invertidas e 
diminuídas. 
d) divergente, formando imagens reais, direitas e 
diminuídas. 
e) divergente, formando imagens reais, invertidas e de 
mesmo tamanho. 
  
7. Um objeto está sobre o eixo óptico e a uma 
distância p de uma lente convergente de 
distância f. Sendo p maior que f e menor que 2f, 
pode-se afirmar que a imagem será: 
a) virtual e maior que o objeto; 
b) virtual e menor que o objeto; 
c) real e maior que o objeto; 
d) real e menor que o objeto; 
e) real e igual ao objeto. 
 

8. Um objeto tem altura ho = 20 cm e está localizado 
a uma distância do = 30 cm de uma lente. Esse 
objeto produz uma imagem virtual de altura hi = 4,0 
cm. A distância da imagem à lente, a distância focal 
e o tipo da lente são, respectivamente: 
a) 6,0 cm; 7,5 cm; convergente; 
b) 1,7 cm; 30 cm; divergente; 
c) 6,0 cm; -7,5 cm; divergente; 
d) 6,0 cm; 5,0 cm; divergente; 
e) 1,7 cm; -5,0 cm; convergente. 
 

9. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao 
eixo principal de uma lente convergente 
de distância focal f. Se o objeto está a uma 
distância 3f da lente, a distância entre o objeto e a 
imagem conjugada por essa lente é: 
a) f/2 
b) 3f/2 
c) 5f/2 
d) 7f/2 
e) 9f/2 
 

10. Uma lente esférica de vidro, delgada, convexo-
côncava, tem o raio da superfície côncava igual a 
5,0 cm e o da convexa igual a 20 cm. Sendo o índice 
de refração do vidro, em relação ao ar, n = 1,5, 
para uma dada luz monocromática, a convergência 
dessa lente é igual a: 
a) -15 di 
b) -7,5 di 
c) -0,075 di 
d) 7,5 di 
e) 15 di 
 

21.1 GABARITO 
1- FVFV; 2- D; 3- D; 4- A; 5- E; 6- A; 7- C; 8- C; 9- E; 10- B.  
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FÍSICA III
UNIDADE 15 

 

ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA 

ELÉTRICA 
 

 Seja U a ddp entre dois pontos A e B de um 

circuito elétrico, entre os quais existe um resistor ou um 

receptor. Seja 𝐸𝑒𝑙 a energia elétrica consumida pelo 

resistor ou pelo receptor num intervalo de tempo 𝛥𝑡. A 

potência elétrica consumida pelo resistor ou receptor é 

dado por:  

elE
P

t
=
  

 

 No S.I., a unidade de energia elétrica é o joule 

(J) e a de intervalo de tempo é o segundo (s). Desse 

modo, a unidade de potência elétrica é 1J/1s=1W , que 

recebe o nome de watt (W).  

 Uma unidade de energia muito utilizada em 

eletricidade é o quilowatt-hora (kWh). Nesse caso, a 

potência deve ser medida em kW e o tempo em h. 

Quilowatt-hora e joule são, portanto, unidades de 

energia elétrica. Frequentemente, é necessário que 

realizemos transformações de uma dessas unidades na 

outra, isso pode ser feito lembrando a relação entre 

elas:  

1𝑘𝑊ℎ = 3,6.106𝐽 
 

15.1 POTÊNCIA ELÉTRICA EM FUNÇÃO DE U E i 

  Nem sempre se conhece a energia consumida 

por unidade de tempo por um resistor ou receptor. 

Sendo assim, é necessário que saibamos um modo de 

calcula a potência elétrica consumida 

independentemente de conhecermos esses valores ou 

não. Isso pode ser feito através da equação:  
 

.P U i=  
 

 Em que U é a diferença de potencial e i a 

corrente elétrica a que tais dispositivos estão 

submetidos. É usual gravarem-se nos aparelhos 

elétricos a potência elétrica que consomem e a ddp a 

que devem ser ligados. Assim, um aparelho, onde está 

marcado (100W – 120V) consome a potência de 100W, 

quando ligado entre dois pontos que possuem ddp de 

120V entre si. 

 A potência elétrica consumida por um resistor 

ou por um receptor é fornecida por um gerador. Por 

isso, a mesma fórmula P = U.i pode ser utilizada para 

calcular a potência elétrica fornecida pelo gerador, 

sendo U a ddp e i a corrente elétrica que tal gerador 

está submetido.  

 

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1: Quando ligado a uma 

tensão de 100V, um aquecedor elétrico recebe uma 

potência elétrica de 1800W. Calcule:  

a) A intensidade da corrente elétrica no aquecedor.  

b) A energia elétrica recebida pelo aquecedor, em uma 

hora de funcionamento, em kWh. 
 

SOLUÇÃO 1: 

a) . 1800 1000. 18P U i i i A= → = → =  

b) 
. 1,8 .1 1,8elE P t kW h kWh=  = =

 
 

EXERCÍCIO RESOLVIDO 2: (UFRN) Um chuveiro 

elétrico tem potência de 2800W, e uma lampâda 

incandescente tem potência de 40W. Quanto tempo a 

lâmpada deve ficar ligada para consumir a mesma 

energia gasta pelo chuveiro em dez minutos de 

funcionamento? 

SOLUÇÃO 2: Sendo LE
 e CE

  as energias 

consumidas, respectivamente, pelo chuveiro e pela 

lâmpada, temos:  

2800.10 40.

700min

C LE E

t

t

=

=

=  
 

15.2 POTÊNCIA ELÉTRICA DISSIPADA POR 

UM RESISTOR  

 A energia elétrica que um resistor consome é 

transformada em energia térmica. Por isso, dizemos 

que a potência elétrica consumida por um resistor é 

dissipada. Em um dispositivo elétrico, como já visto 

anteriormente, a potência elétrica dissipada é dada por:  
 

.P U i=  
 

Lembrando que U = R.i, a equação anterior pode ser 

reescrita como:  
2.P R i=  

 

Poderíamos, ainda, escrever i = U/R, e a equação para 

a potência dissipada ficaria:  
2U

P
R

=
 

 

 Em casos em que se faz necessário o cálculo 

da potência elétrica dissipada por uma associação de 

resistores, basta adotar R das equações acima como a 

resistência equivalente da associação.  
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EXERCÍCIO RESOLVIDO 3: Considere uma lâmpada 

incandescente com as seguintes especificações 

(valores nominais): 100W – 220V.  

a) Calcule a resistência elétrica dessa lâmpada 

operando corretamente, isto é, com seus valores 

nominais.  

b) Ignorando a variação da resistência elétrica com a 

temperatura, calcule a potência dissipada pela lâmpada 

se for ligada a uma rede de 110V.  

 

SOLUÇÃO 3:  

Conhecendo P = 100W e U = 220W, é mais imediato 

usar:  
2

2220
100

484

U
P

R

R

R

=

=

=   
b)  

2110
25

484
P W= =

 
 

15.3 POTÊNCIA ELÉTRICA E RENDIMENTO 

EM UM GERADOR 

 Num gerador real, devido a existência de uma 

resistência interna r, a potência total TP
gerada é 

composta por duas parcelas, a potência útil UP
e a 

potência dissipada DP
.  

T U DP P P= +
 

 

 A potência útil é a parcela responsável por 

realizar trabalho elétrico propriamente dito que, como 

visto em capítulos anteriores, representa a energia 

gasta para se mover uma determinada carga elétrica de 

um potencial elétrico a outro. Essa parcela pode ser 

calculada através de:  

.UP U i=
 

 

 Já a potência dissipada é a parcela perdida 

através do aquecimento do gerador, calculada por:   
 

2.DP r i=
 

 A relação entre a potência útil UP
e a potência 

total gerada TP
é denominada de rendimento do 

gerador e  representado pela letra grega 


: 
 

U

T

P

P
 =

 
 

15.4 POTÊNCIA ELÉTRICA E RENDIMENTO 

EM UM GERADOR 

 Um receptor submetido a uma ddp U tem 

potência total 
.TP U i=

. Parte dessa potência ele utiliza 

para realizar a tarefa para a qual foi destinado. Essa é 

potência útil 
'.UP i=

.  

Além disso, ele dissipa parte dessa potência, 
2'.DP r i=

, em sua resistência interna r’. A equação da 

potência é expressa por: 
2'. '.T U DP P P i r i= + = +

 
 

Onde o rendimento de um receptor também pode ser 

expresso por:  

U

T

P

P
 =

 
 

EXERCÍCIO RESOLVIDO 4: No circuito representado 

a seguir, temos um gerador de força eletromotriz E e 

resistência interna r, alimentando um resistor de 

resistência R:  

 
Determine:  

a) A potência elétrica útil do gerador, isto é, a potência 

elétrica que ele fornece ao resistor. 

b) A potência elétrica desperdiçada na resistência 

interna do gerador.  

c) O rendimento do gerador.  
 

SOLUÇÃO 4: 

a) 

 
b) A potência dissipada na resistência interna é:  

 
c)  

68
0,94 94%

68 4
 = = =

+  
 

15.5 EXERCÍCIOS 
 

1. Por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 

20 A quando ele é ligado a uma tensão de 220V. 

Determine:  

a) A potência elétrica recebida pelo chuveiro. 

b) A energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 

minutos de funcionamento, expressa em kWh.  

c) A elevação da temperatura da água ao passar pelo 

chuveiro com vazão igual a 50 gramas por segundo, 

supondo que ela absorva toda a energia dissipada.  

Use: calor específico da água = 4,0J/gºC.  

  

2. (FUVEST-SP) As lâmpadas fluorescentes 

iluminam muito mais do que as lâmpadas 

incandescentes de mesma potência. Nas lâmpadas 
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fluorescentes compactas, a eficiência luminosa, 

medida em lumens por watt (lm/W), é da ordem de 

60lm/W e, nas lâmpadas incandescentes, da ordem 

de 15 lm/W. Em uma residência, 10 lâmpadas 

incandescentes de 100 W são substituídas por 

fluorescentes compactas que fornecem iluminação 

equivalente (mesma quantidade de lumens). 

Admitindo que as lâmpadas – ficam acesas, em 

média, 6 horas por dia e que o preço da energia 

elétrica é de R$0,20/kWh, a economia mensal na 

conta de energia elétrica dessa residência será de, 

aproximadamente:  

a) R$12,00. c) R$27,00. e) R$144,00. 

b) R$20,00. d) R$36,00. 

 

3. (FUVEST-SP) O gráfico a seguir representa o 

comportamento da resistência de um fio condutor 

em função da temperatura em kelvin. O fato de o 

valor da resistência ficar desprezível abaixo de uma 

certa temperatura caracteriza o fenômeno da 

supercondutividade. Pretende-se usar o fio na 

construção de uma linha de transmissão de energia 

elétrica em corrente continua. A temperatura 

ambiente de 300K, a linha seria percorrida por uma 

corrente de 1000A, com uma certa perda de energia 

na linha.  

 
Qual será o valor da corrente na linha, com a mesma 

perda de energia, se a temperatura do fio fosse 

baixada para 100K? 

 

4. (PUC-PR) Torna-se uma lâmpada incandescente 

onde está escrito 130 V – 60 W e liga-se por meio de 

fios condutores a uma tomada elétrica. O filamento 

da lâmpada incandescente, enquanto os fios de 

ligação permanecem “frios”. Isso ocorre porque:   

a) Os fios de ligação têm maior resistência elétrica que 

o filamento.  

b) Os fios de ligação têm menor resistência elétrica que 

o filamento.  

c) Os fios de ligação são providos de capa isolante.  

d) O filamento é enrolado em espiral.  

e) A corrente que passa no filamento é maior que a dos 

fios de ligação.  

   

5. Para iluminar uma árvore de Natal, são 

associadas em série lâmpadas iguais, 

especificadas por 5W – 5V. A associação é ligada a 

uma tomada de 110V. Determine:  

a) O número de lâmpadas que devem ser associadas, 

para que cada uma opere de acordo com suas 

especificações. 

b) A resistência de cada lâmpada.  

c) O que acontecerá com as outas lâmpadas, se uma 

delas queimar, abrindo o circuito.  

 

6. Entre os terminais A e B da associação 

representada na figura a seguir, a tensão é de 120V. 

Sendo 1 16R = 
, 2 60R = 

e 3 40R = 
, determine:  

 

a) A intensidade da corrente 1i .  

b) A ddp entre os pontos B e C.  

c) As intensidades de corrente 2i e 3i . 

d) A potência dissipada em cada um dos resistores em 

paralelo.  

 

7. Lâmpadas iguais, especificadas por 18W – 12V, 

são associadas em paralelo, e os terminais da 

associação são submetidos a uma ddp U = 12V, 

rigorosamente constante, como mostra a figura a 

seguir. O fusível indicado queima quando a 

intensidade da corrente I que o atravessa 

ultrapassa 20A. 

 
a) Calcule o máximo número de lâmpadas que podem 

ser associadas sem queimar o fusível.  

b) O que acontece com as outras lâmpadas se uma 

delas se queimar?  

 

8. (UEL-2004) É comum haver uma enorme 

distância entre as usinas hidrelétricas e os 

principais centros consumidores de energia. A 

usina de Itaipu, por exemplo, está a milhares de 

quilômetros de algumas das grandes cidades 

brasileiras. Como a resistência elétrica é 

proporcional ao comprimento do condutor, uma 

indesejável e inevitável perda acumulada de 

energia é observada. Se a usina produz uma tensão 

V na saída de seus geradores e até chegar ao centro 

de consumo a linha de transmissão tem uma 
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resistência acumulada R, qual é a potência bruta bP

na usina e a potência efetiva eP
no final da linha de 

transmissão, se a corrente que passa pela linha é I? 

a) bP VI=
e eP VI=

 

b)
2

bP I R=
e eP VI=

 

c)
( )bP I V RI= −

e eP VI RI= −
 

d) bP VI=
e 

( )eP I V IR= −
 

e) bP VI RI= −
e 

2

eP I R=
 

 

9. (UFLA-MG) Um motor elétrico (receptor), de 

resistência interna de 10 , está ligado a uma 

tomada de 200V, recebendo uma potência de 

1600W. Calcule: 

a) A potência elétrica dissipada internamente.  

b) A força contra-eletromotriz do motor.  

c) O rendimento do motor.  

 

10. (UFSE) Um motor, ligado a uma bateria de força 

eletromotriz 9,0V e resistência interna desprezível, 

está erguendo verticalmente um peso de 3,0N com 

velocidade constante de 2,0m/s. A potência 

dissipada por Efeito Joule no motor é de 1,2W. Qual 

a intensidade da corrente que passa pelo motor?  

 

15.6 GABARITO  
1.a)4400w  b) 1,1kWh c) 22ºC 2.c  3. 2000A 4. B 5.a) 22 lâmpadas  
b) 5ohms  c) Apagarão 6.a) 3ª b)72V c) 1,2A e 1,8A, respectivamente 
d)P2= 86W e P3 = 130W 7.a) 13 lâmpadas b) Continuam acesas 8. D  
9. a) P = 640W b) E’= 120V c) 60% 10. 0,8A 

 

UNIDADE 16 
 

CAMPO MAGNÉTICO 
 

16.1 IMÃS 

 Certos corpos, denominados imãs, 
diferenciam-se por apresentar propriedades notáveis, 
entre as quais citamos:  
 I – Atraem fragmentos de ferro (limalha de 
ferro). Estes aderem as regiões extremas de um imã 
em forma de barras. Estas regiões constituem os pólos 
de um imã, figura 1(a);  
 II – Quando suspensos pelo centro de 
gravidade, orientam-se, aproximadamente, na direção 
norte-sul geográfica do lugar. A região dos imãs que se 
volta para o pólo norte geográfico é denominada norte 
(N) e a outra região, pólo sul (S), figura 1(b);  
 III – Exercem entre si forças de atração ou de 
repulsão conforme a posição em que são postos em 
presença. A experiência mostra que pólos iguais se 
repelem e diferentes se atraem, figura 1(c);  
 IV – Cortando-se transversalmente um imã, 
obtém-se dois novos imãs. Essa propriedade é 
denominada inseparabilidade dos pólos, figura 1(d).  

 
CAMPO MAGNÉTICO – LINHAS DE INDUÇÃO 
 Uma região do espaço modificada pela 
presença de um imã recebe a denominação de Campo 
Magnético. Uma visualização do aspecto que assume 
a região que envolve um imã, uma visualização do 
espaço que constitui um campo magnético, pode ser 
obtida com o auxílio de limalhas de ferro, que se 
comportam como se fossem minúsculas agulhas 
magnéticas. A limalha de ferro concentra-se ao redor 
dos pólos e distribui-se em linhas curvas determinadas, 
que se estendem de um pólo a outro, e são 
denominadas linhas de indução. Convenciona-se que 
estas linhas saem do pólo norte e vão em direção ao 
pólo sul, figura 2(a).  
 

16.2 VETOR INDUÇÃO MAGNÉTICA 

 A fim de caracterizar a ação de um imã, em 
cada ponto do campo magnético associa-se um vetor 
(figura 2b), denominado vetor indução magnética (B), 
que atende as seguintes características: 
 I – Sua direção é tangente à linha de indução 
que passa pelo ponto considerado;  
 II – Seu sentido concorda com o sentido da 
linha de indução, na convenção dada; 
 III – Seu modulo assume valor que, em geral, 
depende da posição do ponto. 
 A unidade do módulo do vetor indução no S.I. 
denomina-se tesla (T). Campo magnético uniforme é 
aquele cujo vetor indução B é constante, isto é, em 
todos os pontos B tem mesma direção, mesmo sentido 
e mesmo módulo. As linhas de indução de um campo 
magnético uniforme são retas paralelas e igualmente 
distribuídas, figura 2(c).  

 
16.3 FORÇA MAGNÉTICA DE LORENTZ 

 Demonstrações empíricas mostram que o 
campo magnético é capaz de atuar sobre cargas 
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elétricos em movimento, exercendo nelas uma força de 
campo denominada força magnética de Lorentz, que 
pode desviar uma carga de sua trajetória original.  
 

16.4 CARACTERÍSTICAS DA FORÇA MAGNÉTICA 

 I – Para uma partícula com carga q, velocidade 
v, num campo magnético B, o módulo da força 
magnética é dado por:  

. . . ( )mF q v B sen =
 

 

Onde  representa o ângulo entre os vetores B e v.  
 II – Direção: é sempre perpendicular ao vetor 
indução magnética e o vetor velocidade, figura 3(a); 
 III – Sentido: é dado pela regra da mão 
esquerda: Apontando o dedo indicador no sentido do 
vetor indução magnética e o dedo do meio no sentido 
do vetor velocidade, tem-se que o sentido da força 
magnética aparece no sentido do dedo polegar, 
conforme representa figura abaixo.  

 
16.5 MOVIMENTO DE UMA PARTÍCULA 

ELETRIZADA EM CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME  

 Sabemos que quando uma carga elétrica se 
movimenta num campo magnético ela pode ficar sujeita 
à ação de uma força magnética de Lorentz. Essa força, 
quando existe, é sempre perpendicular ao vetor 
indução magnética e ao vetor velocidade. Concluímos, 
então, que a força magnética representa uma 
resultante centrípeta e, portanto, altera a direção da 
velocidade, mas não seu módulo. Desta forma, o 
movimento de uma carga elétrica, sob a ação de um 
campo magnético uniforme, é uniforme.  
 

16.6 MOVIMENTOS PARTICULARES DE 

CARGAS ELÉTRICAS EM CAMPOS 

MAGNÉTICOS UNIFORMES 

O movimento que uma carga passa a executar 
quanto penetra uma região onde reina um campo 
magnético uniforme depende do modo pelo qual ela 
penetra o campo. Analisemos, a seguir, três casos 
distintos.  
 

I – Carga elétrica lançada na mesma direção de B: 

 Nesse caso, como 0º = ou 180º = , a força 
magnética será nula e concluímos que uma carga 
elétrica lançada na direção das linhas de indução de um 
campo magnético uniforme realiza um movimento 
retilíneo e uniforme. 
 

II – Carga elétrica lançada perpendicularmente à B: 

Nesse caso temos  90º = , representando o caso em 
que a força magnética é máxima. Desse modo, teremos 
que a força magnética é constante, já que v, B e q são 
constantes. Nessas condições, a carga elétrica 

realizará um movimento circular e uniforme. 

 
 O raio da circunferência descrita pela trajetória 
da carga pode ser obtido igualando-se a força 
magnética à resultante centrípeta, já que a única força 
atuante na carga é a força magnética e esta confere um 
movimento circular à carga.  

2.
. .

.

.

m CF R

m v
q v B

R

m v
R

q B

=

=

=

 
O período de oscilação da carga é dado pela equação:  

2 m
T

q B


=

 
 

III – Carga elétrica lançada obliquamente à B: 
 A análise desse movimento fica simples 
quando se decompõe a velocidade v em duas 
componentes perpendiculares, uma na direção de B 

(que chamaremos de 1v ) e outra perpendicular a B (que 

chamaremos de 2v
), figura 6(a).  

 . 1v  permanece constante, desse modo, nessa 
direção ocorre movimento retilíneo; 

 . 2v
é variável, determinando um movimento 

circular uniforme para a carga;  
 A superposição desses dois movimentos é um 
movimento helicoidal e uniforme, figura 6(b).  

 
 A hélice é descrita na superfície de um cilindro 
cujo eixo tem a direção de B e cujo raio é descrito por: 

. . ( )

.

m v sen
R

q B


=

 



FÍSICA III    165 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

16.7 FORÇA MAGNÉTICA EM CONDUTORES 

RETOS PERCORRIDOS POR CORRENTE ELÉTRICA 

NO INTERIOR DE UM CAMPO MAGNÉTICO 

UNIFORME 

 Considere um condutor metálico retilíneo, de 
comprimento l, percorrido por uma corrente elétrica de 
intensidade constante i, colocando num campo 
magnético uniforme, formando com o vetor indução B, 

um ângulo  , como apresentado na figura 7. 

 
 Nesse caso a força magnética terá as 
seguintes características: 
 I – Módulo:  

. . . ( )mF B i l sen =
   

 II – Direção:  
 Sempre perpendicular ao condutor e ao vetor 
indução;  
 III – Sentido: é obtido através da regra da mão 
esquerda, similar ao já apresentado para a força de 
Lorentiz. Lembrando que o sentido de i e v são 
diferentes. Por mais que i representa o movimento de 
cargas elétricas, o sentido adotado é o contrário do 
sentido real da corrente. 
 

16.8 EXERCÍCIOS 
 

1. Indique a alternativa correta: 
a) Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra 
encontra-se o polo norte magnético.  
b) Os polos norte geográfico e sul magnético da Terra 
encontram-se exatamente no mesmo local.  
c) Polos magnéticos de mesmo nome (norte e norte ou 
sul e sul) se atraem.  
d) Os polos magnéticos norte e sul de um imã são 
regiões eletrizadas com carga positiva e negativa, 
respectivamente.  
e) Quando um imã é quebrado em dois ou mais 
pedaços, cada um deles continua tendo dois polos 
magnéticos: o norte e o sul.   
 

 

2. (UFMG) Na figura, dois imãs iguais, em forma de 
anel, são atravessados por um bastão que está 
preso em uma base. O bastão e a base são de 
madeira. Considere que os imãs se encontram em 
equilíbrio e que o atrito entre eles e o bastão é 
desprezível.  

 
Nessas condições, o módulo da força que a base 
exerce sobre o imã de baixo é: 
a) Igual o peso desse imã. 
b) Nulo.  
c) Igual a duas vezes o peso desse imã. 
d) maior que o peso desse imã e menor que o dobro do 
seu peso.  
 
3. (FUVEST-SP) Sobre uma mesa plana e horizontal, 
é colocado um imã em forma de barra, representado 
na figura, visto de cima, juntamente com algumas 
linhas de seu campo magnético. Uma pequena 
bússola é deslocada, lentamente, sobre a mesa, a 
partir do ponto P, realizando uma volta circular 
completa em torno do imã.  

 
Ao fim desse movimento, a agulha da bússola terá 
completado, em torno de seu próprio eixo, um 
número de voltas igual a: 
a) ¼ de volta.  
b) ½ de volta.  
c) 1 volta completa.  
d) 2 voltas completas.  
e) 4 voltas completas.  
 
4. Os imãs A, B e C representados na figura a seguir 
foram serrados nas regiões 1, 2 e 3, obtendo-se 
assim duas partas de cada um: 
 

 
Em que caso as partes de um mesmo imã não 
podem se unir magneticamente após o corte, de 
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modo a mantê-lo com a aparência que tinha antes 
do corte? 
 
5. Considere as seguintes situações: 
I – Um elétron move-se em um campo magnético.  
II – Um próton está nas proximidades de um imã, com 
velocidade nula em relação ao imã.  
III – Um nêutron está em movimento em um campo 
magnético.  
Em qual (ou quais) delas a partícula citada poderá 
submeter-se a uma força magnética?  
 
6. Nas situações esquematizadas nas figuras, uma 
partícula eletrizada penetra, com velocidade v, 
perpendicularmente a um campo de indução 
magnética B. O sinal da carga elétrica está indicado 
na própria partícula. Determine, em cada caso, a 
orientação do vetor representativo da força 
magnética atuante:  
 

 
 
7. Um elétron é lançado, com velocidade de módulo 

43,2.10 /m s
, perpendicularmente às linhas de 

indução de um campo magnético uniforme e 

constante, de 
69,1.10 T−

. Sendo a massa do elétron 

igual a 
319,1.10 kg−

e 
191,6.10 C−

o módulo de sua 
carga, caracterize a trajetória descrita por ele. 
Suponha que a força magnética seja a única atuante 
no elétron.  
 
8. Calcule o módulo da forma magnética atuante na 
partícula em cada caso: 
 

 
9. Um condutor retilíneo, percorrido por uma 
corrente elétrica de intensidade i igual a 2,0A, está 
imerso em um campo magnético uniforme de 

intensidade B, igual a 
42,0.10 T−

. Determine a força 
magnética num trecho desse condutor, de 
comprimento igual a 0,20m, nos seguintes casos:  
 

16.9 GABARITO 
1. e 2. C 3. D 4. C 5. Apenas I 6. a) para baixo b) diagonal superior 
esquerda c) saindo do plano d) saindo do plano 7. Raio = 0,02m   

8. a)
154.10−

N  b)12N 9. a) 0  b) 
58.10−

 c) 
54.10−

 
 

UNIDADE 17 
 

CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR 
UM CONDUTOR RETILÍNEO 

 

17.1 A EXPERIÊNCIA DE OERSTED 

 A primeira prova experimental desse fato deve-
se a Oersted. A experiencia consiste em dispor um 
condutor próximo a uma bússola e observar o 
comportamento da agulha magnética quando o 
condutor é percorrido por uma corrente. Observa-se 
que a agulha magnética gira em torno de seu eixo. 
Podemos, então, concluir que o fio atravessado pela 
corrente elétrica cria no espaço em torno dele um 
campo magnético capaz de agir sobre uma agulha 
magnética.  
 

17.2 ESTUDO DO CAMPO MAGNÉTICO 

GERADO POR UMA CORRENTE RETILÍNEA 

 O vetor indução magnética B no ponto P, que 
está a uma distância d do condutor possui as seguintes 
características: 
 I – Direção: é perpendicular ao plano definido 
por P e pelo condutor, figura 8(a).  
 II – Sentido: dada pela regra da mão direita, 
dispõe-se o polegar da mão direita no sentido da 
corrente. Os demais dedos indicam o sentido do vetor 
indução magnética B, figura 8(b). Na figura 8(c), o 
campo no ponto P é visto através de um plano que 
secciona o fio condutor, note que o vetor indução 
magnética B é tangente à linha de indução que passa 
por P.  
 III – Módulo: é dado pela lei de Biot-Savart que 
tem a forma:  

.

2

i
B

d




=

 
Onde:  

.


 representa a permeabilidade magnética do meio.  

No vácuo tem valor 

7

0 4 .10
Tm

A
  −=

; 
.i representa a intensidade da corrente elétrica;  

As linhas de indução são circunferências 
concêntricas com o condutor e pertencem a planos 
perpendiculares ao condutor, figura 8(d). 
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 Entre condutores paralelos percorridos por 

correntes elétricas 1i e 2i , a força magnética que surge 
é dada por:  

1 2. . .

2

i i l
F

d




=

 

 
17.3 ESPIRAS 

 Considere um fio dobrado em forma de uma 
circunferência e que seja percorrido por uma corrente 
elétrica. Este dispositivo recebe o nome de espira. Por 
ser percorrido por uma corrente elétrica, ao seu redor 
ocorrerá a formação de um campo magnético. Vejamos 
as características do vetor indução magnética no centro 
da espira. 
 I – Direção: é perpendicular ao plano da espira 
e é dada pela regra da mão direita, figura 10(a);  
 II – Sentido: para a corrente em sentido anti-
horário o vetor indução B “sai” do plano da página e em 
sentido horário entre na página, figura 10(b); 
 III – Módulo: é dado pela equação:  

.

2

i
B

R


=

 
Onde: 
. R representa o raio da espira em metros;  
 Considerando n espiras justapostas, temos a 
chamada bobina chata. O campo magnético no centro 
da bobina tem módulo  

. .

2

i n
B

R


=

 

 
17.4 SOLENÓIDES 

 Chama-se solenoide ou bobina longa a um 
condutor enrolado em hélice cilíndrica, figura 11(a). Ao 
ser percorrido por uma corrente elétrica, o solenoide 
gera um campo magnético. Dentro dele, as linhas de 
indução são praticamente paralelas e externamente 
semelhantes às produzidas por um imã, figura 11(a). As 
características do campo em qualquer ponto no interior 
do solenoide são as seguintes: 
 I – Direção: é a mesma do eixo do solenoide, 
figura 11(a);  
 II – Sentido: Dada pela regra da mão direita, 
figura 11(b); 
 III – Módulo: é dado pela equação  

. .i n
B

l


=

 
Onde l representa o comprimento do solenoide.  

 
17.5 EXERCÍCIOS 

 
1. Um campo magnético é gerado: 
a) por eletrização: o polo norte magnético é positivo e 
polo sul magnético é negativo.  
b) por cargas elétricas em repouso.  
c) por cargas elétricas necessariamente em movimento 
circular.  
d) por cargas elétricas necessariamente em movimento 
retilíneo.  
e) por cargas elétricas em movimento, não importando 
o formato da trajetória.   
 
2. Nas figuras I e II, temos condutores retilíneos 
estendidos no plano desta página e, nas figuras III 
e IV, temos intersecções, também com o plano 
desta página, de condutores retilíneos 
perpendiculares a ela.  
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Em cada caso, observe o sentido do campo 
magnético devido ao fio e determine o sentido da 
corrente que passa por ele.  
 
3. Um longo fio retilíneo é percorrido por corrente 
de intensidade igual a 9.0A. Sendo 

7

0 4 .10
Tm

A
  −=

, calcule a intensidade do campo 
magnético criado pelo fio a 10cm dele.  
 
4. (VUNESP-SP) Considere dois fios retilíneos e 
compridos, colocados paralelamente um ao lado do 

outro, percorridos pelas correntes elétricas 1i e 2i

de sentidos contrários, como mostra a figura. P e Q 
são pontos situados no plano definido por esses 
fios.  
 

 
Os módulos dos vetores indução magnética nos 

pontos P e Q, devidos às correntes 1i e 2i , valem, 

respectivamente, 
4

1 1,0.10PB T−= ,
4

2 1,0.10PB T−= ,
4

1 1,0.10QB T−=
e 

4

2 3,0.10QB T−=
. Determine o modulo do 

vetor indução magnética resultante: 
a) BP, no ponto P; 
b) BQ, no ponto Q. 
 
5. Um solenoide de 20cm de comprimento contém 
1000 espiras e é percorrido por uma corrente 

elétrica de 5,0A. Sendo 

74 .10
Tm

A
  −=

a 
permeabilidade absoluta do meio existente em seu 
interior, calcule o módulo do vetor indução 
magnética criado pelo solenoide nessa região. Use 

3,1 =
. 

 
6. Uma espira circular de raio 20cm é percorrida por 
uma corrente de 40A. Considerando o meio onde a 
espira se encontra o vácuo, determine:  
a) A intensidade do vetor indução magnética no centro 
O da espira.  
b) Considerando uma partícula eletrizada com carga de 
2µC deslocando-se ao longo de um diâmetro da espira, 
calcule a intensidade da força magnética que atuara 

nessa partícula ao passar por O, sabendo que sua 
velocidade, nesse ponto, vale 1000m/s.  
 
7. Dois fios metálicos retilíneos, paralelos e muito 
longos distam 1,5m entre si, no vácuo. Calcule a 
intensidade da força que age no comprimento L = 
2,0m de um dos fios, quando em cada um deles 
circula uma corrente elétrica de 0,51A. Determine 
ainda se a força é de atração ou de repulsão.   
 
8. (PUCCAMP-SP) Dois condutores retos, extensos 
e paralelos estão separados por uma distancia de 
2,0 cm e são percorridos por correntes elétricas de 

intensidades 1 1,0i A=
e 2 2,0i A=

, com os sentidos 
indicados na figura abaixo.  

 
Se os condutores estão situados no vácuo, qual o 
valor da força magnética entre eles, por unidade de 
comprimento? 

17.6 GABARITO 
1. E 2. I) Para direita II) Para baixo III) Entrando no plano IV) Saindo no 

plano 3. 
51,8.10B T−=  4. a) 0T b) 

44,0.10QB T−=
 5. 

23,1.10B T−=   

6. a) 
54 .10B T −=  b) 

88 .10mF N −=
 7. 

86,9.10mF N−=   

8. 
82,0.10 /N m−

, repulsão  
 

UNIDADE 18 
 

FLUXO DO VETOR INDUÇÃO 
MAGNÉTICA E INDUÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA 
 

Consideremos uma espira de área A colocada 
dentro de um campo magnético B, de tal forma que a 
normal n à superfície da espira faça um ângulo α com 
as linhas de indução, figura 12.  

Define-se fluxo do vetor indução B, através da 
espira, como sendo a grandeza escalar dada por 
 

. .cos( )B A =
 

  
No S.I., sua unidade denomina-se Weber (Wb). Casos 
particulares: 

Se 0 = , 
cos( )

=1 e o fluxo é máximo; 

Se 90º = , 
cos( )

=0 e o fluxo é nulo; 
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Desse modo, podemos interpretar o fluxo como o 
número de linhas de indução que atravessam a 
superfície da espira. Experimentalmente é conhecido 
que ao aproximarmos ou afastarmos um imã de uma 
espira é verificada a ocorrência de uma corrente 
elétrica nesse condutor. Quanto mais rapidamente 
ocorrer esse afastamento ou aproximação tanto maior 
será a intensidade dessa corrente. Por ser originária da 
indução do campo magnético do imã ela recebe o nome 
de corrente induzida. Esse fenômeno, denominado 
indução eletromagnética, ocorre por conta da variação 
do fluxo magnético na superfície da espira, já que ao 
aproximarmos ou afastarmos o imã o número de linhas 
de indução que atravessa sua superfície varia.  

 
18.1 LEI DE LENZ 

 A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente 
induzida é tal que seus efeitos se opõem às causas que 
a originam, figura 13(a) e 13(b).  
 

 
18.2 LEI DE FARADAY 

 A força eletromotriz induzida média é 
proporcional à rapidez da variação do fluxo:  

t





= −

  
  
 Num condutor retilíneo e uniforme, de 
comprimento l, que se desloca a velocidade v apoiado 
nos ramos de um condutor imerso em um campo 
magnético B constante, a força eletromotriz (fem) é 
dada por:  

. .Bl v =  
 

18.3 EXERCÍCIOS 
 

1. Uma espira retangular de 10cm de largura por 
30cm de comprimento é colocada, totalmente 
imersa, em um campo de indução magnética 
uniforme e constante, de módulo igual a 2,0T. As 
linhas de indução formam um ângulo de 30º com o 
plano da espira. Calcule: 

 
a) O fluxo do vetor indução magnética concatenado 
com a espira;  
b) O fluxo citado, supondo o plano da espira 
perpendicular às linhas de indução e admitindo que a 
espira continue totalmente imersa no campo.  
  
2. Um imã em forma de barra reta, inicialmente em 
repouso em relação a uma espira circular, é 
abandonado acima dela e cai, atravessando-a. Para 
o observador O, qual é o sentido da corrente 
induzida na espira: 

 
a) enquanto o imã está em repouso em relação a ela? 
b) um pouco antes de o imã começar a atravessá-la? 
c) logo após a passagem completa do imã através 
dela? 
 

3. Na figura, o polo sul de um imã aproxima-se 
velozmente de um solenoide, que se acha ligado em 
série a um galvanômetro:  

 
Durante essa aproximação: 
a) o galvanômetro não indica passagem de corrente.  
b) a extremidade do solenoide voltada para o imã 
comporta-se como um polo norte magnético; 
c) o galvanômetro detecta uma corrente de sentido 
variável periodicamente;  
d) a extremidade do solenoide voltada para o imã 
comporta-se como um polo sul magnético;  
e) só passaria corrente no galvanômetro se o solenoide 
fosse dotado de núcleo de ferro.  
 

4. Um avião encontra-se um movimento retilíneo e 
horizontal, a 250m/s, em um local onde o campo 
magnético terrestre possui uma componente 

vertical de 
52,0.10 T−

de intensidade. Sabendo que a 
distância entre as extremidades das asas desse 
avião é igual a 20m, estime o módulo da força 
eletromotriz induzida entre esses pontos. As asas 
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desse avião são metálicas e estão em contato 
elétrico com a fuselagem também metálica.  
 

5. (UNICAMP-SP) Um fio condutor retilíneo e longo 
é colocado no plano que contém uma espira 
condutora pequena o suficiente para que se possa 
considerar uniforme o campo magnético através 
dela (ver figura abaixo, à esquerda). O fio é 
percorrido por uma corrente i(t) cuja variação em 
função do tempo é representado na figura abaixo, à 
direita.  

 
Considere i(t)>0 quando a corrente no fio tem o 
sentido indicado ao lado dele. Quando i(t)>0, 
considere também positivo o fluxo magnético 
através da espira. 
a) Qual a frequência da corrente que percorre a espira? 
b) Faça um gráfico do fluxo magnético que atravessa a 
espira em função do tempo.  
c) Faça um gráfico da força eletromotriz induzida nos 
terminais da espira em função do tempo.  
 

18.4 GABARITO 

 
 

 
 
 

 
 

 

UNIDADE 19 

 

REVISÃO FÍSICA III 
 

UNID. 1 - INTRODUÇÃO A TERMOLOGIA 

. Calor: energia térmica em trânsito que passa de um 
corpo de maior temperatura para outro de menor 
temperatura;  
. Temperatura: representa o grau de agitação das 
moléculas;  
 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

. Celsius: utilizada no Brasil; 

. Fahrenheit: utilizada nos Estados Unidos;  

. Kelvin: escala absoluta; 

• Recebe este nome por possui a temperatura 
denominada zero absoluto, que corresponde à 
temperatura em que o grau de agitação das moléculas 
é nulo. 

32

5 9 5

fc k
TT T−

= =
 

 Para variações de temperatura, as equações 
para conversão são: 

5

9
c k fT T T =  = 

 
UNID. 2 - CALORIMETRIA 

FORMAS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR 

. Condução: se dá através de contato (ex: panela 
sendo aquecida em um fogão);  
. Convecção: se dá através do deslocamento de 
fluídos de diferentes densidades (ex: ar condicionado); 
. Irradiação: se através de ondas eletromagnéticas. 
Pode se propagar no vácuo. (ex: Sol)  
 

UNID. 3 - CALORIMETRIA II 

NATUREZAS DA PROPAGAÇÃO DE CALOR 

. Calor Sensível: O calor que se propaga recebe este 
nome quando ocorre variação da temperatura;  

. .Q m c T= 
 

 

. Calor Latente: O calor que se propaga recebe este 
nome quando ocorre variação do estado físico.  
 

.Q m L=
 

 

. CAPACIDADE TÉRMICA (C) 

 É definido como a capacidade de armazenar 
energia térmica em relação a uma variação de 
temperatura.  

Q
C

T
=
  

 

. CALOR ESPECÍFICO (c) 

 Característica do tipo de substância.  

C
c

m
=

 
 

. BALANÇO TÉRMICO 

0recebe forneceQ Q + =
 

 
Lembrando que por convenção, pode-se adotar:  

0

0

recebe

fornece

Q

Q
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UNID. 4 – DILATAÇÃO TÉRMICA 

 
. Aumento da temperatura acarreta em um aumento 
das dimensões físicas do corpo; 
 
DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS 
. Dilatação Linear:  

0. .L L T = 
 

 
. Dilatação Superficial: 

0. .S S T = 
 

 
. Dilatação Volumétrica: 

0. .V V T = 
 

 
. Relação entre os coeficientes de dilatação:  

3 2

 
= =

 
 

DILATAÇÃO DOS LÍQUIDOS 

 Devido ao fato dos líquidos não possuírem 
volume definido, assumindo o volume dos recipientes 
que o armazenam, na dilatação dos líquidos é 
necessário considerar a dilatação do recipiente 
também.  

real aparente recipienteV V V =  +
 

 

UNID. 5 – GASES E TERMODINÂMICA 

As grandezas que caracterizam um gás são:  
 . Pressão; 
 . Volume; 
 . Temperatura;  
 

. EQUAÇÃO DE CLAPEYRON 

. . .PV n RT=  
 

. LEI GERAL DOS GASES IDEAIS 

.
.

PV
n R Cte

T
= =

 

1 1 2 2

1 2

. .P V P V

T T
=

 
 

. Transformação isotérmica: 

1 1 2 2. .P V P V=
 

 

. Transformação isobárica: 

1 2

1 2

V V

T T
=

 

 

. Transformação isocórica (ou 

isovolumétrica): 

1 2

1 2

P P

T T
=

 
 
Em um gráfico de PxV, as curvas apresentadas na 
figura abaixo são conhecidas como isotermas, e em 
todos os pontos desta curva a temperatura é constante. 
A figura apresenta 3 isotermas, representadas por T1, 
T2 e T3.  

 
UNID. 6 – GASES E TERMODINÂMICA II 

. TRABALHO EM UM GÁS 

➔ Expansão: W>0 
➔ Compressão: W<0 

 
 Em um gás cuja pressão é constante, o 
trabalho é dado por: 

.W P V=   
 
 Para uma transformação cuja pressão é 
variável, o trabalho pode ser obtido através da área 
abaixo da curva, como mostra a figura a seguir.  

 
. TRANSFORMAÇÃO CÍCLICA 
 Como o próprio nome cita, é uma 
transformação que realiza ciclos, ou seja, parte de um 
estado do gás é após alterações de suas variações de 
estado, retorna ao estado inicial. Em uma 
transformação cíclica, o trabalho também pode ser 
obtida através da área, entretanto, convenciona-se que 
para ciclos no sentido HORÁRIO o trabalho é 
POSITIVO, já no sentido ANTI-HORÁRIO o trabalho é 
NEGATIVO.  
 

. ENERGIA INTERNA DE UM GÁS 

 Representa a soma das energias cinéticas das 
moléculas que compõem o gás, sua equação é dada 
por:  

3
. .

2
U n R T=

 
 

. 1ª LEI DA TERMODINÂMICA 

Q W U= + 
 

 
. Adiabática (Q=0): 
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0 W U= +  
 

. Isométrica (W=0): 

Q U=   
 

. Isotérmica ( U =0): 

Q W=  
 

. 2ª LEI DA TERMODINÂMICA 

. Entropia: representa o grau de desordem de um 
sistema termodinâmica;  
 Esta lei diz basicamente que a quantidade de 
entropia de qualquer sistema isolado 
termodinamicamente tende a aumentar com o tempo.  
 

MÁQUNAS TÉRMICAS 

 
 Uma máquina térmica retira calor de uma fonte 
quente, transformando uma parcela deste em trabalho, 
cedendo o resto do calor para uma fonte fria. Seu 
rendimento é dado por:  

Q

F

Q

FQ

Q Q

Q

Q

QQ

Q

W
−=

−
== 1

 
 

CICLO DE CARNOT 

Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria 
um rendimento máximo a uma maquina térmica, e que 
por maior que seja este rendimento máximo, não 
ultrapassaria os 100%. O ciclo consta de duas 
transformações adiabáticas alternadas com duas 
transformações isotérmicas. Todas as transformações 
são reversíveis, assim como o ciclo como um todo.  

 
O rendimento deste ciclo é dado por:  

1 F

Q

T

T
 = −

 
 

UNID. 7 – INTRODUÇÃO AO 

ELETROMAGNETISMO 

. ELETROSTÁTICA 

➔ Estudo dos elétrons em equilíbrio.  
 

. CARGA ELEMENTAR 

 Corresponde a carga elétrica de um elétron;  
191,6.10e C−=

 
 

. PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 

. Contato: ao final, as cargas possuem o mesmo sinal;  

. Atrito: ao final, as cargas possuem sinais diferentes, 
quem fica positivo e quem fica negativo é observado 
através da tabela da tribo elétrica;  
. Indução: ao final, as cargas possuem sinais diferentes;  

 
. LEI DE COULUMB  

 Cargas elétricas tendem a sofrer entre si forças 
de atração e repulsão elétrica dependendo do sinal. 
Para cargas de mesmo sinal, a força que surge entre 
elas é de repulsão, já para cargas de sinais distintos a 
força é de atração.  
 Sua intensidade é dada por:  

1 2

2

. .k Q Q
F

d
=

 
Onde k representa a constante eletrostática do meio.  
 

UNID. 8 – CAMPO ELÉTRICO 

A relação entre campo e força elétrica é dada por: 

F
E

q
=

 
 

. CAMPO ELÉTRICO DEVIDO A UMA CARGA 

PUNTIFORME 

2

.k Q
E

R
=

 
 

. CAMPO ELÉTRICO DEVIDO A VÁRIAS 

CARGAS PUNTIFORMES 

1 2 3 ..RE E E E= + + +
 

 

. CAMPO ELÉTRICO UNIFORME (C.E.U.) 

 

d

U
E =

 
 
Onde U representa a diferença de potencial elétrico 
entre as placas.  
 

UNID. 9 – POTENCIAL ELÉTRICO 

. TRABALHO NO C.E.U. 
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 O trabalho para se deslocar uma carga q, 
através de campo elétrico uniforme é dado por:  

. .W q E d=  
 

. ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA  

r

qQK
E p

..
=

 
 

. POTENCIAL ELÉTRICO DEVIDO A UMA 

CARGA  

r

Q
KVp .=

 
 

. POTENCIAL ELÉTRICO DEVIDO A VÁRIAS 

CARGAS 

3

3

2

2

1

1 ...
r

Q
K

r

Q
K

r

Q
KVP ++=

 
 

UNIDADE 20 
 

REVISÃO FÍSICA III 
 

UNID. 10 – ELETRODINÂMICA 

➔ Estudo do movimento dos elétrons. 
 

. CORRENTE ELÉTRICA  

 
 É o movimento ordenado dos elétrons. Sua 
intensidade é dada por:  

t

q
i


=

 
 

. SENTIDO REAL X SENTIDO CONVENCIONAL 

DA CORRENTE ELÉTRICA 

 A corrente elétrica é definida como a taxa de 
variação dos elétrons em função do tempo. Assim, o 
sentido real da corrente elétrica seria a corrente saindo 
do terminal negativo da bateria e entrando no terminal 
positivo da bateria. Entretanto, o sentido adotado na 
análise de circuitos elétricos é o contrário. 

 
 

UNID. 11 – RESISTORES  

➔ Elementos de um circuito que consome energia 
elétrica, convertendo-a em energia térmica.  

➔ A este efeito, se da o nome de Efeito Joule. 
 

. 1ª lei de ohm 

A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica que 
atravessa um elemento de resistência R, é proporcional 
a d.d.p. aplicada sobre ele.  

 
iRU .=  

. 2ª LEI DE OHM 

Já a segunda lei de Ohm define que a resistência 
elétrica de um determinado corpo depende das 

características físicas dela, assim como o material (


).  

 

A

L
R .=

 
 

UNID. 12 - CIRCUITOS ELÉTRICOS E 

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 

 

. ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 

 
A resistência equivalente é dada por:  

neq RRRRR ++++= ...321  
 

. ASSOCIAÇÃO EM PARALELO 

 
E a resistência equivalente pode ser calculada por:  

neq RRRRR

1
...

1111

321

++++=

 
 

➔ Casos particulares:  
i) Para 2 resistores em paralelo:  
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ii) Para n resistores iguais em paralelo:  

n

R
Req =

 
 

UNID. 13 – MEDIDORES ELÉTRICOS 

. AMPERÍMETRO 

Dispositivo elétrico utilizado para medição de 
correntes elétricas. Este dispositivo deve ser sempre 
ligado em SÉRIE ao elemento em que se quer medir a 
corrente.  

 
Um amperímetro ideal, possui uma resistência interna 
nula, visto que qualquer resistência ligada em serie 
alteraria o valor da corrente elétrica medida.  
 

. VOLTÍMETRO  

 Dispositivo elétrico utilizado para medição de 
tensões elétricas. Este dispositivo deve ser sempre 
ligado em PARALELO ao elemento em que se medir a 
tensão.  

 
 Um voltímetro ideal possui uma resistência 
interna infinita.  
 

. PONTE DE WHEASTONE 

 É uma configuração de resistores associada à 
um galvanômetro que é utilizada para medição de 
resistências elétricas desconhecidas.  

 
O galvanômetro é um dispositivo utilizado para medir a 
existência de pequenas correntes. A ponte de 
Wheastone está em equilíbrio quando nenhuma 
corrente atravessa o galvanômetro. Nestas condições, 
a seguinte equação é válida: 

4231 .. RRRR =
 

 

UNID. 14 – GERADORES E RECEPTORES 

. GERADOR ELÉTRICO 

 É o dispositivo capaz de transformar qualquer 
forma de energia não-elétrica em energia elétrica. (ex: 
pilha) 

 
. Equação do gerador:  

irEU .−=  
 
Para um gerador ideal, a resistência interna é nula, 
portanto:  

U E=  
 
. Curva característica do gerador: 

 
. RECEPTOR ELÉTRICO 

 É o dispositivo capaz de transformar energia 
elétrica em qualquer forma de energia não-elétrica. (ex: 
motor) 

 
. Equação do gerador:  

' '.U E r i= +  
 
. Curva característica do receptor: 
 

 
UNID. 15 – ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA 

ELÉTRICA 

A potência elétrica é definida como: 

elE
P

t
=
  

 

. POTÊNCIA ELÉTRICA EM FUNÇÃO DE U E I 

.P U i=  
 

 Pela primeira Lei de Ohm, podemos 
representar a equação de duas formas alternativas: 
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2.P R i=  
 

2U
P

R
=

 
 

. POTÊNCIA E RENDIMENTO EM 

GERADOR/RECEPTOR 

 Em geradores e receptores não ideais, a 
potência que é transmitido/recebido têm algumas 
perdas, que são dadas pelo Efeito Joule. Desta forma, 
a potência elétrica total pode ser representada como:  

T U DP P P= +
 

 

Onde 
.UP U i=

 representa a potência útil e 
2.DP r i= a 

potência dissipada por Efeito Joule.  
 Assim, o rendimento pode ser calculado 
através de: 

U

T

P

P
 =

 
 

UNID. 16 – CAMPO MAGNÉTICO 

 Quando cargas elétricas em movimento são 
sujeitas a um campo magnético surge uma força, 
denominada Força Magnética de Lorentz, que possui 
as seguintes características: 
I – Direção: Perpendicular ao vetor velocidade e vetor 
indução magnética;  
II – Sentido: Dado pela regra da mão esquerda.  

 
III – Intensidade:  

. . . ( )mF q v B sen =
 

Onde  é o ângulo entre o vetor velocidade da carga e 
o vetor indução magnética.  
 

. FORÇA EM CONDUTORES RETILÍNEOS 

 

. . . ( )mF B i l sen =
 

 

UNID. 17 – CAMPO MAGNÉTICO GERADO 

POR FIO CONDUTOR RETILÍNEO 

 Um fio condutor percorrido por uma corrente 
elétrica gera em suas proximidades um campo 
magnético. As características deste campo são:  

I – Direção: Perpendicular ao plano definido por P e 
pelo condutor;  
II – Sentido: Regra da mão direita;  

 
III – Intensidade:  

.

2

i
B

d




=

 

Onde no vácuo 

7

0 4 .10
Tm

A
  −=

. 
 

. CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR UMA ESPIRA 

Uma espira representa um fio condutor enrolado em 
forma de um círculo.  

 
. .

2

i n
B

R


=

 
 

. CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR UM 

SOLENOIDE 

 Um solenoide é um conjunto de espiras 
enrolados no mesmo eixo.  

. .i n
B

l


=

 

 
UNID. 18 – FLUXO DO VETOR INDUÇÃO 

MAGNÉTICA E INDUÇÃO MAGNÉTICA 

. FLUXO MAGNÉTICO 

 O campo magnético B que atravessa uma área 
A, fazendo um ângulo α, gera um fluxo magnético que 
é dado por:  

. .cos( )B A =
 

 

 A variação deste fluxo magnético em função do 
tempo gera uma força eletromotriz, que pela Lei de 
Lenz, tem seu sentido da corrente induzida de tal forma 
que seus efeitos se opõem as causas que a originam.  
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. LEI DE FARADAY 

t





= −

  
 

O sinal negativo acima é devido a Lei de Lenz. 
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GEOGRAFIA DO BRASIL 

UNIDADE 15 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA 

POPULAÇÃO 
 

15.1 INTRODUÇÃO 

No ano de 1950 a população mundial contabilizava 

um total de 2,5 bilhões de habitantes. Atualmente, ano 

de 2012, somos mais de 7 bilhões, número este que 

podemos considerar como um verdadeiro triunfo da 

espécie humana, que habita os “cantos” da Terra, 

sejam áreas ecúmenas (habitáveis) ou anaecúmenas 

(inóspitas). 

Diante de tamanha quantidade de pessoas (se 

todos habitantes da Terra descemos as mãos, 

daríamos cerca de 150 voltas na Terra, na altura da 

linha do Equador), questiona-se:  

• Passamos por um processo de transição ou 

explosão demográfica? 

• A “superpopulação” seria a principal causa da fome 

no mundo? 

• Existe superpopulação ou má distribuição dos 

recursos naturais? 

Diante de tantos questionamentos, uma 

observação torna-se pertinente: a perpetuação da 

espécie humana nunca esteve tão ameaçada quanto 

agora. O consumismo exacerbado dos países 

desenvolvidos, os arsenais nucleares e a poluição 

crescente em todos os ambientes da Terra ameaçam 

perigosamente a continuidade da vida no planeta. É 

sobre esta população, cheia de antagonismos, que 

começaremos a estudar. 

 

População: é conjunto de pessoas que residem em 

determinado território, que pode ser uma cidade, um 

estado, um país ou mesmo o planeta, ela pode se 

classificada de acordo com sua religião, nacionalidade, 

local de morada (urbana e rural), atividade econômica 

etc. 

 

15.2 A Evolução da População Mundial 

Desde o surgimento da espécie humana, há cerca 

de 200 mil anos, até o ano de 1800 (início da Revolução 

Industrial) a população da Terra atinge o primeiro bilhão 

de habitantes. Daí pra frente o ritmo de crescimento 

torna-se acelerado, alcançando 2 bilhões após 125 

anos e 3 bilhões após 33 anos, por volta de 1960.  

Quarenta anos depois dobra para 6 bilhões.  

Se após a Revolução Industrial na Inglaterra, o 

crescimento populacional se dava principalmente nos 

países industrializados, como consequência das 

revoluções sanitárias, agrícola e de saúde (que 

ocorreram paralelamente), após a II Guerra Mundial, 

esta “explosão demográfica” passa a se dar 

principalmente nos países subdesenvolvidos, que 

passam a crescer numa taxa média de 2,5% ao ano, 

principalmente na África, Ásia e América Latina. 

Com cerca de 800 milhões de habitantes, a África 

é o continente que possui hoje o ritmo mais acelerado 

de crescimento demográfico: 2,4% ao ano. Lá, no 

entanto, a AIDS atua como sendo um perverso 

controlador populacional, com ¼ da sua população 

estando infectado pelo vírus HIV. Nos países mais 

afetados, a expectativa de vida não supera os 50 anos.  

Atualmente, somando mais de 7 bilhões de 

habitantes, a população mundial cresce cerca de 75 

milhões de habitantes ao ano, devendo atingir a marca 

dos 7,2 bilhões no ano de 2015 (previsão da ONU) e no 

ano de 2050 aproximar-se dos 9 bilhões, conforme 

gráfico abaixo: 
 

Crescimento populacional pós 2ª G.M. 

 
Fonte: Moreira & Sene Geografia para o ensino médio p. 46 
 

15.3 As fases do crescimento demográfico 

mundial 

Os historiadores calculam que no início da Era 

Cristã a população humana correspondia a 250 milhões 

de habitantes; chegou a 500 milhões em 1650; 

atingindo 1bilhão em 1850; ultrapassou os 2 bilhões em 

1950; chegou a 5,6 bilhões em 1995; e vai ultrapassou 
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os 6 bilhões de habitantes no final do século XX. Esses 

números mostram que no início a população levou 

séculos para duplicar, depois dobrou em duzentos 

anos, a seguir, dobrou em apenas cem anos e as 

projeções indicam que triplica no período de 1950 a 

2000. 

 Analisando a marcha de crescimento 

populacional, podemos distinguir duas fases: 

Crescimento lento: até o séc. XVII, em função da 

inexistência de condições sanitárias adequadas, 

guerras, epidemias, etc., a taxa de mortalidade era 

elevada; 

Crescimento rápido: compreende principalmente 

um período mais modesto: os séculos XVIII, XIX e, 

acentuadamente, a segunda metade do século XX, em 

função dos avanços científicos e da melhoria das 

condições higiênico-sanitárias. Nesse período, o 

mundo deparou-se com um vertiginoso crescimento 

populacional, denominado explosão demográfica. 

 A população mundial tem crescido no decorrer da 

história em função de uma maior taxa de natalidade em 

relação à taxa de mortalidade (é importante lembrar 

que, caso a natalidade se mantenha constante e haja 

redução na mortalidade, também ocorrea crescimento 

populacional. Esse crescimento demográfico, contudo, 

não é o mesmo para todos os países. Em geral, é bem 

maior nas áreas de fraca industrialização e grande 

população rural. E é menor nas áreas bastante 

industrializadas e de grande população urbana. Em 

outras palavras, os países e as regiões mais 

desenvolvidos crescem populacionalmente bem menos 

que os subdesenvolvidos. 

 

15.4 Crescimento vegetativo e crescimento 

demográfico 

Ao discutirmos população em determinada área 

(seja um bairro, cidade, estado, país, grupo de países, 

continente ou mesmo mundo), é importante que não 

confundamos crescimento vegetativo com crescimento 

demográfico. 

O Crescimento vegetativo ou natural é o resultado 

da diferença entre a taxa de natalidade (número de 

nascimentos por mil habitantes) pela taxa de 

mortalidade (número médio de óbitos por mil 

habitantes). Já o crescimento demográfico é a soma do 

crescimento vegetativo com a taxa de migração, que é 

a diferença entre a entrada e saída de pessoa da área 

considerada. Matematicamente, podemos definir os 

dois conceitos da seguinte forma: 

  CV= TN – TM 

  CD= CV + Saldo Migratório 

 

15.5 TEORIAS DEMOGRÁFICAS 

O crescimento populacional e seus desdobramentos 

é alvo, a muito tempo, de discussões teóricas. Em 

seguida, abordaremos as principais teorias 

demográficas que são cobradas nos vestibulares. 

 

A teoria de Malthus ou malthusiana 

No final do século XVIII o inglês Thomas Robert 

Malthus (1766-1834), economista e pastor da Igreja 

Anglicana, preocupado com o crescente aumento 

populacional e suas conseqüências socioeconômicas 

para a Inglaterra, escreveu a obra Ensaio sobre o 

princípio da população (1798), na qual defendia propo-

sições antinatalistas para resolver os problemas 

relacionados ao crescimento demográfico. 

Segundo Malthus, a população crescia de maneira 

acelerada, em P.G. (Progressão Geométrica), 

duplicando a cada 25 anos, enquanto a produção de 

alimentos crescia num ritmo bem mais lento, em P.A. 

(Progressão Aritmética). Essa diferença resultaria no 

agravamento dos problemas sociais, principalmente 

com o aumento da pobreza e da fome. Dessa forma, 

para se evitar um caos social, a população deveria 

deixar de crescer, sendo fundamental a utilização de 

práticas antinatalistas. 

Malthus argumentava que a natureza acabaria por 

contribuir para o equilíbrio populacional através de 

epidemias generalizadas, catástrofes e mesmo 

guerras, suprimindo uma parte da população, ou seja, 

de certa forma, tais eventos são necessários e 

benéficos para colocar novamente a população dentro 

de níveis aceitáveis. 

Para garantir um nível de suprimento satisfatório, 

haveria a necessidade de um controle populacional, 

que seria conseguido com os seguintes meios: 

• retardamento na idade dos casamentos; 

• abstinência sexual; 

• planejamento familiar (ter apenas o número de filhos 

que pode sustentar). 

 

A teoria Neomalthusiana 

O espantoso aumento populacional ocorrido no 

globo, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, proporcionou o ressurgimento das ideias 

malthusianas. Em meados da década de 1960, a difícil 

situação socioeconômica dos países pobres, somada à 

questão da explosão demográfica, levou adeptos do 

neomalthusianismo a propor políticas antinatalistas, 

com vistas a conter o aumento populacional, 

principalmente nos países de elevado crescimento 

vegetativo. 

O neomalthusianismo defende que o aumento 

populacional é a causa da pobreza. O raciocínio é 

simples: quanto maior o número de habitantes menor a 

renda per capita. Essa forma de pensar torna-se 

explícita nos principais organismos financiadores 

internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que, 

para financiar recursos, exigiam dos países programas 

antinatalistas. 

Podemos admitir como correto o argumento da 

renda per capita? Este é um indicador socioeconômico 

confiável e pode ser utilizado sem restrições? Sabemos 

que não. Ela é calculada a partir da divisão da renda 

nacional pelo total de habitantes. O Brasil, assim como 

a Arábia Saudita, que possuem uma renda per capita 

média, é um exemplo de que esse dado estatístico não 

pode ser um indicador de bem-estar social. 
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Enfim, para os neomalthusianos, a solução estava 

na implantação de políticas oficiais de controle de 

natalidade mediante o emprego de pílulas 

anticoncepcionais, abortos, amarramento das trompas, 

vasectomia, etc. 

 

A teoria demográfica reformista ou marxista 

Posteriormente a Malthus, o pensador alemão Karl 

Marx (1818-1883) apontou o equívoco de Malthus, 

argumentando que a superpopulação atendia aos 

interesses dos capitalistas. Estes se beneficiavam com 

ela, na medida em que criaria um exército industrial de 

reserva, o qual geraria a competição por empregos e 

permitiria oferecer salários cada vez mais baixos. Além 

disso, haveria a ampliação do mercado consumidor, 

beneficiando igualmente os capitalistas. 

A História provou que a teoria malthusiana 

apresentava sérios equívocos. Se tivesse havido uma 

duplicação do crescimento a cada 25 anos (como 

pregava Malthus), a população mundial beiraria hoje os 

15 bilhões, fato este não concretizado. Quanto à 

questão da falta de alimentos, o avanço tecnológico no 

setor agropecuário proporcionou colheitas e rebanhos 

cada vez maiores. Atualmente, a produção agrícola 

mundial poderia satisfazer bem mais que a totalidade 

da população do planeta, não fosse a incrível 

desigualdade na distribuição de renda. 

Contrapondo-se ao pensamento neomalthusiano, 

os chamados reformistas argumentam que a miséria 

que assola os países pobres é a responsável pelo 

crescimento populacional, e não o contrário. A injustiça 

social e a péssima distribuição de renda impedem o 

acesso aos meios dignos de sobrevivência a mais de 

800 milhões de habitantes. 

O controle populacional está diretamente 

vinculado às condições de vida e primordialmente ao 

acesso à educação e à saúde. Ou seja, com 

atendimento digno à saúde e educação todo cidadão 

teria condições de assimilar as diversas formas de 

planejamento familiar, podendo, por exemplo, utilizar 

métodos contraceptivos eficazes, de maneira correta e 

não impositiva. 

 

A teoria da transição demográfica 

Segundo essa teoria, a transformação na dinâmica 

populacional dos países segue (ou seguira) uma 

ordem. Resumidamente, o processo se divide em três 

fases que estão descritas abaixo: 

Primeira fase: caracterizada por elevadas taxas de 

natalidade, mas com taxas de mortalidade ainda mais 

altas, originando baixo crescimento populacional. O 

Brasil saiu dessa fase na primeira metade do século 

XX.  

Segunda fase: caracterizada por elevadas taxas 

de natalidade, declínio das taxas de mortalidade, 

gerando elevado crescimento populacional. Os países 

desenvolvidos concluíram esta etapa nas primeiras 

décadas do século XX. O Brasil atingiu o auge na 

década de 1950, quando as taxas de crescimento 

populacional se aproximaram de 3% ao ano. Essa fase 

antecede à última do ciclo, a da estabilidade.  

Terceira fase: caracterizada por baixas taxas de 

natalidade e de mortalidade. 

 
É importante lembrar que essa teoria, embora 

tenha certa semelhança com a realidade de vários 

territórios, não é aplicável a todos os países.  
 

15.6 Índices de crescimento populacional 

A queda no crescimento média mundial tanto da 

natalidade quanto da mortalidade, embora em alguns 

países ainda se mantenha elevada, se deve 

principalmente ao êxodo rural que gera as seguintes 

conseqüências: 

• maior custo para criar os filhos; 

• acesso a métodos anticoncepcionais; 

• trabalho feminino extradomiciliar; 

• aborto e acesso a assistência médica;  

• saneamento básico e programas de vacinação 
 

A partir da Segunda Guerra mundial, os avanços 

na medicina (especialmente a descoberta dos 

antibióticos) aliados à urbanização causaram queda 

nas taxas de mortalidade e natalidade, mesmo em 

países pobres. O crescimento vegetativo aumentou em 

todo o planeta até a década de 1970. A partir desse 

período, as taxas de mortalidade – em condições 

normais, excluindo-se, portanto, os países em guerras, 

epidemias ou grandes desastres – tenderam a 

estabilizar-se em níveis próximos a 0,6% nos países 

desenvolvidos e a continuar apresentando pequenas 

quedas nos países subdesenvolvidos. 

Em alguns países desenvolvidos, as alterações 

comportamentais, as alterações criadas prela 

urbanização e a melhoria do padrão de vida causaram 

uma queda tão acentuada dos índices de natalidade 

que, em alguns anos, o índice de crescimento 

vegetativo chegou a ser negativo. Nos países 

subdesenvolvidos, de forma geral, embora as taxas de 

natalidade e de mortalidade venham declinando, a de 

crescimento vegetativo continua elevada, acima de 

1,7% ao ano. 
 

15.7 EXERCÍCIOS 
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1 - As previsões catastrofistas dos 

“neomalthusianos” sobre o crescimento 

demográfico e sua pressão sobre os recursos 

naturais não se confirmaram, notadamente, porque 

a) o processo de globalização permitiu o acesso 

voluntário e universal a meios contraceptivos eficazes, 

impactando sobretudo os países em desenvolvimento. 

b) a nova onda de “revolução verde”, propiciada pela 

introdução dos transgênicos, afastou a ameaça de 

fome epidêmica nos países mais pobres. 

c) as ações governamentais e a urbanização 

implicaram forte queda nas taxas de natalidade, exceto 

em países muçulmanos e da África Subsaariana, entre 

outros. 

d) o estilo de vida consumista, maior responsável pela 

degradação dos recursos naturais, vem sendo 

superado desde a Conferência Rio-92. 

e) os fluxos migratórios de países pobres para aqueles 

ricos que têm crescimento vegetativo negativo 

compensaram a pressão sobre os recursos naturais. 
 

2 - “O crescimento demográfico não é causa 

primeira do subdesenvolvimento, mas ele 

contribui poderosamente para o desenvolvimento 

das contradições econômicas, sociais e políticas. O 

número de camponeses sem terra e dos 

desempregados não cessa de crescer, certamente 

para o maior lucro, a curto prazo, dos industriais e 

proprietários fundiários, mas as tensões sociais 

não param de se ampliar. O aumento da população 

não é excessivo senão em relação a um 

crescimento econômico restrito, e o impulso 

demográfico não teria tomado tal velocidade e 

engendrado tais dificuldades se a natalidade 

tivesse progressivamente sido reduzida pelos 

efeitos de um desenvolvimento econômico e 

social.” 
Adaptado de Lacoste, Ives. Geografia do subdesenvolvimento. 7 ªed. 

São Paulo: Difel, 1985. p.119 126 

A partir desse fragmento e das teorias sobre esse 

assunto, considere as afirmativas abaixo. 

I- O autor retrata as ideias da teoria neomalthusiana, 

que se caracteriza pela explícita oposição às idéias 

malthusianas. 

II- O autor propõe a adoção de uma política antinatalista 

rigorosa sem a qual não seria possível o 

desenvolvimento socioeconômico. 

III - A solução para os problemas sociais e econômicos 

não pode basear-se, unicamente, na limitação dos 

nascimentos e, sim, em uma melhor distribuição de 

renda, o que melhora a qualidade de vida da 

população. 

Marque a alternativa correta. 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas I e III estão corretas. 
 

Leia os Textos I e II e responda às questões 3 e 4. 
 

Texto I 

Thomas Malthus (1766-1834) assegurava que, se a 

população não fosse de algum modo contida, dobraria 

de 25 em 25 anos, crescendo em progressão 

geométrica, ao passo que, dadas as condições médias 

da terra disponíveis em seu tempo, os meios de 

subsistência só poderiam aumentar, no máximo, em 

progressão aritmética. 
 

Texto II 

A ideia de um mundo famélico assombra a humanidade 

desde que Thomas Malthus previu que no futuro não 

haveria comida em quantidade suficiente para todos. 

Organismos internacionais – Organização das Nações 

Unidas, Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional – chamaram 

a atenção para a gravidade dos problemas decorrentes 

da alta dos alimentos. O Banco Mundial prevê que 100 

milhões de pessoas poderão submergir na linha que 

separa a pobreza da miséria absoluta devido ao 

encarecimento da comida. 
(Adaptado: FRANÇA, R. O fantasma de Malthus. Veja. 23 abr. 2008.) 
 

3 - Assinale a alternativa que identifica os fatores 

causadores da escassez de alimentos apontados 

pelos Textos I e II, respectivamente. 

a) Limites naturais e crescimento demográfico 

acelerado. 

b) Elevação dos custos de produção dos alimentos e 

empobrecimento da população. 

c) Pauperização dos solos e subdesenvolvimento. 

d) Controle de natalidade e explosão demográfica. 

e) Produção insuficiente de alimentos e elevação dos 

preços dos alimentos. 
 

4 - Com base nos Textos I e II e nos conhecimentos 

sobre o tema da fome no mundo, considere as 

afirmativas. 

I. Nas previsões sobre o problema da fome, contidas 

nos Textos I e II, estão excluídas considerações sobre 

a heterogeneidade socioespacial desse problema na 

escala mundial. 

II. No Texto I, a explicação sobre as causas da 

escassez de alimentos baseia-se em uma combinação 

de fatores dentre os quais está ausente a evolução da 

produtividade no setor primário da economia. 

III. No Texto II, o crescimento populacional que 

culminará no aumento de 100 milhões de pessoas 

pobres no mundo é apontado como o responsável pela 

expansão da fome. 

IV. No Texto II, para os organismos internacionais, as 

previsões de Malthus se confirmaram, pois, a atual 

expansão do número de famélicos se deve à 

insuficiência estrutural da produção mundial de 

alimentos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

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

5 - "Os países ricos, em função de sua renda mais 

elevada e consequente nível de consumo, são 
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responsáveis por mais de metade do aumento da 

utilização de recursos naturais. A população dos países 

mais pobres do mundo paga, proporcionalmente, o 

preço mais elevado pela poluição e degradação das 

terras, das florestas, dos rios e dos oceanos, que 

constituem o seu sustento. Uma criança que nascer 

hoje em Nova lorque, Paris ou Londres vai consumir, 

gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 

crianças em um país 'em desenvolvimento'." 
(Adapt.) Relatório do Desenvolvimento Humano/ PNUD, 1998. 

Baseando-se nos princípios explicativos das 

teorias demográficas, o texto acima: 

a) Concorda com a teoria Reformista, que atribui ao 

excesso populacional a causa da miséria no mundo, 

constituindo uma ameaça aos recursos naturais 

necessários à sobrevivência humana. 

b) Comprova a teoria Neomalthusiana, que defende a 

necessidade de controlar a natalidade nos países 

pobres, para que eles possam atingir os níveis de 

desenvolvimento e consumo dos países ricos. 

c) Nega a teoria Malthusiana, que defende a elevação 

do padrão de vida e de consumo nos países pobres, 

entendendo a fecundidade como uma variável 

independente a ser controlada. 

d) Nega a teoria Neomalthusiana, que identifica uma 

população numerosa como principal causa do 

desemprego, pobreza e esgotamento dos recursos 

naturais. 

e) Comprova a teoria Malthusiana, que associa 

crescimento populacional e esgotamento dos recursos 

naturais, defendendo a necessidade de reformas 

socioeconômicas para preservá-los. 
 

6 - No que se refere à dinâmica populacional, 

assinale o que for correto. 

01) Nos primeiros períodos da história da humanidade, 

existiu um equilíbrio entre as taxas de natalidade e as 

taxas de mortalidade, o que produzia um crescimento 

natural pequeno e estável.  

02) A partir da Revolução Industrial, o declínio das 

taxas de mortalidade provocou desequilíbrio entre a 

mortalidade, que diminuiu rapidamente, e a natalidade, 

que se manteve estável.  

04) Em alguns países desenvolvidos, o declínio das 

taxas de natalidade atingiu níveis muito baixos nos 

últimos tempos. Na Alemanha e na Dinamarca, por 

exemplo, a taxa de natalidade chega a ser menor do 

que a taxa de mortalidade, o que produz um 

crescimento vegetativo negativo da população.  

08) Depois da Segunda Guerra Mundial, as taxas de 

mortalidade começaram a aumentar, tendo como causa 

principal o avanço de epidemias e a fome, que se 

generalizou entre os países subdesenvolvidos.  

16) A mortalidade infantil sempre foi significativa antes 

da Revolução Industrial, o que levava as famílias a 

terem muitos filhos, como forma de garantir que alguns 

chegassem à idade adulta. 
 

7 – Aponte três medidas propostas por Malthus 

para diminuição da taxa de natalidade. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

8 – Explique a teoria da transição demográfica. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 
 

15.8 GABARITO  
1- B / 2- C / 3-E / 4- A / 5 – D / 6 – (1+2+4+16)  

 

UNIDADE 16 
 

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

 

16.1 INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, a distribuição etária (isto é, por 
idades) de uma população é feita em três faixas: 

* Jovens – até 19 anos; 
* Adultos – de 20 até 59 anos; 
* Idosos ou terceira idade – acima de 60 anos. 

De acordo com essas três caixas etárias 
principais, as populações nacionais podem ser 
classificadas da seguinte forma: 

Jovens – quando têm mais de 50% da população 
na faixa etária jovem. 

Maduros – quando mais de 50% da população na 
faixa etária adulta. 

A estrutura etária é um importante indicador do 
nível de desenvolvimento socioeconômico. 

O elevado predomínio de adultos e idosos é 
característica de países de maior desenvolvimento 
socioeconômico, que já realizaram a sua transição 
demográfica e apresentaram baixas taxas de 
natalidade e de mortalidade. 

O predomínio da população jovem caracteriza 
países com menor desenvolvimento 
socioeconômico, que, tendo diminuído sua 
mortalidade, conta ainda com elevada natalidade. 
 
Obs: Os maiores percentuais de população jovem, 
assim como as famílias mais numerosas, encontram-se 
nos países mais pobres, nos países ricos ocorre o 
inverso. O elevado número de idosos acarreta: Um 
grande gasto com aposentadoria, aumentando do 
déficit da previdência social. 
 

16.2 Evolução da população brasileira 

Segundo os resultados do Censo Demográfico 
2010, a população do Brasil alcançou a marca de 190 
755 799 habitantes na data de referência. A série de 
censos brasileiros mostrou que a população 
experimentou sucessivos aumentos em seu 
contingente, tendo crescido quase 20 vezes desde o 
primeiro Recenseamento realizado no Brasil, em 1872. 

Até a década de 1940, predominavam altos níveis 
de fecundidade e mortalidade no País. Com a 
diminuição desta última componente da dinâmica 
demográfica em meados dos anos de 1940 e a 
manutenção dos altos níveis de fecundidade vigentes à 
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época, o ritmo do crescimento populacional brasileiro 
evoluiu para quase 3,0% ao ano na década de 1950. 
No começo dos anos de 1960, inicia-se lentamente o 
declínio dos níveis de fecundidade, acentuando-se na 
década seguinte. Esse fato fez com que as taxas de 
crescimento subsequentes também caíssem. Em 
comparação com o Censo 2000, a população do Brasil 
cresceu 12,3%, o que resulta em um crescimento 
médio anual de 1,17%, a menor taxa observada na 
série em análise (as duas figuras seguintes). 

 
 

A maior aceleração no crescimento absoluto da 
população do Brasil ocorreu durante a década de 1950, 
quando se observou um acréscimo de 18,1 milhões de 
habitantes, correspondendo a um incremento relativo 
de 34,9%. O período seguinte ainda apresentou um 
elevado padrão de crescimento, com um aumento de 
32,9%, ou seja, 23,1 milhões de habitantes. 
Posteriormente, teve início um processo de 
desaceleração do crescimento, sendo o aumento 
absoluto da ordem de 25,9 milhões de habitantes 
(27,8%) no período 1970/1980; 27,8 milhões (23,4%) 
no período 1980/1991; 23,0 milhões (15,6%) no período 
1991/2000; e 21,0 milhões de pessoas a mais em 2010 
em comparação à população do Censo 2000 (Tabela 2 
e Gráfico 1). 
 

 
16.3 Estrutura etária 

Conforme é possível visualizar na tabela 
produzida com dados do IBGE, o Brasil apresenta 
decréscimo no percentual de em sua população total, 
especialmente a partir dos anos de 1970. Tal situação 
é, em grande parte, decorrente da adoção e 
popularização de métodos contraceptivos. 

 
Faixa 
Etária 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Jovens 
(0 a 19 
anos) 

52,3 
 

52,9 52,7 48,5 44,5 41,5 33,5 

Adultos 
(20 a 59 
anos) 

43,1 42,4 42,2 45 47,8 50 57,5 

Idosos 
(60 

anos 
ou 

mais 

4,6 4,7 5,1 6,5 7,7 8,5 9 

 
No mesmo período começa o aumento do 

percentual da população adulta e da população idosa. 
O incremento desse último grupo é fruto dos avanços 
médicos-sanitários que elevaram a expectativa de vida 
da população brasileira. 

Enfim, o Brasil começa a apresentar forte 
tendência de envelhecimento da população e todas as 
conseqüências daí decorrentes. Embora, segundo o 
IBGE, apenas na década de 2030 para 2040 que a 
situação tornar-se-á preocupante por conta do início do 
encolhimento populacional. 
 

16.4 Expectativa de vida e pirâmides etárias 

 Estados 
Unidos 

Suécia México Egito Brasil 

Jovens 
(%)* 

28,4 18,6 43,2 52,6 41,5 

Adultos 
(%)* 

54,8 56,4 49,8 41,6 50 

Idosos (%)* 16,8 25 7 5,8 8,5 

Expectativa 
de vida** 

78 81 77 73 73 

*Dados de 2000 
***Dados de 2010 

 
Pela observação da tabela acima, é possível 

observar nitidamente a diferença entre a distribuição 
das faixas etárias da população dos Estados Unidos e 
da Suécia de um lado, e do México, Egito e Brasil do 
outro. Nos países desenvolvidos predomina a faixa 
etária dos adultos, e a proporção de velhos ‚ fortemente 
superior à que se observa nos países do Terceiro 
Mundo. Isso reflete as melhores condições de vida - 
alimentação, habitação e saúde -, que possibilitam uma 
expectativa de vida mais alta. São países considerados 
“maduros”, pois mais de 60% da população não são 
jovens e, também, por causa das taxas mais baixas de 
natalidade. Nos países subdesenvolvidos a 
tendência comum é a existência de altas taxas de 
natalidade e baixa expectativa de vida. Por isso, a 
população tem estrutura “jovem”.   Através da leitura 
da pirâmide etária, esses dados ficam mais claros. 
Essa pirâmide indica a distribuição da população do 
ponto de vista etário e sexual. 

 A pirâmide etária dos países subdesenvolvidos 
tem a base bem ampla (muitos nascimentos), vai 
estreitando para cima (taxas de mortalidade infantil 
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acentuadas) e torna-se bem estreita no topo (baixa 
expectativa de vida). O desenho da pirâmide dos 
países desenvolvidos é bem diferente: mostra-se mais 
regular, sem grandes degraus (menores taxas de 
mortalidade). Nas pirâmides‚ é bem fácil observar as 
consequências dos períodos de guerras e epidemias 
(com alta mortalidade), de grandes imigrações (com 
aumento da população adulta) e muitos outros dados 
demográficos. Entretanto, alguns países (como o 
Brasil) estão em uma fase de transição da estrutura 
populacional característica de subdesenvolvido para 
desenvolvido. Assim, apresenta um contínuo 
estreitamento da base (perceptível ao se comparar 
pirâmides de anos diferentes e que indica redução 
na natalidade)e consequente expansão da camada 
intermediária e do topo, demonstrando o 
envelhecimento da população. 

As pirâmides etárias são geralmente construídas 
da seguinte maneira: nas ordenadas são indicadas as 
faixas de idade e na abscissa, o total da população em 
números absolutos ou em percentuais. 

Ao analisarmos a pirâmide devemos observar 
inicialmente seu formato. Se a base é bem larga e se 
afunila rapidamente (já a partir das primeiras 
idades) e, além disso, possui pouca altura, é uma 
pirâmide etária típica de um país subdesenvolvido. 
Se a pirâmide possui uma base relativamente 
estreita, lados côncavos e grande altura, é típica de 
um país desenvolvido. 

A base da pirâmide representa a população infantil 
e adolescente (0-14 anos). Em um país 
subdesenvolvido com uma taxa de crescimento 
vegetativo em torno de 1,17%, como o Brasil, essa 
população corresponde a 24,8% da população total 
(IBGE, 2010) e vem apresentando queda constante. 

No topo da pirâmide está representada a 
população mais velha. Nos países subdesenvolvidos 
o topo é curto e bem afunilado; isso decorre da baixa 
expectativa de vida. No Brasil o contingente 
populacional com mais de 65 anos representa 
7,38%, enquanto na Alemanha essa proporção é de 
mais de 20% e nos Estados Unidos mais de 16,3%. 

A faixa intermediária da pirâmide indica a 
população adulta, os indivíduos em idade produtiva. 
Nos países subdesenvolvidos essa faixa é 
relativamente pequena; no Brasil, representa 57,5% 
do total da população, nos Estados Unidos mais de 
61,7% e na França mais de 60%. Observe agora a 
pirâmide etária da França: nas laterais estão indicados 
os anos de nascimento, o que permite interpretar as 
causas das reentrâncias no desenho. Nos períodos das 
duas guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1943), e, 
também no período da guerra da Argélia (1954-1960), 
ocorreu uma queda na taxa de natalidade, portanto, os 
contingentes populacionais nesses períodos. 

 
Analise as pirâmides etárias abaixo que retratam a 

estrutura etária e sexual da população brasileira nos 
anos de 1980, 1991, 2000 e 2010. Observe todas as 
características e pontos que já foram discutidos acima. 

 
16.5 Estrutura sexual 

Conforme dados, até os anos de 1930 
predominava no Brasil o sexo masculino, em parte, 
fruto das imigrações fortemente concentradas nesse 
sexo. Há partir de 1940, a população feminina passa 
a ser uma pequena maioria. 

Segundo o IBGE, em 2010 o Brasil tinha 
93.406.990 homens (48,97% da população total) e 
97.348.809 mulheres (51,03%). Quanto a distribuição 
pelas grandes regiões, apenas a região Norte tem uma 
pequena parcela a mais de homens que mulheres. As 
regiões nordeste e sudeste são as que a concentração 
proporcional do sexo feminino é mais significativa, 
sendo, respectivamente, 51,19% e 51,38%. 

Entretanto, o sexo masculino predomina em 
números absolutos no Brasil até os 24 anos para, 
posteriormente, ir perdendo participação relativa a 
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medida que a idade avança. Isso ocorre em função do 
maior contato dos homens com drogas, acidentes 
e doenças, fazendo com que a mortalidade desse 
grupo seja maior ou por conta da emigração. 
 

16.6 ESTRUTURA ECONÔMICA 

População economicamente ativa 

 Na população economicamente ativa (PEA), ou 
seja, naquelas pessoas com mais de 10 anos que 
exercem atividades remuneradas, a participação do 
sexo masculino é maior: 62,27%, contra 37,73% do 
sexo feminino. Ademais, as mulheres geralmente 
recebem menores salários que os homens. 
 No tocante aos salários, em 2000 13,26% dos 
homens recebiam até um salário mínimo contra 49,01% 
das mulheres. Todavia, nos últimos dez anos há um 
aumento no emprego e nos salários. A chamada classe 
C (composta por famílias com renda entre R$ 1.200 
reais e R$ 5.174) foi aquela que mais cresceu e, 
durante o ano de 2011, continua a crescer (veja a figura 
abaixo). 

 
Distribuição da Renda 

 Em 2010, o Produto interno Bruto1 (PIB) do 
Brasil foi de mais de 2 trilhões de dólares (algo em torno 
de 3,6 bilhões de reais). O PIB per capita é de 
aproximadamente R$ 19.016,00 que divido pelos 
meses do ano dá aproximadamente R$ 1.584,00 por 
mês por habitante, o que sabemos que não é verdade. 

 O Brasil é um país com uma elevada 
concentração de renda que, nos últimos anos, foi 
reduzida. Conforme alguns dados, no último governo 
cerca de 35 milhões de pessoas saíram da linha de 
pobreza e passaram a consumir dentro do território 
nacional. 
Setores de atividades econômicas 
As atividades econômicas são divididas em três 
setores: 
Primário: atividades exercidas na zona rural, como 
agropecuária, extrativismo e silvicultura, além da 
pesca. 
Secundário: atividades exercidas na indústria em 
geral, na construção civil e na mineração; 

 
1 Produto Interno Bruto (PIB) é o valor agregado dos bens e serviços 
gerados durante um ano pela economia; é a somatória de salários, 
juros, lucros e aluguéis. PIB per capita é o quociente do resultado da 
divisão do volume total do PIB pelo total da população. 

O PIB per capita pode, muitas vezes, pode mascarar a 
realidade, especialmente em países onde a renda é muito 
concentrada. Uma coisa é a Noruega ter um PIB per capita de US$ 
54.600 e o Catar com o valor de US$179.000. Na Noruega, como em 
toda a Escandinávia e em quase todos os países desenvolvidos, a 

Terciário: atividades exercidas no setor bancário, 
financeiro, no comércio, nos transportes e nos serviços 
em geral. 

Há poucas décadas o Brasil era um país agrário 
exportador, ou seja, a maioria de sua população vivia 
em zonas rurais, o que significava uma concentração 
da população ativa no setor primário. Com a superação 
desse modelo agrário-exportador iniciado nos anos de 
1930, o país entrou num processo de industrialização. 
A urbanização e os setores secundários e terciários 
cresceram ao mesmo tempo em que o primário 
diminuiu. 
 

População economicamente ativa por setor 

Ano/Setor Primário Secundário Terciário 

1940 70,2 10 19,8 

1950 60,7 13,1 26,2 

1960 54,2 12,7 33,1 

1970 44,2 17,8 38 

1980 29,9 24,4 45,7 

1991 22,9 22,7 54,4 

2000 24,1 19,3 56,6 

2010    
Fonte: IBGE, 2010 
 

Os dados da tabela abaixo, embora estejam um pouco 
defasados, servem de exemplo para fixarmos algumas 
noções da relação entre a distribuição da PEA pelos 
setores da economia e a grua de desenvolvimento de 
um dado país. 

 
 

16.7 TEXTO COMPLEMENTAR 

Índice de Desenvolvimento Humano de 2010 traz 
nova metodologia  

Na edição do 20º aniversário do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado nesta 
quinta-feira (4), foi utilizada uma nova metodologia, 
além de dados que não estavam disponíveis na maioria 
dos países em 1990 para educação, saúde e renda. 
Com a mudança, o IDH de 2010 não pode ser 
comparado ao IDH de anos anteriores, que utilizavam 
uma metodologia diferente. 

Segundo o economista do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Flavio 
Comim, foram introduzidos "novos indicadores para 
educação e renda, combinados com uma maneira 
melhor de cálculo, que mostra a importância de cada 
dimensão para o cálculo do IDH". Com a nova 
metodologia, mais exigente, 14 países foram excluídos 
do IDH 2010 devido à falta de dados 
internacionalmente compilados e verificados. 

Uma das mudanças, por exemplo, está no cálculo 
da renda. O Rendimento Nacional Bruto per capita 

renda é bem distribuída através de salários altos, da previdência e da 
assistência social. No Terceiro Mundo em geral, as minorias 
concentram em suas mãos uma grande parcela de renda. 

Para tentar reduzir as disparidades comparativas, foi criado 
o PIB PPC (poder de paridade de compra), que leva em conta o poder 
de compra do dólar nos diferentes países. 
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substituiu o Produto Interno Bruto per capita, para 
incluir o rendimento de remessas externas e do apoio 
internacional ao desenvolvimento.  

Na educação, os anos de escolaridade esperados 
para as crianças em idade escolar substituem as 
matrículas brutas, e a média de anos de escolaridade 
da população adulta substitui as taxas de alfabetização 
de adultos, para proporcionar uma imagem mais 
completa dos níveis de educação. A esperança de vida 
permanece como o principal indicador para a saúde. 

No antigo IDH, os países eram classificados no 
intervalo de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais 
desenvolvido o país. Quanto mais próximo de zero, 
menos desenvolvido. Com a nova metodologia, a 
classificação dos países é baseada nas categorias 
"muito alto", "alto", "médio" e "baixo". 

Agora, dividiu-se o ranking de 169 países em 
quatro partes – os de desenvolvimento humano muito 
alto são a parcela de 25% que está no topo da tabela; 
os de alto desenvolvimento são os 25% seguintes; os 
de médio, outros 25%; e os de baixo desenvolvimento, 
os 25% últimos. 

O relatório 2010 também inclui três novos índices: 
o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à 
Desigualdade (IDH-D), o Índice de Desigualdade e 
Gênero (IDG) e o Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM). 
 

16.8 EXERCÍCIOS 
 

1 - O Brasil vivencia uma mudança na estrutura etária 
de sua população que repercute nas políticas estatais. 
As pirâmides etárias constituem uma forma de 
representação de dados importante para planejar e 
implementar políticas que visem à melhoria da 
qualidade de vida da população. Levando em conta as 
perspectivas de melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira, as políticas governamentais 
devem considerar 
a) o aumento da população de idosos, que gera 
demandas de aposentadorias e adequações no 
sistema de saúde. 
b) o aumento da população de crianças, que implica a 
necessidade de ampliação da rede de escolas e 
creches. 
c) a diminuição da população de crianças, que exige a 
adoção de programas de incentivo à natalidade e de 
distribuição de renda. 
d) a diminuição da população de idosos, que requer a 
melhoria no sistema de previdência e assistência 
social. 
e) o aumento da população de idosos não gera 
preocupações acerca do sistema previdenciário. 
 
2- Examine o gráfico. 

 
Sobre os fatores que explicam as variações no ritmo de 
crescimento da população brasileira entre 1872 e 2010, 
reveladas pelo gráfico, é CORRETO afirmar: 
a) A elevada taxa de incremento populacional 
registrada entre 1900 e 1920 resultou do aumento da 
natalidade, associado ao processo de urbanização. 
b) Na década de 1960, o crescimento da população 
pode ser associado à revolução sexual, que provocou 
um aumento substancial das taxas de fecundidade. 
c) Se persistirem as taxas registradas entre 2000 e 
2010, a população brasileira deve parar de crescer na 
próxima década. 
d) Na década de 1940, o crescimento da população 
resultou da combinação entre a baixa fecundidade e a 
baixa mortalidade. 
e) Desde a década de 1960, registra-se uma tendência 
de queda do ritmo de crescimento da população, devido 
ao recuo da fecundidade. 
 
3 - Sobre os indicadores socioeconômicos podemos 
afirmar que: 
I. O IDH do Brasil sozinho não é suficiente para refletir 
as condições de vida vigentes no País como um todo, 
em virtude de este apresentar fortes desigualdades 
regionais. 
II. O PIB per capita é, por si só, um dado suficiente para 
se avaliar as condições socioeconômicas de um país. 
III. Tanto a taxa de analfabetismo como o nível de 
instrução possuem estreita relação com o rendimento 
da população. 
IV. O cálculo do IDH baseia-se em três indicadores 
socioeconômicos: a expectativa de vida, o nível de 
instrução e a taxa de mortalidade infantil. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) III e IV. 
 
4 – Sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale o 
que for correto. 
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01) Desde os anos de 1970, a taxa de mortalidade 
infantil tornou-se relativamente homogênea em todo o 
Brasil, com pouca variação entre as cinco regiões 
geográficas. 
02) Com o aumento da expectativa de vida e redução 
da taxa de fecundidade, a pirâmide etária brasileira 
tende a se alargar na base e a se estreitar no topo. 
04) O índice de crescimento vegetativo do Brasil 
decresceu nos últimos anos devido à crescente 
participação da mulher no mercado de trabalho, aos 
casamentos tardios, ao elevado custo de criação dos 
filhos, à difusão de métodos de anticoncepção, dentre 
outros fatores. 
08) A redução do índice de mortalidade relaciona-se ao 
intenso processo de urbanização acompanhado por 
uma revolução médico-sanitária com melhoria nas 
condições de vida da população e maior expectativa de 
vida. 
16) Os últimos censos brasileiros revelam que tem 
aumentado a população da faixa etária de 0 a 14 anos 
e diminuído sensivelmente a população mais idosa. 
 
5 - Analise o gráfico a seguir: 

 
Considerando os indicadores apresentados no gráfico 
e as atuais mudanças no processo de envelhecimento 
da população brasileira, é CORRETO afirmar que 
a) a expectativa de vida no Brasil vem aumentando 
muito célere, consequentemente apresentando taxas 
de longevidade acima da de países com índice de 
desenvolvimento humano elevado em aspectos, como 
saúde, escolarização e nutrição. 
b) de acordo com os indicadores demográficos, o Brasil 
se encontra no início do estágio de transição de país 
jovem para país maduro. O percentual de idosos é 
semelhante ao de países, como Suécia, Itália e Serra 
Leoa. 
c) apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária 
da população brasileira, entre as décadas de 1960 e 
2010, o país continua demograficamente jovem, com 
elevadas taxas de natalidade e de mortalidade e com 
uma baixa expectativa de vida para a população em 
geral. 
d) a taxa de fecundidade no Brasil vem declinando, e a 
proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente 
que a proporção de crianças. Contudo, esse processo 
de envelhecimento populacional não ocorre de maneira 
uniforme, em todas as regiões brasileiras. 

e) o envelhecimento da população brasileira é oriundo 
do intenso processo de urbanização em todas as suas 
regiões. Por isso, o aspecto triangular da pirâmide 
etária vem apresentando, nas últimas décadas, um 
aumento percentual do bônus demográfico de homens 
e mulheres. 
 
6 - Os gráficos abaixo representam as pirâmides etárias 
da população brasileira das décadas de 1980 e 2000 e 
projeções para 2020 e 2040. Brasil: pirâmides etárias, 
1980-2040  

 

 
Com base nessas pirâmides etárias, considere as 
seguintes afirmativas: 
1- Nas ordenadas estão o contingente populacional e 
nas abscissas os grupos de idade.  
2- A base larga da pirâmide em todo o período 
analisado revela que o Brasil continuará a ser um país 
de jovens e reforça a necessidade do incremento de 
políticas públicas de atenção a tais camadas da 
população brasileira.  
3- A estrutura etária da população representada nos 
gráficos tem relação com a economia e mostra a 
transformação da população economicamente ativa, 
definida como aquela que compreende o potencial de 
mão de obra com que pode contar o setor produtivo, 
isto é, a população ocupada e a população 
desocupada.  
4- As transformações nas pirâmides no Brasil ao longo 
do tempo revelam a transição demográfica, explicada 
pela combinação de fatores como baixas taxas de 
natalidade, redução das taxas de mortalidade, elevação 
na expectativa de vida, redução na taxa de fecundidade 
e maior acesso e assistência à saúde.  
Assinale a alterativa correta: 
a) 3. 
b) 1 e 4. 
c) 3 e 4. 
d) 2, 3 e 4. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 
7 - Analise a figura. 
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Sobre as causas e os possíveis efeitos da previsão 
de mudança da estrutura etária brasileira entre 2000 
e 2035, pode-se afirmar que: 
a) a expansão do topo da pirâmide está associada à 
tendência de crescimento da expectativa de vida no 
Brasil e um de seus efeitos deverá ser a diminuição de 
demanda por serviços de saúde dirigidos à população 
idosa do país. 
b) a redução do topo da pirâmide etária está associada 
à tendência de crescimento da expectativa de vida no 
Brasil e um de seus efeitos deverá ser o aumento dos 
serviços turísticos destinados especialmente à 
população idosa do país. 
c) a redução da base da pirâmide está associada à 
queda da taxa de natalidade e um dos seus efeitos 
deverá ser a diminuição do número de jovens em idade 
escolar no país. 
d) a redução da base da pirâmide está associada ao 
aumento da taxa de fecundidade e um dos seus efeitos 
deverá ser o aumento total do número de jovens em 
idade escolar no país. 
e) o aumento proporcional da população adulta no país 
está associado ao aumento da taxa de natalidade e um 
dos seus efeitos deverá ser a constituição de uma 
situação de pleno emprego junto à população adulta do 
país. 
 
8 - Observe os dois gráficos abaixo: 

 

 
Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, 
a) Caracterize o processo de transição demográfica em 
curso no Brasil; 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 
b) Cite e explique dois possíveis impactos da transição 
demográfica brasileira sobre políticas públicas. 
___________________________________________

___________________________________________ 

16.9 GABARITO 
1- A / 2- E / 3- B / 4- (4+8) / 5- D / 6-C /7 - C 

 

UNIDADE 17 
 

FLUXOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL 
 

17.1 INTRODUÇÃO 

Existem inúmeras definições sobre migrações, 
mas entre elas há uma que nos parece mais adequada: 
“migração é uma forma de mobilidade espacial entre 
uma unidade geográfica e outra, envolvendo mudança 
permanente de residência”. Essa definição 
desconsidera então os movimentos que não impliquem 
mudança permanente, tais como o nomadismo, o 
deslocamento sazonal ou temporário, o turismo e 
outros semelhantes, podendo se subdividir em: 
migrações externas, quando feitas entre dois países; e 
migrações internas, quando realizadas dentro de um 
mesmo país. 

Desde a pré-história, os movimentos migratórios 
das sociedades humanas foram constantes, ora por 
motivos naturais, como fenômenos climáticos, 
esgotamento de recurso de coleta vegetal ou de caça 
etc., ora por conflitos políticos, como guerras entre 
tribos ou nações, cujos perdedores se viam 
ameaçados, ou obrigados a abandonar seus territórios. 
Estas últimas são as migrações impelidas ou forçadas. 

Ainda hoje, grande parte dos motivos que forçam 
os homens a migrar são os mesmos do passado. Os 
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recentes episódios políticos ocorridos com os 
palestinos, os sul-vietnamitas e outros servem de 
testemunhos. Porém, neste momento, o que mais nos 
interessa é o estudo dos movimentos migratórios 
voluntários, os motivados pelo desejo de melhorias de 
vida ou de ascensão social, em particular na sociedade 
brasileira. 

A saída da população de uma área corresponde à 
emigração e a entrada em outra área corresponde à 
imigração. O indivíduo que migra é ao mesmo tempo 
Emigrante e Imigrante, porém os países podem ser 
caracterizados por apenas um dos dois processos. 
Para se analisar a variação do número de habitantes de 
um país em função das migrações externas calcula-se 
a Migração Líquida (que é o total de imigrantes menos 
o de emigrantes) e o resultado é o chamado Movimento 
Horizontal. 

No Brasil as Emigrações praticamente não 
existiram, a não ser nos últimos anos, onde ocorreu a 
saída de descendentes Japoneses para o Japão 
(denominados dekassegui). 
 

17.2 As correntes imigratórias 

A primeira grande corrente imigratória para o Brasil 
foi forçada e oriunda da África. Segundo alguns 
autores, em todo o período de tráfico de escravos para 
o Brasil (entre os séculos XVI e XIX), foram trazidos 
mais de 5 milhões de escravos, direcionados 
principalmente para o nordeste e sudeste. 

Com relação aos imigrantes livres, o Brasil 
recebeu cerca de 5,5 milhões, 70% de origem atlanto-
mediterrânea, isto é, portugueses, espanhóis e 
italianos. Entre os demais grupos, destacaram-se os 
germânicos (alemães), eslavos (russos, poloneses, 
ucranianos) e asiáticos (japoneses e sírio-libaneses). 
Com exceção dos portugueses, que chegam ao Brasil 
de forma mais ou menos contínua, os demais grupos 
tiveram seus fluxos imigratórios bem definidos a partir 
do século XIX, especialmente após a década de 1870. 
A maioria dirigiu-se para São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Rio de 
Janeiro. 

Na primeira metade do século XIX, destacaram-se 
as imigrações dirigidas para o processo de ocupação 
do sul do país, caso dos alemães, italianos e eslavos. 
Os alemães dirigiram-se para Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul atraídos pela política de distribuição de 
pequenos lotes florestais, dedicando-se inicialmente à 
atividade agropecuária e posteriormente à industrial, 
caso da têxtil em Santa Catarina. Os eslavos 
concentraram-se no Paraná (arredores de Curitiba) e 
dedicaram-se à atividade agrícola. Os italianos 
concentraram-se em Santa Catarina (Nova Trento, 
Nova Veneza...) e Rio Grande do Sul (Caxias do Sul, 
Garibaldi...), dedicando-se inicialmente à agricultura 
(exemplo da vinha no RS) e posteriormente à indústria. 

Na segunda metade do século XIX e início do 
século atual destacam-se as imigrações relacionadas 
com o desenvolvimento da cultura do café no Estado 
de São Paulo, que recebe cerca de 2/3 dos imigrantes 
que chegaram ao país. A opção pela utilização da mão-
de-obra importada (em detrimento da negra, 
disponível), na cultura do café, traz ao Brasil imigrantes, 
sobretudo de origem italiana e, em menor número 
espanhola. Inicialmente, dedicam-se exclusivamente à 
lavoura de café, onde atuam como colonos nas 

fazendas e, posteriormente, à atividade industrial, que 
começa a ter importância no começo do século. 

Os sírio-libaneses, começam a chegar no final do 
século XIX e dirigem-se sobretudo a São Paulo e 
Amazônia, dedicando-se particularmente ao comércio. 

Os japoneses chegam em maior escala no período 
de 1925 a 1935, dirigindo-se a São Paulo (vale do 
Ribeira, vale do Paraíba do Sul, Alta Paulista e 
Sorocabana) e Amazônia. Os japoneses dedicaram-se 
à atividade agrícola, merecendo destaque na sua 
participação na implantação da cultura do chá no Vale 
do Ribeira e pimenta-do-reino no Pará. 
 

17.3 Brasil: uma ilusão tropical 

Frequentemente, retrata-se o Brasil como um país 
que recebeu seus imigrantes de braços abertos. Um 
verdadeiro eldorado nos trópicos. A realidade, no 
entanto, mostra uma outra face: a do abandono e da 
exploração. 

Os que foram para o sul, atraídos por uma política 
de doação de terras, tinham como único elemento de 
segurança a posse de seu lote, já que faltava 
infraestrutura de toda ordem, fato esse que acabou por 
isolá-los durante décadas do contexto econômico 
nacional. Isto favoreceu o fortalecimento, no interior da 
colônia, de grupos organizados que exploravam seu 
trabalho. 

Em São Paulo, nas fazendas de café, a situação 
era mais dramática. Nas mãos dos fazendeiros – “Os 
Barões do Café” – o colono (imigrante) vivia em 
condições subumanas de moradia e saúde. As relações 
de trabalho eram semi-escravagistas, baseadas no 
endividamento constante com o proprietário. 

Muitos conseguiam fugir para as cidades em 
busca de melhores perspectivas. Triste ilusão! Nas 
cidades, as condições eram ainda piores. Tinham que 
vivem em cortiços e trabalhar numa indústria nascente, 
desprovida de legislação trabalhista, que nada oferecia 
aos seus operários, além de um salário que 
determinava uma vida extremamente miserável. 

A posse da terra só foi possível no sul do Brasil: 
São Paulo já tinha dono, ao imigrante só restou a 
possibilidade da miséria como colono. 
 

17.4 ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES  

Antes de entramos na discussão dos processos 
inter-regionais de migração, é importante que 
tenhamos claro alguns conceitos relativos às 
migrações: 
a) Êxodo rural: tipo de migração que se dá com a 
transferência de populações rurais para o espaço 
urbano. Esse tipo de migração em geral tende a ser 
definitivo. As principais causas dele são: a 
industrialização, a expansão do setor terciário e a 
mecanização da agricultura. O êxodo rural está 
diretamente ligado ao processo de Urbanização. 
b) Êxodo urbano: tipo de migração que se dá com a 
transferência de populações urbanas para o espaço 
rural. Hoje em dia é um tipo de migração muito 
incomum. 
c) Migração urbano-urbano: tipo de migração, que se 
dá com a transferência de populações de uma cidade 
para outra. Tipo de migração muito comum nos dias 
atuais. 
d) Migração sazonal: tipo de migração que se 
caracteriza por estar ligada as estações do ano. É uma 
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migração temporária onde o migrante sai de um 
determinado local em um determinado período do ano, 
e posteriormente volta, em outro período do ano, é a 
chamada transumância. É o que acontece, por 
exemplo, com os sertanejos do Nordeste brasileiro. 
e) Migração diária ou pendular: tipo de migração 
característico de grandes cidades, no qual milhões de 
trabalhadores saem todas as manhãs de sua casa em 
direção do seu trabalho, e retornam no final do dia.   
f) Áreas de repulsão populacional: são aquelas que 
perdem população por diversos fatores, como, por 
exemplo, a falta de mercado de trabalho ou a 
dificuldade das atividades econômicas em absorver ou 
manter as populações locais. Exemplos: Região 
Nordeste, área rural. 
 

17.5 MIGRAÇÕES INTERNAS NO BRASIL 

Devido a alterações historicamente determinadas 
pela estrutura socioeconômica das várias regiões 
brasileiras, verifica-se que, em certos períodos, 
algumas regiões atraem populações, enquanto outras, 
ao mesmo tempo, apresentam uma característica 
repulsora de população. Daí ser relativamente fácil 
encontrar movimentações inter-regionais. 
 

17.6 Grandes fluxos migratórios 

A ocupação portuguesa do território brasileiro deu-
se primeiramente no litoral. Desse modo, os grandes 
fluxos migratórios internos deram-se no sentido litoral-
interior. O mapa abaixo apresenta os principais 
movimentos migratórios ocorridos no Brasil.  

 
a) migração de nordestinos da Zona da Mata para o 
Sertão, séculos XVI e XVII (gado); 
b) migração de nordestinos e paulistas para minas 
Gerais, meados do século XVIII (ouro); 
c) migração de mineiros para São Paulo e de escravos 
nordestinos, século XIX (café); 
d) migração de nordestinos para a Amazônia, século 
XIX (borracha); 
e) migração de nordestinos para Goiás, década de 
1950 (construção de Brasília); 
 

17.7 MIGRAÇÕES RECENTES NO BRASIL 

 

 

 

1970-1990: a nova fronteira agrícola do 

Brasil (marcha para o oeste) 

A partir da década de 70, a região Sul passou a ter 
importância como área de saída populacional em 
direção à nova fronteira agrícola brasileira (MT/RO). O 
desenvolvimento na região Sul, o aumento das culturas 
mecanizadas, a geada negra que atingiu a cafeicultura 
e o crescimento do tamanho médio das propriedades 
foram fatores que colaboraram para a expulsão dos 
trabalhadores rurais e dos pequenos proprietários. 

O Paraná registrou a maior saída de migrantes no 
Sul. A população do Centro-Oeste cresceu 73% na 
década de 70 enquanto a da região Norte obteve maior 
crescimento na década de 80. Nessas duas regiões, o 
crescimento deu-se devido ao forte fluxo migratório, 
favorecido pelo projeto de colonização e pela abertura 
de novas rodovias. 

Rondônia registrou grande crescimento migratório, 
pois sua população aumentou 342% na década de 70. 
 

Atualmente 

Na década de 90, devido à crise econômica, têm 
ocorrido duas situações: 

1) A migração de retorno, em que milhares de nor-
destinos, na sua maioria expulsos do mercado de 
trabalho retornam às suas cidades de origem. 

2) O crescimento nas áreas industriais e 
agroindustriais das capitais regionais, cidades com 
forte atração dos migrantes brasileiros. 

A década de 90 registra o fim das grandes 
correntes migratórias, como a dos nordestinos ou a dos 
paranaenses. Hoje os movimentos migratórios são 
pequenos e bem localizados, em geral, em direção a 
capitais regionais. Agora, em vez de mudar para São 
Paulo, os nordestinos preferem buscar empregos e 
oportunidades nas próprias capitais nordestinas ou em 
cidades médias da região, transferindo para o NE 
problemas que antes eram típicos das grandes 
metrópoles do Centro-Sul. Como forma de síntese, foi 
elaborado o quadro resumo abaixo. Observe-o. 
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Outros fluxos migratórios 

Existem alguns tipos de fluxos populacionais que 
pelo fato de não serem duradouros, não se 
caracterizam como migrações internas. As Migrações 
pendulares apresentam ritmo, dimensão e objetivos 
variados. Merecem destaque:  

Deslocamento dos corumbas – movimentos de 
pessoas que deixam o Sertão ou o Agreste nordestino 
no período de secas, após a colheita do algodão, para 
trabalhar na colheita de cana-de-açúcar, na Zona da 
Mata, regressando depois de onde vieram. A 
alternância de períodos secos e chuvosos dão ritmo ao 
fluxo e refluxo dessa população. 

Bóias-frias – são movimentos urbano-rurais, de 
trabalhadores que residem na cidade, e diariamente se 
dirigem às fazendas para realizar trabalhos agrícolas, 
conforme as necessidades do fazendeiro. 

Cidades-dormitórios – Movimentos em massa, 
diários e constantes entre núcleos residenciais 
periféricos (bairros e cidades satélites) e os centros 
industriais. Pode ser observado principalmente nas 
zonas metropolitanas de grande densidade 
demográfica 

Deslocamentos de fim de semana e férias – fins de 
lazer e descanço, periódicos e sazonais, típicos de 
áreas de economia industrial e realizados em geral, 
pela população que desfruta de um padrão de vida mais 
elevado. 
 

17.8 TEXTO COMPLEMENTAR 

As vertentes da imigração para o Brasil no século 
XXI 
Luciano T. Spicacci 
 

Nos últimos anos é perceptível que o Brasil vem se 
tornando o destino de vários imigrantes de diversos 
países, os quais buscam uma vida melhor e digna. 
Essas pessoas abandonam seus países de origem na 
esperança de adquirirem melhores condições 
econômicas. As maiorias são de países que 
apresentam um baixo (indicie de Desenvolvimento 
Humano) IDH. Contudo, nem todos imigrantes 
conseguem o objetivo almejado e acabam não 
prosperando no aspecto financeiro.   

Vale ressaltar que o Brasil vem se destacando no 
âmbito econômico, através da expansão de grandes 
empreendimentos. A exploração de áreas diversas 
tipas: pré-sal, polo petroquímico, construção civil, 
indústrias fez como que a rota econômica se 
espalhasse por diversas regiões do Brasil, alcançando 
áreas como a Zona Franca de Manaus, Nordeste, 
Goiás e não só a região de Rio e São Paulo. Logo, isso 
fez com que o Brasil ganhasse destaque no exterior, o 
que consequentemente atraiu muitos imigrantes.   

Vendo o território brasileiro como um potencial 
gerador de empregos, alguns imigrantes que possuíam 
qualificação profissional especializada conseguiram 
estabilidade aqui no Brasil, uma vez que nosso país de 
certa forma é acolhedor e tenta regulamentar e legalizar 
a situação destes imigrantes. Por outro lado, outros que 
não possuem tal qualificação passaram a ser 
explorados por alguns setores, já que são uma “mão de 
obra” barata, os quais passaram a viver em condições 
precárias e muitas vezes até pior do que viviam em seu 
país de origem.  

Apesar de a prática migratória ser algo que surgiu 
há muitos anos e que vai continuar ocorrendo, o 
governo brasileiro deve se atentar para a vinda destes 
imigrantes, já que ficou demonstrado que em alguns 
casos, ocasiona problemas. Para isso, deve haver uma 
maior fiscalização das fronteiras, bem como, 
acompanhar e penalizar os locais que exploram o 
trabalho desempenhado por eles.  Deve ainda o 
governo criar uma forma de amparar os imigrantes que 
aqui chegam sem qualificação e arranjar uma maneira 
para estes serem capacitados, porque só assim estarão 
contribuindo para o crescimento do Brasil e terão uma 
vida melhor, como almejada.  
 

17.9 EXERCÍCIOS 
 

1 - Assinale a alternativa incorreta. 
a) A acelerada industrialização e a modernização da 
agricultura ocorridas nos anos 70 levaram a um intenso 
crescimento populacional nas metrópoles, o que 
agravou seus problemas urbanos e ambientais. 
b) Existe um processo de megalopolização em curso no 
Brasil devido ao crescimento urbano nas cidades do 
eixo Rio/São Paulo, embora o ritmo de crescimento 
populacional nas principais regiões metropolitanas 
desses estados tenha diminuído nas últimas décadas. 
c) A Região Metropolitana de Curitiba é um caso 
particular na urbanização brasileira, visto que seu 
crescimento populacional vem se mantendo intenso 
nos anos 90, ao contrário das outras metrópoles. 
d) Na última década, o sentido predominante das 
migrações tem sido da cidade para o campo. 
e) O redirecionamento dos fluxos migratórios tem 
reduzido as pressões sobre a infraestrutura urbana das 
grandes metrópoles, mas a contrapartida desse 
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fenômeno foi o comprometimento da qualidade de vida 
nas cidades médias do interior. 
 

2 – “As migrações intercontinentais, assim como as 
migrações internas, rural-urbana, rural-rural, urbana-
urbana marcam o desenvolvimento do capitalismo em 
países como o Brasil e comprovam os processos de 
expropriação, valorização, concentração da 
propriedade e de exploração. Esse fenômeno, durante 
séculos, se inseriu na construção econômica do 
capitalismo, como um dado da irradiação geográfica 
desse sistema econômico e de sua correspondente 
estrutura social”. (Adaptado de Amélia L. Damiani. População e 

geografia, São Paulo: Contexto, 1998). 
Sobre a migração brasileira é INCORRETO afirmar: 
a) No Brasil os fluxos de caráter rural-urbano da 
população tornaram-se significativos nas décadas de 
50 e 60 devido à crescente concentração fundiária e à 
industrialização concentrada   nos grandes centros 
urbanos do Sudeste brasileiro. 
b) Na década de 70 as migrações interestaduais de 
nordestinos para o eixo Rio de Janeiro – São Paulo e a 
de sulistas para áreas do Centro-Oeste e Amazônia 
consolidaram o mercado de trabalho brasileiro. 
c) As migrações de assalariados rurais temporários 
(volantes, boias-frias), ocasionados pela modernização 
capitalista do campo, atenuaram o subemprego 
sazonal e as relações de trabalho informais. 
d) A mobilidade rural-urbana ou rural-rural brasileira é 
decorrência da progressiva concentração da terra que 
leva à eclosão de movimentos sociais de resistência, 
do que são exemplos o Movimento dos Sem-Terra 
(MST) e o das populações extrativistas da Amazônia. 
e) Os movimentos pendulares intrametropolitanos para 
o trabalho e/ou estudo, realizado hoje nas metrópoles, 
assim como os deslocamentos intraurbanos de caráter 
residencial podem estar relacionados com a pobreza e 
a violência e muitas vezes ocorrem em condições sub-
humanas modernas. 
 
3 - As migrações são movimentos de grupos 
populacionais de um lugar para outro, e possuem 
caráter variado em duração, em distâncias percorridas 
e em objetivos dos migrantes. Com referência aos 
movimentos migratórios e imigratórios no Brasil, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Na década de quarenta, grandes contingentes 
populacionais se dirigiram do Norte para o Nordeste, 
em busca de emprego nas áreas urbanas do litoral 
nordestino. e Norte do país. 
b) O período mais intenso da imigração alemã ocorreu 
entre 1849 e 1872, instalando-se principalmente nos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
c) Os italianos formaram o grupo mais expressivo 
numericamente e destacaram-se nas plantações de 
café do Sudeste e na produção vinícola do Rio Grande 
do Sul. 
d) Nas décadas de sessenta e setenta, houve fluxos 
migratórios significativos de sulistas em direção ao 
Centro-Oeste. 
e) A lavoura de cana-de-açúcar na Região Sudeste 
atraía, até a modernização desta cultura agrícola, o 
maior contingente de trabalhadores temporários 
oriundos do Nordeste brasileiro. 
 
4 - 

 
Com base na análise da ilustração e nos 
conhecimentos sobre as migrações no Brasil, com 
destaque para as nordestinas, pode-se afirmar: 
I. As migrações internas no Brasil, ao longo da sua 
história, sempre ocorreram no sentido Centro-
Oeste/Sul. 
II. A seca, a pobreza e a atração econômica exercida 
pelas outras regiões brasileiras foram os principais 
motivos dos fluxos migratórios extra regionais dos 
nordestinos. 
III. O Estado de São Paulo, nas últimas décadas, tem 
recebido grande número de migrantes, porém, já não é 
tão receptivo aos nordestinos quanto no passado, em 
virtude, sobretudo, da 
saturação do mercado de trabalho para a mão-de-obra 
não qualificada. 
IV. O aumento da população do Nordeste e o seu 
desenvolvimento econômico provocaram a 
formação de novos fluxos, voltados para as regiões de 
criação de gado do Centro-Oeste, da 
Amazônia e do Sul, colocando São Paulo em segundo 
plano, no volume de migrantes nordestinos. 
V. A “migração de retorno” é formada por pessoas de 
mais de 50 anos, com alta escolaridade, que são 
atraídas pela boa qualidade de vida do Nordeste. 
VI. A migração realizada entre os estados do Nordeste 
é relativamente baixa, porque os benefícios fiscais dos 
governos estaduais atraíram inúmeras indústrias, cujo 
mercado de trabalho absorveu toda a mão-de-obra 
disponível em seus estados. 
VII. As grandes secas foram marcadas pela 
transumância realizada pelos “corumbas”, do Sertão 
semiárido para o Litoral e para a Zona da Mata úmidos, 
onde trabalhavam geralmente em empregos sazonais 
ou temporários. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III, V e VII. 
c) II, IV, VI e VI. 
d) III, IV, VI e VII. 
e) II, III, IV e VII. 
 
5 - Com base nos conhecimentos sobre movimentos 
migratórios no Brasil, considere as afirmativas a seguir. 
I. A imigração foi mais importante na segunda metade 
do século XIX do que na segunda metade do século 
XX, tanto em termos numéricos quanto em termos 
socioeconômicos, pois se constituiu na principal 
estratégia de implantação do trabalho livre no Brasil. 
II. Ao longo do século XX, as migrações internas 
conheceram um rápido crescimento a partir do advento 
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do processo de industrialização, de integração do 
território e da formação de um mercado interno 
unificado. 
III. Na primeira metade do século XX, o primeiro ciclo 
da borracha na Amazônia foi responsável pela 
intensificação do fluxo de imigrantes, sobretudo 
europeus, conhecidos como “soldados da borracha”. 
IV. No contexto das migrações no Brasil, após a 
segunda guerra mundial, o número absoluto de 
imigrantes foi amplamente superado pelo de migrantes 
nacionais, uma vez que mudanças nas condições 
internacionais favoreceram a redução da imigração. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
6 - Os fluxos migratórios humanos, representados nos 
mapas abaixo, mais do que um deslocamento espacial 
pode significar uma mudança de condição social. 

 
Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa 
mudança ocorreu com 
a) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para 
São Paulo nas décadas de 50 e de 60, transformando-
se em operários do setor industrial. 
b) agricultores sulistas, que migraram para o centro-
oeste na década de 60, transformando-se em 
empresários da mineração. 
c) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para 
a Amazônia na década de 60, transformando-se em 
grandes proprietários de terras. 
d) moradores das periferias das grandes cidades, que 
migraram para o interior do país na década de 70 
atraídos pelas oportunidades de emprego nas reservas 
extrativistas. 
e) pequenos proprietários rurais nordestinos que, na 
década de 70, migraram para São Paulo para trabalhar 
como boias-frias na colheita de café. 
 
7 - Observe a figura abaixo, cujas setas indicam 
movimentos migratórios ocorridos no Brasil. 

 
a) em virtude do ciclo da borracha na Amazônia, que 
atraiu grandes contingentes populacionais das outras 
regiões brasileiras em direção ao Norte. 
b) entre os anos 30 e 50 do século XX, em virtude da 
integração do mercado interno e do desenvolvimento 
regional brasileiro. 
c) nos anos 60 do século XX, em virtude da criação de 
Brasília e do êxodo rural, provocado pela revolução 
verde no Nordeste e Sul do Brasil. 
d) em função da atração exercida pelos grandes 
projetos de mineração e industrialização, a exemplo de 
Carajás e da Zona Franca de Manaus. 
e) após a década de 80 do século XX, em função da 
incorporação de novas fronteiras agrícolas e pecuárias 
nas regiões Centro-oeste e Norte do Brasil. 
 
8 - No que se refere à localização da população no 
território brasileiro e sua distribuição espacial no 
decorrer da história, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
I. Até os anos 1940, a maioria da população brasileira 
vivia em uma faixa relativamente estreita, ao longo da 
região costeira. 
II. A região Sul comportou-se, entre os anos 1940 e 
1970, como uma área de atração populacional. Os 
fluxos migratórios em direção ao Brasil meridional 
refletiram, em grande parte, o processo de ocupação 
do Norte e do Oeste do Paraná. 
III. A concentração populacional nas regiões Sul e 
Centro-Oeste é consequência do desenvolvimento 
industrial. A partir dos anos 1930, as indústrias foram 
atraídas para essas regiões, em função de estímulos 
fiscais e da disponibilidade de matérias-primas e de 
mão de obra barata. 
IV. A ocupação da região Oeste foi uma das prioridades 
de governo do presidente Getúlio Vargas, por meio da 
“Marcha para o Oeste”. 
V. A partir dos anos 1990, o Brasil conseguiu equilibrar 
a distribuição populacional em seu território. A 
colonização da Amazônia e o deslocamento de 
nordestinos em direção às regiões Sul e Sudeste foram 
fatores decisivos para que tal equilíbrio acontecesse. 
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9 – Aponte dois motivos que impulsionaram as 
migrações que promoveram a expansão da 
fronteira agrícola. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

17.10 GABARITO 
1- D / 2- C / 3- A / 4- E / 5- D / 6-A /7-E/8-E 

 

UNIDADE 18 
 

INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA E 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

18.1 A INDÚSTRIA NO BRASIL 
 

Processo Histórico  
Fase Proibitiva – 1785 – 1808  

Em 1785, por Alvará de d. Maria I (a louca), 
mandou-se fechar todas as fábricas de tecidos de 
algodão, lã e outras fibras, com exceção daquelas que 
fabricavam tecidos grosseiros destinados à vestimenta 
de escravos e para enfardamento ou embalagens. A 
determinação da extinção das fiações e tecelagens 
existentes no Brasil tinha como objetivo evitar que um 
número maior de trabalhadores agrícolas e extrativistas 
minerais fosse desviado para a indústria manufatureira.  

Essa restrição foi posteriormente reforçada em 
instruções de outros membros do governo da 
Metrópole, tais como a do ministro dos Negócios 
Ultramarinos, que determinava ser absolutamente 
necessário ‘abolir do Brasil ditas fabricas’, advertindo 
ao vice-rei Luiz de Vasconcelos e Souza, no sentido de 
ter “grande cuidado em que debaixo do pretexto dos 
sobreditos panos grosseiros se não manufaturarem por 
modo algum os que ficam proibidos”.  

Em síntese,o famoso Alvará é extremamente 
representativo do poder coercitivo que exercia a 
autoridade central colonizadora sobre qualquer esforço 
de desenvolver-se uma atividade manufatureira, quer 
por parte dos nativos, quer pelos próprios colonos 
portugueses.  

Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, o Alvará 
de d. Maria I foi revogado, mas o surto industrialista que 
poderia ter-se verificado não ocorreu. Ao contrário, foi 
aniquilado em razão de medidas econômicas de 
interesse da Metrópole que assinara em 1810 um 
tratado de aliança e comércio com a Inglaterra, 
instituindo privilégios para os produtos ingleses, 
reduzindo-se os direitos alfandegários para 15%, taxa 
essa inferior até mesmo à aplicada para os produtos 
portugueses que entrassem no Brasil. Com isso, nossa 
incipiente indústria têxtil não tinha como competir com 
os tecidos ingleses, perdurando essa situação até 
1844, quando novo sistema tarifário veio comandar o 
processo evolutivo da industrialização brasileira.  
 

18.2 Fase de Implantação – 1808 a 1930  

Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil 
e a abertura dos portos, foram revogadas as proibições 

relativas às atividades industriais no país. Entretanto, 
durante todo o século XIX, um conjunto de obstáculos 
impediu o crescimento de nossa indústria, enquanto a 
Inglaterra – a potência da época – desenvolvia sua 
industrialização, buscando fontes de matérias-primas e 
novos mercados consumidores para seus produtos 
manufaturados. Essas características eram 
encontradas nos países colonizados ou dependentes, 
entre os quais se incluía o Brasil. Além disso, o uso da 
mão-de-obra escrava restringia o mercado consumidor 
interno e a hegemonia política dos proprietários rurais 
determinava uma política industrial muito tímida. 

Assim sendo, a industrialização limitou-se a surtos 
promovidos por algumas medidas isoladas. Em 1828, o 
Brasil começa a taxar em 15% as mercadorias 
estrangeiras que entravam no país e, em 1844, a lei 
Alves Branco amplia a taxação para 30% - em certos 
casos, para até 60%. Em 1850, com a proibição do 
tráfico de escravos, parte dos capitais até então 
investidos na compra de escravos torna-se disponível e 
é parcialmente aplicada em atividades industriais. 
Finalmente, a Guerra de Secessão norte-americana, 
contribuindo para desorganizar e economia dos 
Estados Unidos, abre espaços para a ampliação da 
cultura do algodão e da indústria têxtil doméstica no 
nordeste brasileiro.  

A economia cafeeira, que se consolidava em 
meados do século XIX, em meados do século XIX, abria 
novas condições para o desenvolvimento industrial, 
com a ampliação do mercado interno (imigração e 
urbanização), liberação de capitais anteriormente 
imobilizados na compra de escravos, integração de 
mercados (através das ferrovias) e ampliação da 
capacidade de importar equipamento industrial (saldos 
comerciais).  

Esse primeiro momento de expressiva 
industrialização inaugurou o processo de substituição 
de importações. Desenvolvem-se destacadamente os 
ramos ligados à produção de bens de consumo não-
duráveis – especialmente têxteis e os produtos 
alimentícios – anteriormente importados.  

Dentro dessa fase, o surto mais significativo de 
industrialização coincide com os anos da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). Com a guerra, caem 
simultaneamente as exportações cafeeiras e as 
importações de bens não-duráveis e maquinaria, cujos 
países produtores desviaram sua capacidade de 
produção para armamentos e artigos de guerra. Os 
capitais em disponibilidade são atraídos para o 
investimento industrial, numa conjuntura marcada pela 
quase ausência de concorrência de produtos 
estrangeiros.  
 

18.3 Fase da Revolução Industrial Brasileira 

– 1930-1955  

A décadade30 marca uma passagem decisiva na 
história industrial brasileira. De um lado, a depressão 
internacional aberta pela crise da Bolsa de Valores de 
Nova York, em 1929, proporciona internamente 
condições inéditas para a substituição de importações 
e bens não-duráveis – mesmo de certos 
semimanufaturados – de 30 opera uma mudança 
decisiva no plano da política interna, afastando do 
poder do Estado as oligarquias tradicionais, 
representantes dos interesses agro comerciais que 
emperravam a industrialização. O governo de Getúlio 
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Vargas adota uma clara política industrializante, 
regulamentado o mercado de trabalho urbano, 
limitando determinadas importações e, posteriormente, 
dirigindo investimentos estatais para a indústria de 
base.  

Esse período, considerado por muitos como a 
verdadeira Revolução Industrial brasileira, assiste à 
substituição da mão-de-obra imigrante pela nacional. O 
êxodo rural do interior de São Paulo, provocado pela 
decadência da cafeicultura, combinado com a chegada 
dos primeiros contingentes de nordestinos ao Rio de 
Janeiro e a São Paulo, forma as bases de um mercado 
de trabalho industrial realmente nacional.  

Para o prosseguimento da substituição das 
importações, tornava-se indispensável que o país 
criasse um complexo de indústrias de base, até então 
quase inexistentes.  

Em 1942, Vargas cria oficialmente a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) e um ano depois 
complementa a iniciativa com a formação da 
Companhia Vale do Rio Doce, que iniciaria as 
explorações de minério voltado ao parque siderúrgico, 
no Quadrilátero Ferrífero. Na década de 50, seriam 
criadas ainda a Companhia Siderúrgica Paulista 
(COSIPA), em Cubatão, e a Usina Siderúrgica Minas 
Gerais (USIMINAS), em Ipatinga. Através do então 
recém constituído Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), o Estado funcionava 
como financiador e sócio majoritário dessas empresas 
mistas.  

No setor energético, o intervencionismo estatal 
tem como marco a criação da Petrobrás, em 1953, 15 
anos depois da constituição do Conselho Nacional do 
Petróleo. Com o estabelecimento do monopólio do 
setor de refino, a nova empresa inicia montagem de um 
amplo parque de refinarias em diferentes pontos do 
país. Também a produção de energia elétrica passa a 
preocupar o Estado após a década de 40, criando-se 
as Centrais Hidrelétricas do São Francisco (CHESF), 
em substituição a diversas empresas estrangeiras 
atuantes no setor. Nos anos 50 são criadas em Minas 
Gerais as companhias Furnas e Centrais Elétricas de 
Minas Gerais (CEMIG) e, no início da década de 60, é 
implantada em São Paulo a Companhia Energética de 
São Paulo (CESP) e, em nível nacional, a Eletrobrás, 
que atua como controladora da produção energética no 
país.  
 

18.4 Fase da Internacionalização (1956 – 1990)  

Com o governo Juscelino Kubitschek (19561960), 
consolida-se o desenvolvimento dos setores de 
energia, transportes, alimentação, educação e 
indústrias. O Plano de Metas do governo JK tinha por 
finalidade acelerar o crescimento econômico do país, 
implantado estabelecimentos industriais de grande 
porte para gerar muitos empregos, dinamizando assim 
todo o processo.  

O recurso empregado pelo governo JK foi o de 
abrir as fronteiras à livre penetração de capitais 
estrangeiros, criando incentivos cambiais, tarifários, 
fiscais e creditícios, que atraíram os investimentos, 
tanto sob a forma de implantação industrial como de 
empréstimos financeiros.  

No setor de bens duráveis, os investimentos 
voltaram-se principalmente para a indústria 
automobilística, concentrada na região do ABCD 

paulista, e para a indústria de equipamentos elétricos e 
eletrônicos. No setor de bens não-duráveis, os 
investimentos dirigiram-se para a indústria 
farmacêutica, enquanto no setor de bens de produção 
eles abrangeram desde siderurgia até a indústria 
química e a construção naval, implantada no Rio de 
Janeiro, a partir de 1958, com a criação do Grupo 
Executivo da Indústria de Construção Naval (GEICON). 

Com a alteração política ocorrida em 1964, a 
internacionalização do processo industrial se acentuou. 
A entrada cada vez mais numerosa de empresas 
estrangeiras impôs ao país novos hábitos de consumo, 
intensificando a dependência econômica e tecnológica 
do Brasil em relação às grandes potências.  

O modelo econômico brasileiro, estruturado a 
partir de 1964, é descrito por inúmeros autores como 
um tripé que conjugava capital estatal, grandes 
conglomerados internacionais e nacionais. Nesse tripé, 
o capital estatal atuou preponderante no setor de base 
e infraestrutura, subsidiando direta ou indiretamente os 
capitais privados.  
 

18.5 As Privatizações  

O processo de globalização que vem 
caracterizando a realidade econômica mundial, reflete-
se no Brasil sob duas exigências do grande capital 
transnacional: uma maior abertura à entrada de 
produtos originários de outras partes do globo, com a 
derrubada de obstáculos como taxas alfandegárias e 
cotas de importação; e o fim do monopólio do Estado 
sobre atividades econômicas, mesmo estratégicas, 
como no caso do petróleo, da eletricidade e das 
comunicações, com total privatização das empresas 
estatais.  

Agindo assim, o Brasil estará perfeitamente 
inserido dentro das novas relações políticas e 
econômicas que estão se estabelecendo entre as 
nações que detêm o controle do capital e da tecnologia 
e as nações dependentes, a quem compete oferecer 
mercado consumidor a produtos importados de 
diversas outras nações, e ao mesmo tempo, oferecer 
mão-de-obra barata para produtos que serão 
exportados para o resto do mundo. Isso pode significar 
um enorme prejuízo na produção para o mercado 
interno e o agravamento da situação de dependência 
econômica e tecnológica do Brasil.  

Para o governo, no entanto, o processo de 
privatização pode ser extremamente vantajoso, já que 
as consequências positivas para a economia interna do 
país são, geralmente, muito superiores aos eventuais 
problemas gerados pela desestatização.  

Segundo o BNDES – que é o órgão governamental 
encarregado de dirigir todo o processo –, ao vender as 
estatais para o setor privado, a União deixa de fazer 
investimentos em empresas que em alguns casos 
estavam falidas e que por isso nunca dariam retorno ao 
Tesouro, ao mesmo tempo, que essas empresas, agora 
privatizadas, passam a recolher impostos, já que 
geralmente aumentam seus lucros. O exemplo que o 
BNDES costuma citar para confirmar sua tese é o do 
setor siderúrgico, em que a União já havia feito um 
investimento de US$ 26 bilhões desde a criação da 
CSN, sendo US$ 14 bilhões para implantar e US$ 12 
bilhões para manter em funcionamento as usinas.  

Com o processo de privatização em andamento 
desde 1991, o governo vem economizando com o não 
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investimento nas indústrias privatizadas, além de 
arrecadar alguns bilhões de dólares na venda dessas 
empresas. Até abril de 1996, o total arrecadado era da 
ordem de 13 bilhões de dólares.  
LISTA DAS PRIVATIZAÇÕES - EM US$ MILHÕES  

Empresa Venda Empresa Venda  

Usiminas 1.941,20 Acesita 465,40  

Celma 91,10 CEE 10,90  

Mafersa 48,80  Poliolefínas  87,10  

Cosinor 15,00  CSN  1.495,30  

SNBP 12,00  Ultrafertil  205,60  

Indag 6,80  Cosipa  585,70  

Piratini 106,60  Açominas  598,50  

Petroflex 234,10  Oxiteno  53,90  

Copesul 861,50  PQU  287,50  

Alcalis 81,40  Arafertil  10,80  

CST 353,60  Caraíba  5,80  

Nitriflex 26,20  Acrinor  12,10  

Fosfertil 182,00  Coperbo  25,90  

Polisul 56,80  Polialden  16,70  

PPH 59,40  Ciquine 23,70  

Goiasfertil 13,10  Politeno  44,90  

Embraer 192,20 Pronor  63,50  

Escelsa 399,90 CBP  0,04  

Copene 270,40 Polipropileno  82,50  

CPC 99,60 Kopol 3,10  

Salqema 139,20 RFFSA 63,40  

CQR 1,70 Particip. 395,50  

Nitrocarbono 29,60 Dívidas 
transferidas 

3.239  

  Total 13.000  
 

18.6 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA  

Ao tratar da distribuição da indústria no espaço 
brasileiro, as referências históricas, estudadas na 
unidade anterior, são de grande valia para 
compreender fatores determinantes na instalação de 
tais indústrias em suas respectivas localizações. A 
implantação de uma indústria ou um complexo 
industrial em uma região implica em mudanças 
estruturais na cidade, no meio ambiente e na dinâmica 
sócio-político-econômica.  

Desde as questões ligadas à população, infra-
estrutura, redes materiais e imateriais influenciam 
desde a atração à manutenção e desenvolvimento da 
indústria e seu entorno, por ela puxada.  

Pode-se constatar o movimento ou o processo de 
descentralização industrial, dentro das regiões e 
mesmo entre as regiões brasileiras. Entre os principais 
fatores estão: incentivos fiscais, busca por mão-de-obra 
mais barata e/ou especializada, sistemas de transporte, 
comunicação e energia eficiente e barato e mercado 
consumidor.  
 

Região Sudeste  

A distribuição espacial da indústria brasileira, com 
acentuada concentração em São Paulo, foi 
determinada pelo processo histórico, já que no 
momento do início da efetiva industrialização, o estado 
tinha, devido à cafeicultura, os principais fatores para 
instalação das indústrias a saber: capital, mercado 
consumidor, mão-de-obra e transportes. 

Além disso, a atuação estatal através de diversos 
planos governamentais, como o Plano de Metas, 

acentuou esta concentração no Sudeste, destacando 
novamente São Paulo. A partir desse processo 
industrial e, respectiva concentração, o Brasil, que não 
possuía um espaço geográfico nacional integrado, 
tendo uma estrutura de arquipélago econômico com 
várias áreas desarticuladas, passa a se integrar. Esta 
integração reflete nossa divisão inter-regional do 
trabalho, sendo tipicamente centro-periferia, ou seja, 
com a região Sudeste polarizando as demais. 

A industrialização do principal pólo do Sudeste, o 
estado de São Paulo, desenvolveu-se a partir do maior 
pólo industrial do país, a Grande São Paulo, sobre 
grandes eixos viários:  

O primeiro eixo, servido pelo sistema Anchieta-
Imigrantes, prolonga-se desde o ABCD, na grande São 
Paulo, até os centros industriais de Cubatão e Santos, 
na baixada santista. O ABCD é um centro poliindustrial, 
onde se destacam a metalurgia, a indústria 
automobilística e de autopeças, além da indústria de 
móveis. Comparada com a indústria metalúrgica da 
cidade de São Paulo, a do ABCD apresenta maior 
concentração de operários por estabelecimento, 
principalmente em função da presença das grandes 
montadoras de automóveis, núcleo de um forte 
movimento sindical, característico da região. A 
industrialização da baixada santista beneficiou-se da 
função portuária que exerce e dos investimentos 
estatais ali aplicados. A hidrelétrica Henry Borden, a 
refinaria Presidente Bernades e a COSIPA funcionaram 
como alavancas para o desenvolvimento do setor 
químico e de fertilizantes – que é altamente poluidor – 
e de inúmeras metalúrgicas.  

Um segundo eixo industrial desenvolveu-se ao 
longo da via Dutra, no vale do Paraíba, envolvendo 
centros como Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos 
Campos e Taubaté. Beneficiando-se da localização, 
próxima dos consumidores da Grande São Paulo e 
Grande Rio e da Companhia Siderúrgica Nacional (no 
vale do Paraíba fluminense), implantaram-se indústrias 
modernas e de alta capitalização. É o caso, por 
exemplo, das montadoras de automóveis e das 
indústrias bélicas, situadas em torno de São José dos 
Campos, fato que motivou a alcunha de “Vale da Morte” 
para essa região.  

O terceiro eixo de industrialização estende-se pela 
via Anhangüera, hoje complementada pela rodovia dos 
Bandeirantes, no trecho que vai até Campinas. Aí 
encontram-se centros poliindústriais de destaque como 
Jundiaí, Campinas e Ribeirão Preto e alguns centros 
mono industriais, entre eles o de Franca (calçados) e o 
de Itu (cerâmica). Também nesse eixo localizam-se as 
principais agroindústrias do Estado, como as de cítricos 
e as de álcool e açúcar.  

O quarto eixo é aquele formado pela via Castelo 
Branco, que tem como destaque o centro têxtil de 
Sorocaba. Essa grande expansão para o interior do 
estado foi bastante acelerada na década de 80, em 
função das inúmeras crises que afetaram o setor 
industrial, fazendo com que as indústrias se afastassem 
da área metropolitana, em busca de terrenos distantes 
da especulação imobiliária, de mão-de-obra mais 
barata, de áreas com menor atuação dos sindicatos, de 
vantagens fiscais e tributárias, de menor volume de 
tráfego e de uma série de outras vantagens que já não 
dispunham no pólo da Grande São Paulo.  
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O segundo pólo industrial do Sudeste é o rio de 
Janeiro, onde se destacam as regiões industriais da 
baixada fluminense, na Grande Rio, e da zona serrana, 
em cidades como Petrópolis e Nova Friburgo. A 
primeira é um centro poliindustrial que abrange 
importante aglomeração de operários e onde se situa a 
refinaria Duque de Caxias. Já a segunda constitui um 
centro têxtil tradicional.  

Em Minas Gerais, a industrialização beneficiou-se 
da estratégia seguida pelos sucessivos governos 
estaduais: a concessão de incentivos diversos para a 
atração de investimentos na indústria. Em torno da 
capital, implantaram-se distritos industriais como 
Contagem e Betim – neste último instalou-se a primeira 
grande montadora que se localizou fora de São Paulo, 
a Fiat.  Essa política de incentivos adotada pelo 
governo de Minas Gerais continua a atrair capitais para 
a indústria até hoje.  
 

Região Sul  

A industrialização do Sul tem muita vinculação 
com a produção agrária e dentro da divisão regional do 
trabalho visa o abastecimento do mercado interno e as 
exportações. 

O imigrante foi um elemento muito importante no 
início da industrialização como mercado consumidor e 
no processo industrial de produtos agrícolas, muitas 
vezes em estrutura familiar e artesanal. 

A industrialização de São Paulo implicou na 
incorporação do espaço do Sul como fonte de matéria-
prima. Implicou, também, na incapacidade de 
concorrência das indústrias do sul, que passaram a 
exportar seus produtos tradicionais como calçados e 
produtos alimentares, para o exterior. Com as 
transformações espaciais ocasionadas pela expansão 
da soja, o Sul passou a ter investimentos estrangeiros 
em indústrias de implementos agrícolas. 

A indústria passou a se diversificar para produzir 
bens intermediários para as indústrias de São Paulo. 
Nesse sentido, o sul passou a complementar a 
produção do Sudeste. Daí considerarmos o Sul como 
sub-região do Centro-Sul. 

  Objetivando a integração brasileira com os 
países do Mercosul, a indústria do Sul conta com 
empresas no setor petroquímico, carboquímico, 
siderúrgico e em indústrias de ponta (informática e 
química fina). 

A reorganização e modernização da indústria do 
sul necessitam também de uma política nacional que 
possibilite o aproveitamento das possibilidades de 
integração da agropecuária e da indústria, à 
implantação e crescimento da produção de bens de 
capital (máquinas, equipamentos), de indústrias de 
ponta em condições de concorrência com as indústrias 
de São Paulo. 

A industrialização do Sul – segunda região mais 
industrialização do país –, foi largamente favorecida 
pela estrutura agrícola diferenciada dessa região e pela 
imigração européia, que nos forneceu artífices 
qualificados. O maior exemplo desse tipo de 
industrialização ocorre no vale do Itajaí (Santa 
Catarina), onde se desenvolveu uma indústria têxtil 
inicialmente rudimentar, mas que logo se capitalizou e 
expandiu suas atividades para todo o mercado 
nacional, Joinville, Blumenau e Brusque são os 
principais centros têxteis aí localizados.  

Outros exemplos desse estilo de industrialização 
são a zona vinícola do Rio Grande do Sul, formada 
pelas cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento 
Gonçalves, e também as cidades de imigração alemã: 
São Leopoldo e Novo Hamburgo, próximas a Porto 
Alegre, que constituem uma importante área produtora 
de artefatos de couro e calçados.  

A região sul, embora tenha apoiado historicamente 
sua industrialização na utilização de matéria-prima de 
origem agropecuária e na mão-de-obra imigrante, tem 
hoje também grandes indústrias de origem 
transnacional, como algumas do setor automobilístico, 
a Volvo, a Renault, a Audi, como também de autopeças, 
localizadas na região metropolitana de Curitiba.  

O aproveitamento dos recursos naturais e sua 
transformação industrial foram fundamentais para a 
proliferação de indústrias no Paraná (indústria 
madeireira e de móveis, em Curitiba e Arapongas) e da 
zona carbonífera de Santa Catarina (indústria 
carboquímica, em Criciúma e Siderópolis).  

Os principais centros da indústria moderna 
encontram-se na região poliindustrial de Porto Alegre e 
áreas próximas – como o distrito de Canoas – e 
também Viamão, Esteio e Gravataí.  
 

Região Nordeste  

Região com grandes problemas econômicos e 
sociais, o nordeste possui indústrias modernas, como 
resultado do planejamento econômico governamental 
ou, mais diretamente, da estratégia de subsídios e 
incentivos inaugurada com a criação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), em 1959. A implantação, na bacia do rio 
São Francisco, de um setor hidrelétrico de porte, e a 
presença de mão-de-obra abundante e extremamente 
barata ajudaram a atrair capitais do Centro-Sul, que se 
concentraram em atividades nas três metrópoles 
regionais: Recife, Salvador e Fortaleza.  

Em Salvador, o processo de industrialização foi 
favorecido pela presença de petróleo no Recôncavo 
Baiano, que propiciou a instalação da refinaria Landulfo 
Alves e do pólo petroquímico de Camaçari, 
fundamentos das indústrias de base da área. O distrito 
industrial de Aratu, criado a partir dos incentivos da 
SUDENE, caracteriza-se pelo predomínio das 
indústrias de bens duráveis.  

Em Recife, a política de incentivos permitiu a 
criação de três distritos industriais: Jaboatão, Cabo e 
Paulista, também marcados pelo predomínio de 
indústrias de bens duráveis e de capitais do Centro-Sul.  

Diferentemente dos outros dois pólos, Fortaleza 
apresenta industrialização muito menos acentuada, 
caracterizada por indústrias tradicionais (alimentos, 
bebidas, calçados e têxteis).  

A industrialização patrocinada pela SUDENE é 
alvo de inúmeras críticas. A preferência por indústrias 
dinâmicas, de bens duráveis e alta capitalização, 
impede a participação de capitais regionais e limita o 
emprego de mão-de-obra. Além disso, como o mercado 
consumidor regional apresenta baixa capacidade de 
consumo, a maior parte da produção é escoada para o 
Centro-Sul.  

A industrialização dessa região vem se 
modificando, modernizando, mas sofre a concorrência 
com as indústrias do Centro-Sul, principalmente de São 
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Paulo, que utilizam um maquinário tecnologicamente 
mais sofisticado. 

A agroindústria açucareira é uma das mais 
importantes, visando, sobretudo, a exportação do 
açúcar e do álcool. As indústrias continuam a tendência 
de intensificar a produção ligada à agricultura 
(alimentos, têxteis, bebidas) e as novas indústrias 
metalúrgicas, químicas, mecânicas e outras. 

A exploração petrolífera no Recôncavo Baiano 
trouxe para a região indústrias ligadas à produção, 
refino e utilização de derivados do petróleo. Essa nova 
indústria de alta tecnologia e capital intenso, não 
absorve a mão-de-obra que passa a subempregar-se 
na área de serviços ou fica desempregada. 

As indústrias estão concentradas nas mãos de 
poucos empresários e os salários pagos são muito 
baixos, acarretando o empobrecimento da população 
operária. 

O sistema industrial do Nordeste, concentrado na 
Zona da Mata, tem pouca integração interna. Encontra-
se somente em alguns pontos dispersos e concentra-
se, sobretudo, nas regiões metropolitanas:Recife, 
Salvador e Fortaleza. 

Com vistas à política do Governo Federal para o 
Programa de Corredores da Exportação, instituído no 
final da década de 70 para atender ao escoamento da 
produção destinada ao mercado externo, foram 
realizadas obras nos terminais açucareiros dos portos 
de Recife e Maceió. 

A rede rodoviária acha-se mais integrada a outras 
regiões do que dentro do próprio Nordeste. A 
construção da rodovia, ligando o Nordeste (Zona da 
Mata) ao Sudeste e ao Sul, possibilitou o 
abastecimento do Nordeste com produtos 
industrializados no Sudeste e o deslocamento da 
população nordestina em direção a este. 
 

18.7 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA 

INDÚSTRIA NO BRASIL  

 
 

Regiões Norte e Centro Oeste  

As duas regiões não têm participação marcante na 
indústria nacional e caracterizam-se por apresentar 

economias de base primária, como o extrativismo e a 
agropecuária.  

 Na região Norte, o processo industrial limita-se às 
indústrias de extração mineral e à Zona Franca de 
Manaus. O processamento de minerais ocorre próximo 
a Belém, em Barbacena, onde se instalou uma unidade 
de produção de alumina e outra de alumínio, do projeto 
Albrás/Alunorte. Em Manaus, a criação da Zona Franca 
provocou uma industrialização fundada em capitais 
internacionais e unidades de montagem de 
eletroeletrônicos destinados a mercados extra-
regionais. O crescimento industrial em Manaus só foi 
possível graças aos incentivos da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), criada em 1967.  

Na região Centro-Oeste os principais centros 
industriais são Goiânia, Brasília, Anápolis, Corumbá e 
Campo Grande. A indústria extrativa está representada 
em Corumbá, no pantanal, com as explorações de ferro 
e manganês no Maciço de Urucum. Nos demais 
centros, o processo industrial limita-se aos bens de 
consumo, especialmente os não-duráveis. O Centro-
Oeste tornou-se a uma das maiores em criação de 
bovinos do País, sendo esta a atividade econômica 
mais importante da sub-região. Sua produção de carne 
visa o mercado interno e externo. 

Existem grandes matadouros e frigoríficos que 
industrializam os produtos de exportação. O 
abastecimento regional é feito pelos matadouros de 
porte médio e matadouros municipais, além dos abates 
clandestinos que não passam pela fiscalização do 
Serviço de Inspeção Federal. 

Sua industrialização se baseia no beneficiamento 
de matérias-primas e cereais, além do abate de reses 
o que contribui para o maior valor de  sua produção 
industrial 
 

 
 

18.8 A RELAÇÃO DOS MEIOS DE 

TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO, E DO 
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COMÉRCIO COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

UMA DETERMINADA REGIÃO  

Os meios de transporte, comunicação e comércio 
são os fatores cruciais para que se implante uma 
indústria em uma determinada região. O fácil acesso à 
rodovias ou outras malhas viárias propiciam a 
circulação de matérias-primas e, se for o caso, o 
escoamento da produção para as diversas regiões do 
país ou para exportação, especialmente através dos 
portos marítimos. O comércio também é muito 
importante, pois, para que se produza alguma coisa, é 
necessário que haja mercado para este produto, e o 
comércio tem o papel de intermediário entre o produtor 
e o consumidor final. 

 

18.9 OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS 

PELA INDÚSTRIA  

As economias capitalistas tiveram, do pós-guerra 
até meados da década de 70, uma das fases de maior 
expansão e transformações da estrutura produtiva, sob 
a égide do setor industrial. Essa expansão foi liderada 
por dois grandes subsetores: o metal-mecânico 
(indústria de automotores, bens de capital e do 
consumo duráveis) e a química (especialmente a 
petroquímica). 

A rápida implantação da matriz industrial 
internacional no Brasil internalizou os vetores 
produtivos da químico-petroquímica, metal-mecânica, 
indústria de material de transporte, indústria madeireira, 
papel e celulose e de minerais não-metálicos todos com 
uma forte carga de impacto sobre o meio ambiente. 

De maneira geral, e abstraindo as características 
de cada ecossistema, o impacto do setor industrial 
sobre o meio ambiente depende de três grandes 
fatores: da natureza da estrutura da indústria em 
distintas relações com o meio natural; da intensiva e 
concentração espacial dos gêneros e ramos industriais; 
e o padrão tecnológico do processo produtivo- 
tecnologias de filtragem e processamento dos efluentes 
além do reaproveitamento econômico dos subprodutos. 

A industrialização maciça e tardia incorporou 
padrões tecnológicos avançados para base nacional, 
mas ultrapassados no que se refere ao meio ambiente, 
com escassos elementos tecnológicos de tratamento, 
reciclagem e reprocessamento. 

Enquanto o Brasil começa a realizar ajustes no 
perfil da indústria nacional, a economia mundial 
ingressa em um novo ciclo de paradigma tecnológico. 
Ao contrário da industrialização do pós-guerra, 
altamente consumidora de recursos naturais - matérias 
- primas, "commodities" e energéticos, o novo padrão 
de crescimento tende a uma demanda elevada de 
informação e conhecimento com diminuição relativa do 
"consumo" de recursos ambientais e de "produção" de 
efluentes poluidores. 

 

18.10 SISTEMAS DE TRANSPORTE NO BRASIL 

Se pensarmos na origem da palavra, podemos 
perceber algumas considerações importantes sobre a 
relevância deste assunto. Do Latim, TRANS = de um 
lado ao outro, e PORTARE = carregar. Tratam-se, 
portanto, do que chamamos de redes materiais, às 
quais deslocam espacialmente pessoas e mercadorias, 
podendo ser de ordem pública ou privada. Todavia, 
com o avanço da tecnologia, o transporte de 
informações (redes imateriais) ‘tem se tornado 

essencial para o funcionamento do mercado. Mesmo 
que esse último não seja o foco desta aula, é salutar 
lembrar que o mesmo existe e tem papel basilar no 
mundo atual. 

Dentre suas principais importâncias do sistema de 
transporte, destacam-se:  

* Deslocamento de carga e passageiros;  
* Possibilidade de aumento da competição no 

mercado; 
* Influência e potencialidade de redução dos 

preços das mercadorias; 
* Garantia da economia de escala de produção; 
* Flexibilidade entre áreas produtoras e áreas 

consumidoras; 
 
A determinação do sistema de transporte a ser 

utilizado em cada caso depende da conjuntura de 
vários determinantes, entre: infraestrutura disponível x 
necessária, custo de execução/aquisição e 
operacionalidade, tempo de deslocamento, recursos 
econômicos-materiais e energéticos necessários, 
traçados da configuração espacial geográfica natural 
nas áreas de atuação, valores de investimentos, dentre 
outros.  

Essas modalidades de transporte podem ser 
associadas e tem sua transição nas chamadas 
Estações Intermodais, nas quais é possível a troca de 
meio de transporte, de modo a otimizar a operação, 
utilizando do mais conveniente até onde é possível. 

Vale ressaltar a importância da infraestrutura para 
o desenvolvimento; e o transporte entra como peça 
fundamental nessa equação. Há diversas iniciativas 
que associam parcerias público-privadas visando 
desenvolver a infraestrutura, uma vez que é 
interessante para ambas as partes. Em geral, as 
empresas privadas vão apoiar os programas se estes 
forem rentáveis.  

As imagens a seguir, apresentam os 
representantes das modalidades, estáticas e relação 
tempo x custo: 

 

 
 

Até a década de 1950, a economia brasileira se 
fundava na exportação de produtos primários, e com 
isso o sistema de transportes limitou-se aos transportes 
fluvial e ferroviário. Com a aceleração do processo 
industrial na segunda metade do século XX, a política 
para o setor concentrou os recursos no setor rodoviário, 
com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área 
da indústria pesada e extração mineral. Como 
resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do 
aéreo, movimentava no final do século mais de 
sessenta por cento das cargas. 
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 As primeiras medidas concretas para a formação 
de um sistema de transportes no Brasil só foram 
estabelecidas em 1934. Desde a criação da primeira 
estrada de ferro até 1946 os esquemas viários de 
âmbito nacional foram montados tendo por base as 
ferrovias, complementados pelas vias fluviais e a malha 
rodoviária. Esses conceitos começaram a ser 
modificados a partir de então, especialmente pela 
profunda mudança que se operou na economia 
brasileira, e a ênfase passou para o setor rodoviário. 

A crise econômica da década de 1980 e uma nova 
orientação política tiveram como consequência uma 
queda expressiva na destinação de verbas públicas 
para os transportes e, entrada do setor privado no 
segmento. 
 

Custo Brasil 

O Custo Brasil é um termo genérico, usado para 
descrever o conjunto de dificuldades que encarecem o 
investimento no Brasil, dificultando-lhe o crescimento e 
o desenvolvimento. 

Citam-se alguns exemplos do Custo Brasil:  
* alta carga tributária que sufoca as pequenas e 

médias empresas; 
* alta legislação fiscal que onera o custo dos 

produtos; 
* altos custos trabalhistas e salários irrisórios; 
* altos custos do sistema previdenciário e 

atendimento precário; 
* manutenção de taxas de juros reais elevadas, o 

que inviabilizam os investimentos; 
* spread bancário exagerado, devido à 

concentração bancária; 
* corrupção administrativa elevada, o que eleva 

mais a carga tributária; 
* déficit público elevado e difícil de ser contido; 
* Burocracia excessiva para:  
* criação de uma empresa; 
* exportação e importação, dificultando o comércio 

exterior. 
 

Esses diversos fatores inibem o investimento 
estrangeiro e nacional em nosso país e impedem o 
desenvolvimento rápido como ocorreu no Japão, na 
Coréia e na China, onde o crescimento beira os 10% ao 
ano. Se o Brasil não corrigir essas distorções, correrá o 
risco de ser o eterno país do futuro que nunca chega.  

Para a devida correção, seria necessária uma 
reforma tributária e política urgente, além de pesados 
investimentos em infraestrutura, o que poderia ser feito 
com parte de nossas reservas de 220 bilhões de 
dólares, pois estas estão aplicadas em títulos dos EUA, 
os quais remuneram a 3% ao ano, enquanto se paga 
12% ao ano aos nossos credores. 

 

Ferrovias 

A primeira estrada de ferro brasileira foi 
inaugurada no Rio de Janeiro em 1854, com 14,5 km 
de extensão, unindo a Baía de Guanabara ao sopé da 
Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. Outras 
foram construídas posteriormente, no Nordeste e no 
planalto paulista, estas impulsionadas pela cultura do 
café – provocando a ligação Santos-São Paulo-Jundiaí 
e a construção das linhas das Cias. 

O setor ferroviário se desenvolveu de forma 
acelerada desde a inauguração da primeira estrada de 
ferro, até 1920. A década de 1940 marcou o começo do 

processo de estagnação, que se acentuou com a 
ênfase do poder central na malha rodoviária. Diversas 
ferrovias e ramais começaram a ser desativados e a 
rede ferroviária, que em 1960 tinha 38.287 km, reduziu-
se a 26.659 km em 1980. A crise do petróleo na década 
de 1970 mostrou a necessidade da correção da política 
de transportes, mas dificuldades financeiras impediram 
a adoção de medidas eficazes para recuperar, 
modernizar e manter a rede ferroviária nacional, que 
entrou em processo acelerado de degradação.  

Na década de 1980, a administração pública 
tentou criar um sistema ferroviário capaz de substituir o 
rodoviário no transporte de cargas pesadas. Uma das 
iniciativas de sucesso foi a construção da Estrada de 
Ferro Carajás, inaugurada em 1985, com 890km de 
extensão, que liga a província mineral de Carajás, no 
sul do Pará, ao porto de Itaqui (São Luís-MA). O volume 
de investimentos, porém, ficou muito aquém das 
necessidades do setor num país das dimensões 
continentais do Brasil. 
 

 
 

A Ferrovia do Aço 

Este projeto foi feito para ligar Belo Horizonte a 
São Paulo, ligando também ltutinga e Volta 
Redonda.Abasteceria as siderúrgicas (COSINA e 
COSIPA) e possibilitaria o aumento das exportações de 
minérios. Além disso, um trem de passageiros poderia 
fazer o trajeto SP-BH entre 5 e 6 horas. A Ferrovia do 
Aço passaria por terrenos acidentados, exigindo a 
construção de grande número de túneis e viadutos e 
implicando vultosos investimentos; foram iniciadas as 
obras de infra-estrutura, como oficinas de vagões e 
locomotivas e a instalação de sinalização. Infelizmente, 
uma obra de tal importância foi abandonada, por falta 
de recursos. Hoje, túneis e viadutos inconclusos e 
material oxidado nos depósitos ou ao ar livre atestam a 
perda de milhões de dólares. Sua construção foi 
recomeçada, mas o projeto foi simplificado. A entrada 
em operação está bem próxima, porém com extensão 
bem menor que a planejada. 
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As ferrovias transportam aproximadamente 21% 

da carga (minério de ferro e granéis) e já apresentam 
expansão em sua malha. 

Problemas das ferrovias brasileiras 
*Diferença de bitolas, o que obriga a constantes 

baldeações de cargas e passageiros; 
*Baixa velocidade; 
*Ramais antieconômicos; 
*Traçados antieconômicos que dificultam ou 

impossibilitam o trânsito do material rodante; 
*Material rodante ultrapassado e mal conservado; 
*Adensamento populacional em torno da malha. 
 

Rodovias 

No Brasil, a extensa área, a disponibilidade 
hídrica, a longa faixa litorânea e os relevos pouco 
acidentados não impediram a adoção de uma política 
de transportes apoiada nas rodovias. 

  As estradas brasileiras tiveram sua construção 
iniciada apenas no século XIX e as rodovias surgiram 
só na década de 1920, primeiro no Nordeste, em 
programas de combate às secas. Em 1928 foi 
inaugurada a primeira rodovia pavimentada, a Rio-
Petrópolis, hoje rodovia Washington Luís. 

A partir das décadas de 1940 e 1950, a construção 
de rodovias ganhou poderoso impulso devido a três 
fatores principais: a criação do Fundo Rodoviário 
Nacional, em 1946, que estabeleceu um imposto sobre 
combustíveis líquidos, usado para financiar a 
construção de estradas pelos estados e a União; a 
fundação da Petrobrás, em 1954, que passou a 
produzir asfalto em grande quantidade; e a implantação 
da indústria automobilística nacional, em 1957. 

A mudança da capital do Rio de Janeiro para 
Brasília levou à criação de um novo e ambicioso plano 
rodoviário para ligar a nova capital a todas as regiões 
do país. Entre as rodovias construídas a partir desse 
plano destacam-se a Brasília-Acre e a Belém-Brasília, 
que se estende por 2.070 km, um terço dos quais 
através da selva amazônica. 

Em 1973 passou a vigorar o Plano Nacional de 
Viação, que modificou e definiu o sistema rodoviário 
federal. Compõe-se o sistema federal das seguintes 
rodovias. 
1) 8 rodovias radiais, com ponto inicial em Brasília e 
numeração iniciada por zero. 

2) 14 rodovias longitudinais, no sentido norte-sul, com 
numeração iniciada em um. 
3) 21 rodovias transversais, no sentido leste-oeste, com 
numeração iniciada em dois.  
4) 29 rodovias diagonais, cuja numeração começa em 
três; 
5) 78 rodovias de ligação entre cidades, com 
numeração iniciada em quatro. 

 
Entre as rodovias mais modernas do Brasil estão 

a Presidente Castelo Branco, que liga São Paulo à 
região Centro-Oeste; a Torres-Osório, no Rio Grande 
do Sul; a Rio-Santos, que, como parte da BR-101, 
percorre o litoral dos estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo; e a rodovia dos Imigrantes, de São Paulo a 
Santos.  

As dificuldades econômicas do país a partir do final 
da década de 1970 causaram uma progressiva 
degradação da rede rodoviária. Na década de 1980, o 
crescimento acelerado deu lugar à estagnação. A perda 
de receitas, com a extinção, em 1988, do imposto sobre 
lubrificantes e combustíveis líquidos e do imposto sobre 
serviços de transporte rodoviário, impediu a ampliação 
da rede e sua manutenção. Como resultado, em fins do 
século XX a precária rede rodoviária respondia por 65% 
do transporte de cargas e 92% do de passageiros. 

Embora o sistema rodoviário, incrementado a 
partir da década de 60 com a expansão da indústria 
automobilística, seja oneroso (três vezes mais do que o 
ferroviário e nove vezes mais do que o fluvial, além de 
consumir 90% do diesel utilizado em transportes no 
país), responde por cerca de 64% da carga que circula 
no território. Como objetivou a integração inter-regional, 
seu desenvolvimento prejudicou a melhoria e a 
expansão dos transportes ferroviário e hidroviário. 

Conforme especialistas no setor, o transporte 
rodoviário é econômico até distâncias de 300 km. 
Todavia, no Brasil. Que possui distâncias de nível 
continental, as rodovias constituem o principal meio de 
comunicação, interligando distâncias muito superiores 
ao indicado, seja transportando cargas para os países 
do sul do continente, ou cobrindo as grandes extensões 
que separam os centros produtores e consumidores 
dentro do próprio país. 

O Brasil é o único grande país do mundo no qual 
o transporte rodoviário supera o conjunto das outras 
modalidades de transporte. A tabela a seguir compara 
o peso percentual do transporte rodoviário, ferroviário e 
hidroviário em alguns países selecionados. 
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Problemas das Rodovias brasileiras 
*Pavimentação ruim; deterioração e deficiência de 
manutenção (muitos buracos), o que encarece o 
transporte; 
*Problemas de sinalização 
*Alto índice de acidentes; 
 

Anel de Integração do Paraná: 
-Principais referências: BR 369, BR 277, BR 376 

 
 

Hidrovias 

Hoje, a navegação fluvial no Brasil está numa 
posição inferior em relação aos outros sistemas de 
transportes. É o sistema de menor participação no 
transporte de mercadoria no Brasil. Isto ocorre devido a 
vários fatores. Muitos rios do Brasil são de planalto, por 
exemplo, apresentando-se encachoeirados, portanto, 
dificultam a navegação. É o caso dos rios Tietê, Paraná, 
Grande, São Francisco e outros. Outro motivo são os 
rios de planície facilmente navegáveis (Amazonas e 
Paraguai), os quais encontram-se afastados dos 
grandes centros econômicos do Brasil. 

Nos últimos anos têm sido realizadas várias obras, 
com o intuito de tornar os rios brasileiros navegáveis. 
Eclusas são construídas para superar as diferenças de 
nível das águas nas barragens das usinas hidrelétricas. 
É o caso da eclusa de Barra Bonita no rio Tietê e da 
eclusa de Jupiá no rio Paraná, já prontas. 

Existe também um projeto de ligação da Bacia 
Amazônica à Bacia do Paraná. É a hidrovia de 
Contorno, que permitirá a ligação da região Norte do 
Brasil às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, caso 

implantado. O seu significado econômico e social é de 
grande importância, pois permitirá um transporte de 
baixo custo. 

O Porto de Manaus, situado à margem esquerda 
do rio Negro, é o porto fluvial de maior movimento do 
Brasil e com melhor infraestrutura. Outro porto fluvial 
relevante é o de Corumbá, no rio Paraguai, por onde é 
escoado o minério de manganês extraído de uma área 
próxima da cidade de Corumbá. 

O Brasil tem mais de 4 mil quilômetros de costa 
atlântica navegável e milhares de quilômetros de rios. 
Apesar de boa parte dos rios navegáveis estarem na 
Amazônia, o transporte nessa região não tem grande 
importância econômica, por não haver nessa parte do 
país mercados produtores e consumidores de peso. 

Os trechos hidroviários mais importantes, do ponto 
de vista econômico, encontram-se no Sudeste e no Sul 
do País. O pleno aproveitamento de outras vias 
navegáveis depende da construção de eclusas, 
pequenas obras de dragagem e, principalmente, de 
portos que possibilitem a integração intermodal. Entre 
as principais hidrovias brasileiras, destacam-se duas: 
Hidrovia Tietê-Paraná e a Hidrovia Taguari-Guaíba. 
 

Principais hidrovias 

Hidrovia Araguaia-Tocantins - A Bacia do 
Tocantins é a maior bacia localizada inteiramente no 
Brasil. Durante as cheias, seu principal rio, o Tocantins, 
é navegável numa extensão de 1.900 km, entre as 
cidades de Belém, no Pará, e Peixes, em Goiás, e seu 
potencial hidrelétrico é parcialmente aproveitado na 
Usina de Tucuruí, no Pará. O Araguaia cruza o Estado 
de Tocantins de norte a sul e é navegável num trecho 
de 1.100 km. A construção da Hidrovia Araguaia-
Tocantins visa criar um corredor de transporte 
intermodal na região Norte. 

Hidrovia São Francisco - Entre a Serra da 
Canastra, onde nasce, em Minas Gerais, e sua foz, na 
divisa de Sergipe e Alagoas, o "Velho Chico", como é 
conhecido o maior rio situado inteiramente em território 
brasileiro, é o grande fornecedor de água da região 
semi-árida do Nordeste. Seu principal trecho navegável 
situa-se entre as cidades de Pirapora, em Minas 
Gerais, e Juazeiro, na Bahia, num trecho de 1.300 
quilômetros. Nele estão instaladas as usinas 
hidrelétricas de Paulo Afonso e Sobradinho, na Bahia; 
Moxotó, em Alagoas; e Três Marias, em Minas Gerais. 
Os principais projetos em execução ao longo do rio 
visam melhorar a navegabilidade e permitir a 
navegação noturna. 

Hidrovia da Madeira - O rio Madeira é um dos 
principais afluentes da margem direita do Amazonas. A 
hidrovia, com as novas obras realizadas para permitir a 
navegação noturna, está em operação desde abril de 
1997. As obras ainda em andamento visam baratear o 
escoamento de grãos no Norte e no Centro-oeste. 

Hidrovia Tietê-Paraná - Esta via possui enorme 
importância econômica por permitir o transporte de 
grãos e outras mercadorias de três estados: Mato 
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Ela possui 1.250 
quilômetros navegáveis, sendo 450 no rio Tietê, em 
São Paulo, e 800 no rio Paraná, na divisa de São Paulo 
com o Mato Grosso do Sul e na fronteira do Paraná com 
o Paraguai e a Argentina. Para operacionalizar esses 
1.250 quilômetros, há necessidade de conclusão de 
eclusa na represa de Jupiá para que os dois trechos se 
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conectem. 
 
Taguari-Guaíba - Com 686 quilômetros de extensão, 
no Rio Grande do Sul, esta é a principal hidrovia 
brasileira em termos de carga transportada. É operada 
por uma frota de 72 embarcações, que podem 
movimentar um total de 130 mil toneladas. Os principais 
produtos transportados na hidrovia são grãos e óleos. 
Uma de suas importantes características é ser bem 
servida de terminais intermodais, o que facilita o 
transbordo das cargas. No que diz respeito ao tráfego, 
outras hidrovias possuem mais importância local, 
principalmente no transporte de passageiros e no 
abastecimento de localidades ribeirinhas. 

Entre 1920 e 1945, com o florescimento da 
indústria de construção naval, houve um crescimento 
constante do transporte marítimo, mas a partir dessa 
época a navegação de cabotagem declinou de forma 
substancial e foi substituída pelo transporte rodoviário. 
Para reativar o setor, o Congresso aprovou em 1995 
uma emenda constitucional que retirou dos navios de 
bandeira brasileira a reserva de mercado na exploração 
comercial da navegação de cabotagem e permitiu a 
participação de navios de bandeira estrangeira no 
transporte costeiro de cargas e passageiros. 

Na realidade, o transporte multimodal é a melhor 
opção para o Brasil, pois a associação de vários 
sistemas de transporte e a criação de terminais 
rodoviários, ferroviários e hidroviários reduziriam os 
fretes, aumentariam a competitividade dos produtos e 
permitiriam uma maior integração territorial. 

 Além dos corredores de transportes (Araguaia-
Tocantins, Leste, Fronteira Norte, Mercosul, 
Transmetropolitano, Nordeste, Oeste-Norte, São 
Francisco, Sudoeste), é fundamental abrir um caminho 
em direção ao oceano Pacífico (corredor bioceânico) 
para atingir os grandes mercados da Ásia e do Pacífico. 
 

 
 

Transporte aéreo 

Implantado no Brasil em 1927, o transporte aéreo 
é realizado por companhias particulares sob o controle 
do Ministério da Aeronáutica no que diz respeito ao 
equipamento utilizado, abertura de novas linhas etc. A 
rede brasileira, que cresceu muito até a década de 
1980, sofreu as consequências da crise mundial que 
afetou o setor nos primeiros anos da década de 1990. 

O transporte aeroviário é responsável por 4% do 
movimento total de passageiros no Brasil. No segmento 
de carga, sua participação é de 0,65%. A receita total 
do setor gira em torno de R$ 12 bilhões ao ano. 

As companhias aéreas brasileiras transportaram 
em média 40 milhões de passageiros (29 milhões em 
voos internos e 11 milhões em voos internacionais), de 
acordo com o Departamento de Aviação Civil - DAC, 
com um acréscimo de 27,9% em relação ao ano 
anterior. Além disso, haviam 10.332 aeronaves 
registradas ativas e 2.014 aeroportos e aeródromos 
oficiais, sendo 1.299 privados e 715 públicos (dados de 
abril/2000).  

Os principais centros do país em volume de 
passageiros transportados são pela ordem: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Manaus. Em 
volume de cargas, destacam-se São Paulo (incluindo-
se o aeroporto de Viracopos, em Campinas - o 1° do 
país em carga aérea), Rio de Janeiro, Manaus, Brasília 
e Belo Horizonte. 
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18.11 EXERCÍCIOS 

 
1 - O período de 1969-1973 caracterizou-se pelo 
crescimento acelerado da economia brasileira, ou seja, 
as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
alcançaram cifras superiores a 10% ao ano. Este 
processo foi gerado por medidas político-econômicas 
implementadas pelos governos militares pós-64. Nesse 
período, ocorreu o que se denominou de: 
a) “Milagre brasileiro”. 
b) “Crescer 50 anos em 5”. 
c) “Brasil ano 2000”. 
d) “Plano de Metas”. 
e) “Diretas já”. 
 
2 - No período compreendido entre os anos JK e o final 
do governo Geisel, o Brasil apresentou, entre outras 
características econômicas: 
a) o predomínio da substituição de importações de bens 
de consumo e a redução das disparidades regionais. 
b) grande desenvolvimento industrial dependente de 
tecnologia e capitais estrangeiros e maior intervenção 
do Estado na economia. 
c) grande expansão das empresas industriais de 
capitais nacionais, privados e estatais, e declínio da 
dívida externa. 
d) o predomínio da substituição de importações de bens 
de consumo e menor intervenção do Estado na 
economia. 
e) grande desenvolvimento industrial dependente de 
tecnologia e capitais estrangeiros e a redução das 
disparidades regionais. 
 
3 - "Entre 1955 e 1960 houve um salto no processo de 
industrialização brasileira através da fase conhecida 
como PLANO DE METAS, onde o crescimento 
econômico esteve apoiado em um conjunto de 
investimentos e profundas modificações na estrutura 
industrial do País." 
O conjunto de investimentos e modificações a que se 
refere o texto consistia, entre outros, 
a) na grande ampliação das centrais de energia 
termelétricas; na instalação e modernização de 
terminais marítimos e no crescimento de indústrias de 
bens de consumo duráveis, como a alimentícia e a 
eletroeletrônica. 
b) na recuperação de áreas urbanas junto às 
metrópoles; na criação de corredores de exportação e 

no sensível crescimento dos setores de indústria de 
base, como a do aço, cimento e química pesada. 
c) na crescente diversificação da pauta de exportações 
de produtos primários e na nacionalização de indústrias 
inicialmente ligadas ao capital internacional, como a 
química leve e a farmacêutica. 
d) na ampliação significativa da capacidade instalada 
de energia elétrica; no aumento do número e na 
modernização das rodovias e no crescimento do setor 
de bens de produção e da indústria automobilística. 
e) na criação e instalação de portos fluviais, na 
expansão da agroindústria, na descentralização da 
atividade industrial e no fortalecimento dos 
mecanismos de distribuição equilibrada da renda. 
 
4 - A questão está relacionada ao gráfico e às 
afirmações abaixo. 

 
I. Apesar de continuar liderando o setor industrial, o 
Sudeste tem perdido inúmeros estabelecimentos, que 
buscam novas áreas. 
II. Um dos fatores que explicam a migração de 
indústrias para outras regiões brasileiras são as 
vantagens locacionais oferecidas por outros Estados. 
III. A migração das indústrias para outros centros está 
relacionada à busca de locais que apresentem 
sindicatos de trabalhadores bem organizados e leis 
ambientais rígidas. 
IV. O crescimento industrial das regiões Sul e Centro-
Oeste pode ser explicado, em parte, pela proximidade 
com os nossos parceiros do Mercosul. 
V. As indústrias que migram da região Sudeste têm 
procurado locais com terrenos mais caros. 
A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a 
economia brasileira permitem afirmar que estão 
corretas somente as afirmações 
a) I, II e III.  
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e V. 
e) III, IV e V. 
 
5 - Refletindo sobre a dinâmica que marcou as etapas 
da industrialização brasileira, leia as afirmativas abaixo, 
assinalando V para verdadeiro e F para falso. 
(   ) Ainda sob o governo de Getúlio Vargas, o estado 
brasileiro assumiu um importante papel na 
industrialização brasileira, ao criar as companhias 
estatais de infraestrutura e as indústrias pesadas 
necessárias ao nosso desenvolvimento. 
(  )Juscelino Kubitschek redirecionou o modelo 
industrial brasileiro durante seu governo ao abrir o país 



GEOGRAFIA DO BRASIL    203 

 
 CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

para a entrada das indústrias leves multinacionais, 
como, por exemplo, no setor automobilístico. 
( ) Durante o regime militar, o projeto de 
desenvolvimento econômico brasileiro voltou a apoiar-
se majoritariamente na iniciativa privada e nacional. A 
prioridade dos militares era evitar o endividamento 
externo e direcionar investimentos à educação e à 
saúde. 
(   )A partir dos anos 90, o Brasil passou a seguir 
fielmente os fundamentos do neoliberalismo, e assim 
promoveu a diminuição da participação do Estado nas 
atividades econômicas e industriais brasileiras, através 
de um amplo programa de privatizações no setor 
infraestrutural e de indústrias de base. 
(   ) Atualmente, as multinacionais controlam a maioria 
do mercado no setor das indústrias leves; já no setor 
dos bens de produção ainda é vetada qualquer 
participação da iniciativa privada. 
A sequência correta é: 
a) F-F-V-F-V. 
b) F - F - V - V – V. 
c) V - V - F - F – V. 
d) F-V-V-V – F. 
e) V-V - F-V – F. 
 
6 –  

 
Com o auxílio do gráfico e considerando seus 
conhecimentos, é possível afirmar que, no período 
representado, 
a) a região sul mostra sensível decréscimo das taxas 
de produção industrial, fato que provoca êxodo da 
população em busca de emprego nas atividades 
agrárias. 
b) a região sul apresenta taxas altas e baixas de 
crescimento, devido ao esgotamento do modelo 
baseado em indústrias alimentícias. 
c) os estados selecionados do Nordeste revelam 
tendência à estagnação da produção industrial e à 
retração das atividades agrárias. 
d) os dados apontam para o fenômeno da 
desconcentração industrial no Sudeste, em razão da 
liderança assumida pelo agronegócio nessa região. 
e) a região sudeste ainda apresenta concentração 
industrial expressiva, apesar da diminuição das taxas 
de crescimento de parte de seus estados. 
 
7 - As considerações a seguir dizem respeito à 
cidade localizada no mapa. 

 
I. Seu pólo industrial é fruto de um Decreto-lei da época 
do regime militar, portanto, imposto à sociedade 
brasileira. 
II. Suas empresas realizam operações básicas de 
montagem incorporando, gradativamente, 
componentes de fabricação nacional. 
III.A produção industrial é altamente subsidiada. 
IV.O regime tributário estabelece concorrência desleal 
com os produtores de outras regiões do país. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Pólo Têxtil de Belém. 
b) Distrito Industrial de Santarém. 
c) Zona Franca de Manaus. 
d) Pólo Siderúrgico de Porto Velho. 
e) Zona Petroquímica de Palmas. 
 

8 - A partir do momento em que a atividade industrial se 
afirma como o setor que comanda a economia 
brasileira, o espaço geográfico brasileiro vai sendo 
organizado de forma diferente. Antes da 
industrialização, com efeito, não havia um espaço 
nacional propriamente dito, uma integração econômica 
efetiva entre todas as áreas do país. (Adaptado de 

VESENTINI, J. W. Sociedade e espaço: geografia geral e do Brasil. 
31. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 170.) 

Com base no texto e nos conhecimentos de geografia, 
assinale a afirmativa correta. 
a) A integração econômica do território brasileiro 
somente ocorreu devido à expansão da agroindústria 
para o Centro-oeste. 
b) A indústria cafeeira, ao criar novos fluxos migratórios 
inter-regionais, foi a responsável pela integração 
econômica do território. 
c) A integração econômica ocorreu entre as regiões 
litorâneas sem abranger o interior, pelo fato de que ali 
se localizavam as principais cidades e, portanto, o 
comércio. 
d) A produção de borracha e a industrialização oriunda 
dessa atividade foi o principal fator de ocupação dos 
“vazios demográficos” e de integração comercial do 
território. 
e) Com a industrialização, o estado de São Paulo 
passou a comprar matérias-primas dos outros estados 
e a vender produtos industriais, integrando assim o 
mercado nacional. 
 

9 - A localização espacial das usinas siderúrgicas 
de grande porte no Brasil subordinou-se: 
a) ao planejamento governamental de suas instalações. 
b) à localização das matérias primas, mercado 
consumidor e rede de transportes. 
c) à localização das fontes de energia.  
d) à localização dos depósitos de carvão e minério de 
ferro. 
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e) ao processo de urbanização e desenvolvimento da 
rede ferroviária. 
 

10 - Refletindo sobre os tipos de indústrias e os 
modelos de desenvolvimento, assinale a afirmativa 
que contiver a aplicação conceitual ERRADA: 
a) O uso do conceito bens de consumo duráveis está 
cada vez mais contraditório, uma vez que o mundo 
capitalista tem tornado os produtos das indústrias leves 
cada vez mais descartáveis, visando à reposição cada 
vez mais rápida.  
b) Nos países centrais, as indústrias pesadas e leves 
desenvolveram-se simultaneamente, ao passo em que 
nos países emergentes periféricos capitalistas, as 
indústrias de bens de consumo se desenvolveram mais 
e antes do que as de bens de produção.  
c) Os primeiros tipos de produtos fabricados pelas 
industrias leves na história - no início da Revolução 
Industrial - Foram os bens de consumo duráveis; no 
entanto, durante a Guerra Fria, o mundo entrou no 
período da Segunda Revolução Industrial, quando 
surgiram os motores a combustão interna e 
eletricidade, possibilitando a produção de bens de 
consumo não duráveis.  
d) O Brasil é um exemplo de país cujo modelo de 
industrialização baseou-se na substituição de 
impostações, uma vez que as indústrias surgiram 
priorizando o abastecimento do mercado interno.  
e) Ainda hoje, a imensa maioria dos países do planeta 
é classificada como dependente tecnológica, com 
pouca participação do setor secundário da economia na 
composição de seu PIB. 
 

11 - Durante a industrialização brasileira 
ocorreram diversas etapas. Inicialmente, verificou-se a 
presença de indústrias _____I______, devido ao 
capital acumulado _____II_______. Depois, assistiu-se 
à chamada ________III__________. Na década de 
1990, houve uma mudança caracterizada pela 
_____IV_______. 
a) I - em São Paulo /  II - pelos cafeicultores / III - 
privatização da economia / IV - concentração industrial. 
b) I - em São Paulo / II - pelos cafeicultores / III - 
substituição de importações / IV - desconcentração 
industrial. 
c) I - em São Paulo / II - pelo Governos Vargas / III - 
privatização da economia / IV - desconcentração 
industrial. 
d) I - no Nordeste / II - pelos cafeicultores de açúcar / III 
- abertura econômica / IV - desconcentração industrial. 
e) I - no Nordeste / II - pelo Governos Vargas / III - 
substituição de importações / IV - concentração 
industrial. 
 

12 - No período compreendido entre os anos JK e o final 
do governo Geisel, o Brasil apresentou, entre outras 
características econômicas: 
a) o predomínio da substituição de importações de bens 
de consumo e a redução das disparidades regionais. 
b) grande desenvolvimento industrial dependente de 
tecnologia e capitais estrangeiros e maior intervenção 
do Estado na economia. 
c) grande expansão das empresas industriais de 
capitais nacionais, privados e estatais, e declínio da 
dívida externa. 

d) o predomínio da substituição de importações de bens 
de consumo e menor intervenção do Estado na 
economia. 
e) grande desenvolvimento industrial dependente de 
tecnologia e capitais estrangeiros e a redução das 
disparidades regionais. 
 

13 - Sobre o processo de industrialização no Brasil, 
analise as afirmações a seguir: 
I. Até a década de 1930, não se desenvolveu uma 
política de industrialização, pois as atenções estavam 
voltadas para o setor agrário-exportador. 
II. Um período importante para o desenvolvimento 
industrial ocorreu após 1945, com o início da crise da 
cafeicultura brasileira. 
III. Após 1950, o desenvolvimento se fez com grande 
participação de capitais estrangeiros, iniciando-se a 
internacionalização da economia do país. 
IV. Os governantes militares, após 1964, 
interromperam o processo de internacionalização, 
principalmente pela abertura política e democratização 
do país. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 

14 - Considere as afirmações a seguir sobre os polos 
tecnológicos no Brasil. 
I. Os polos tecnológicos concentram as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta. 
II. Os polos tecnológicos concentram atividades 
industriais que independem de outros setores da 
economia. 
III. O principal polo tecnológico do país é a Zona Franca 
de Manaus, devido à presença de várias incubadoras 
tecnológicas. 
IV. Os principais polos tecnológicos do Estado de São 
Paulo se localizam na capital, em São José dos 
Campos, Campinas e São Carlos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
 

15 - A desconcentração industrial verificada no Brasil, 
na última década, decorre, entre outros fatores, da: 
a) ação do Estado, por meio de políticas de 
desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca 
de Manaus. 
b) elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que 
torna o território nacional atraente para novos 
investimentos industriais. 
c) presença de sindicatos fortes nos estados das 
regiões Sul e Sudeste, o que impede novos 
investimentos nessas regiões. 
d) isenção fiscal oferecida por vários estados, o que 
impede novos investimentos nessas regiões. 
e) globalização da economia que, por meio das 
privatizações, induz o desenvolvimento da atividade 
industrial em todo o território. 
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16 - O Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, pode 
ser caracterizado pelo predomínio das seguintes 
atividades econômicas: 

 
 

17 - Ultimamente, a imprensa tem utilizado a expressão 
“guerra fiscal”, para denominar o tipo de 
relacionamento entre os Estados da Federação. Essa 
expressão significa: 
a) a realização de blitz fiscal de um Estado em território 
de outro. 
b) a discordância por parte de alguns Estados quanto à 
privatização de suas empresas. 
c) a concessão de amplos benefícios fiscais por parte 
de alguns Estados para atraírem investimentos 
industriais em seu território. 
d) a moratória decretada por alguns Estados, levando 
outros a também deixarem de pagar suas dívidas com 
a União. 
e) a instalação de barreiras alfandegárias nas estradas 
que cruzam vários Estados, devido às diferentes 
formas de tributos. 
 

18 - O processo de industrialização do Nordeste iniciou-
se na segunda metade do século XIX. No início do 
século XX, sofreu a implantação de indústrias 
diferentes das até então existentes. 
A SUDENE reanimou o desenvolvimento industrial 
nordestino. Assinale a alternativa correta que se 
relaciona às afirmações anteriores. 
a) a SUDENE criando novas indústrias nas décadas de 
1960 e 1970 aumentou sensivelmente o número de 
empregos nas capitais nordestinas e reduziu as 
migrações para essas capitais. 
b) a SUDENE conseguiu reanimar as indústrias 
tradicionais, na primeira metade do século XX, 
incentivando a implantação de fábricas de extração de 
óleo de sementes de algodão, de mamona e de oiticica 
que não sendo automatizadas resolveram, em boa 
parte, a questão do emprego. 
c) a implantação de usinas de açúcar e de fábricas de 
tecidos ligadas à produção do algodão, do agave e 
caroá foram iniciadas apenas após a criação da 
SUDENE, na década de 1950. 
d) apesar da SUDENE provocar um certo 
desenvolvimento industrial, não houve uma 
diversificação nos tipos de indústrias do Nordeste, após 
a década de 1950, permanecendo a mesma estrutura 

industrial, baseada na manufatura de produtos 
agrícolas. 
e) incentivos fiscais contribuíram para a implantação de 
novas indústrias e a modernização de algumas das 
antigas, no entanto, a SUDENE investindo mais em 
áreas que já apresentavam um certo dinamismo 
econômico, não minimizou a pobreza nordestina e as 
migrações para as grandes cidades. 
  
19 - O transporte ferroviário desempenhou um papel 
fundamental no desenvolvimento econômico e na 
organização territorial dos estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo, da segunda metade do século XIX até a 
década de 30 do século XX. A decadência desse setor 
dos transportes ocorreu devido aos fatores citados 
abaixo, EXCETO 
a) orientadas no sentido interior-litoral para escoar a 
produção agrícola, as ferrovias não integraram as 
regiões do país entre si. 
b) a ocorrência de bitolas diferentes não permitia a 
integração das ferrovias existentes. 
c) a perda da importância do setor ferroviário no mundo, 
principalmente nos países desenvolvidos, como 
Alemanha, EUA e França, o que não propiciou avanços 
tecnológicos necessários à sua modernização. 
d) os elevados custos de implantação e modernização 
das ferrovias, com retorno demorado do capital 
investido, desestimularam os investidores privados. 
e) As ferrovias encontram-se concentradas 
principalmente nas regiões sudeste, sul e nordeste do 
Brasil. 
 

20 - Observe as figuras a seguir: 
O século XIX foi o século dos trilhos de trens e de 
bondes 

 
Considere o texto a seguir.  
Estudos realizados nos últimos anos apontam a 
mobilidade urbana como uma questão crucial no 
desenvolvimento das grandes cidades brasileiras. Além 
de afetar a qualidade de vida dos moradores, ela 
desequilibra a economia das cidades e acentua a 
exclusão social. A demora nos deslocamentos, os 
longos congestionamentos e a falta de acesso ao 
transporte são problemas diretamente decorrentes do 
atual modelo de mobilidade adotado. (Revista "Cidades do 

Brasil". Transporte Urbano. ed. 54. Setembro de 2004) 

O texto questiona 
a) a prioridade dada aos investimentos governamentais 
em transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras. 
b) a lentidão na modernização da frota de veículos nas 
grandes cidades, uma das formas de melhorar a fluidez 
do tráfego. 
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c) o crescimento descontrolado dos transportes 
clandestinos nas áreas periféricas das grandes 
cidades. 
d) o predomínio do transporte individual, na forma dos 
automóveis particulares, em detrimento dos transportes 
coletivos. 
e) a falta de obras contra enchentes nas grandes 
cidades provocando o caos nos transportes em dias 
chuvosos. 
 

21 - Dos 42.000 km de rios navegáveis no Brasil, 
apenas 8.500 km são efetivamente utilizados. (Anuário 
Exame – 2004/05 – infraestrutura, p. 230) 
Sobre os dados apresentados pode-se afirmar que 
a) além de muitos dos rios navegáveis estarem 
situados em áreas economicamente pobres, o 
transporte hidroviário é pouco priorizado no país. 
b) os maiores rios navegáveis brasileiros estão situados 
no Sul e Sudeste, fato que deve representar uma 
melhor utilização das hidrovias em futuro próximo. 
c) as hidrovias atualmente utilizadas já transportam 
cerca de 40% da carga comercial, devendo superar as 
rodovias, com a implantação da hidrovia do rio 
Paraguai. 
d) atualmente, a malha hidroviária utilizada no país já 
pode ser considerada como uma das maiores do 
mundo ocidental. 
e) desde o início da década de 1990, os 8.500 km de 
rios utilizados são os principais responsáveis pelo 
transporte de produtos industriais do país. 
 

22 - O transporte de mercadorias é um elemento 
fundamental na construção do espaço geográfico dos 
países. Historicamente, na maior parte dos países 
industrializados, o processo de modernização 
privilegiou as ferrovias e o transporte hidroviário. No 
Brasil, ao contrário, privilegiou-se o transporte 
rodoviário, o que se reflete no preço de matérias-primas 
e mercadorias. Entre as afirmativas abaixo, assinale 
aquela que NÃO representa as transformações na rede 
de transportes no Brasil. 
a) As ferrovias representaram o transporte típico da 
economia cafeeira agroexportadora, o que aparece no 
traçado do interior em direção ao litoral. 
b) O processo de industrialização renovou a rede de 
transporte ferroviário com a ampliação da malha 
ferroviária e a introdução de trens modernos. 
c) O sistema hidroviário brasileiro, apesar de 
subutilizado, tem recebido investimentos 
governamentais para possibilitar o escoamento da 
produção agrícola. 
d) O Estado, durante o processo de industrialização, 
encampou as ferrovias que tinham se tornado 
deficitárias, e, nos anos 90 do século XX, privatizou 
parte da malha ferroviária. 
e) A opção pelo modelo rodoviário coincidiu com a 
criação da Petrobras e com o desenvolvimento da 
indústria automobilística. 
 

23 - Sobre o transporte ferroviário, é correto afirmar: 
a) O Brasil foi um dos países pioneiros na construção 
de ferrovias, mas hoje a sua malha ferroviária é 
pequena em relação às dimensões do território 
nacional e poucas de suas linhas são eletrificadas. 
b) A ferrovia não é economicamente vantajosa para 
países de pequenas dimensões por ser um transporte 

de alta capacidade, mas cumpre um papel de grande 
importância para países continentais, como o Brasil. 
c) No Brasil, a construção de ferrovias só foi intensa 
durante as décadas de 1930 a 1950, devido à oferta de 
carvão mineral no mercado interno ser maior do que a 
oferta de petróleo. 
d) O pioneirismo do Brasil na expansão ferroviária se 
deveu ao fato de que os grandes rios do país 
atravessam áreas de planaltos, sendo, portanto, pouco 
navegáveis. 
e) O transporte ferroviário entrou em declínio na Europa 
porque os oleodutos, gasodutos e minerodutos 
mostraram-se mais econômicos para o transporte de 
cargas a longas distâncias. 
 

24 - Entre os maiores portos e aeroportos brasileiros, 
em volume de cargas exportadas, aqueles que 
ocupam, respectivamente, os primeiros lugares 
pertencem a uma mesma região. São eles: 
a) Porto do Rio de Janeiro e Aeroporto de Santos 
Dumont.  
b) Porto de Recife e Aeroporto dos Guararapes. 
c) Porto de Belém e Aeroporto Brigadeiro Eduardo 
Gomes. 
d) Porto de Santos e Aeroporto de Cumbica. 
e) Porto de Paranaguá e Aeroporto de Viracopos. 
 

25 - As estradas de ferro brasileiras nunca constituíram 
uma rede nacional. Mesmo durante seu tempo de 
(modesto) esplendor, resumiam-se a uma coleção de 
linhas de exportação de minerais e produtos agrícolas, 
que raramente tomavam a forma de uma rede regional, 
exceto, parcialmente, no Nordeste ou no Estado de São 
Paulo.  

 
A malha ferroviária no Brasil nunca constituiu uma rede 
nacional porque  
a) possui uma malha com diferentes bitolas e interliga 
especialmente áreas do interior do país, visando a 
integração regional.  
b) apesar de apresentar grande integração das malhas, 
liga preferencialmente o interior aos portos, visando a 
exportação.  
c) possui uma malha com diferentes bitolas e interliga 
especialmente áreas do interior aos portos, visando a 
exportação.  
d) apesar de apresentar grande integração das malhas, 
liga preferencialmente as regiões interiores do país.  
e) a extensão da rede ferroviária é superior a extensão 
da rede rodoviária. 
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26 - O sistema de transportes territorializados 
reflete o grau de desenvolvimento econômico e 
social de um país. Analise as proposições tratam 
dos pontos básicos que estruturaram o perfil dos 
transportes no Brasil e identifique a resposta 
correta. 
I. Até 1930, não existia uma malha de transportes, mas 
linhas sem conexão lateral que ligavam diretamente o 
interior aos portos litorâneos em virtude da economia 
exportadora com o advento da industrialização, o 
território começa a se integrar, A formação do mercado 
nacional passou a exigir fluidez no espaço. Várias 
estradas foram construídas e se interconectaram, 
estruturando-se, dessa forma, o sistema de transportes 
no país. Fruto de governos desenvolvimentistas, o novo 
modelo teve como centro o rodoviarismo, que foi 
introduzido sem compor um sistema intermodal com o 
já existente, daí a decadência do sistema ferroviário. 
II. A adoção de um modelo industrial com perfil de 
destaque reservado às empresas automobilísticas 
acabou por influir no predomínio transporte rodoviário, 
atualmente, esse modelo vem recebendo críticas e 
modificações, principalmente com o sucateamento das 
estradas. É irracional transportar safras do interior do 
país para os portos litorâneos por caminhões que 
trafegam ao lado de rios navegáveis. 
III. Com a privatização na década de 1990, a rede 
ferroviária foi totalmente reformulada com o objetivo de 
tornar-se o grande meio de transporte de cargas 
pesadas nos corredores de exportação. Seus novos 
donos já concretizaram totalmente esse processo no 
espaço brasileiro. As hidrovias não se prestam para 
esse tipo de serviço, daí o governo não investir nesse 
meio de transporte. 
IV. O transporte multimodal é a melhor opção para o 
Brasil, a associação de vários sistemas de transporte e 
a criação de terminais rodovia ferroviários e 
hidroviários, reduziriam fretes, aumentariam a 
competitividade dos produtos e uma maior integração 
territorial. 
Estão corretas as proposições: 
a) I e II, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 

18.12 GABARITO 
1) A / 2 - B / 3 - D / 4- B / 5- E /6- E / 7 – C 8 – E / 9 – B / 10 – C / 11 – B 
/ 12 – B / 13 – D / 14 – C / 15 – D / 16 – A / 17 – C / 18 – E / 19 – C / 20 
– D / 21 – A / 22 – B / 23 – A / 24 – D / 25 – C / 26 – B  

 

UNIDADE 19 

 

URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 
 

19.1 Urbanização 

A urbanização é um processo de criação ou de 
desenvolvimento de organismos urbanos. Certos 
períodos foram especialmente favoráveis ao 
desenvolvimento da vida urbana. No Brasil, o 

desenvolvimento da urbanização teve um incremento a 
partir de 1930, quando o desenvolvimento industrial se 
intensificou, acarretando o crescimento rápido das 
cidades, principalmente do Sudeste, por receberem a 
população do campo atraída pela indústria.  

Recentemente, o processo abrange quase todas 
as partes do país, não só pela indústria, mas por outras 
atividades econômicas ou expansão de serviços. 
 

19.2 Diferença entre a urbanização Brasileira 

e a Europeia:  

 
O processo de urbanização no Brasil difere do 

europeu pela rapidez de seu crescimento. Na Europa 
esse processo é mais antigo. Com exceção da 
Inglaterra, único país que se tornou urbanizado na 
primeira metade do século 19, a maioria dos países 
europeus se urbanizou entre a segunda metade do 
século 19 e a primeira metade do século 20. Nesses 
países, a urbanização foi menos intensa, menos 
volumosa e acompanhada pela oferta de empregos 
urbanos, moradias, escolas, saneamento básico, etc.  
 

19.3 Urbanização dos países periféricos ou 

subdesenvolvidos:  

Por outro lado, nos países da Ásia, da África e da 
América Latina, via de regra, seu deu durante o século 
XX, principalmente a partir da década de 1950, não 
tendo o respaldo necessário da atividade industrial. 
Nesses países a falta de emprego, de infraestrutura e 
de moradia adequada àqueles que vinham do campo à 
cidade fugindo das mazelas do meio rural criou graves 
problemas socioeconômicos. Por outro lado, a 
concentração da população em poucos núcleos 
urbanos, que se tornaram superpopulosos (grandes 
cidades e megacidades) potencializou ainda mais os 
desequilíbrios sociais e de distribuição populacional. 
Nesses países, de forma geral, uma ou algumas 
cidades passaram concentrar uma gigantesca 
população. Por outro lado, às outras cidades 
permaneceram pequenas. Esse fenômeno continua a 
se repetir na América Latina, na África e na Ásia. 
 
Síntese da urbanização brasileira 
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Causas e consequências da urbanização no Brasil: 

• processo de industrialização a partir de 
1930; 

• êxodo rural: precárias condições no campo 
e atração das cidades; 

• Mecanização agrícola e industrialização 
das cidades; 

• Concentração fundiária. 

• Concentração rápida no Sudeste; 

• Crescimento rápido e caótico das cidades. 

• Proliferação de favelas no sgrandes 
centros urbanos; 

  

19.4 Grau de urbanização do Brasil por 

estados 

Em 2010, o Brasil atingiu 5565 Municípios. Dentre 
estas, 9 transformaram-se em grandes aglomerados 
urbanos, denominados metrópoles, constituídos pela 
cidade principal e por núcleos urbanos de maior 
importância, situados à sua volta em sua função.  
 

19.4 Classificação das Cidades brasileiras 

quanto à Hierarquia Urbana (a dinâmica 

inter-rubana) 

É expressa pela rede urbana que a cidade 
apresenta e sua posição de polarização (política, 
econômica, cultural) sobre as demais.  

Também tem a ver com relações sobre a 
concentração de população, quantidade e qualidade de 
serviços e atividades oferecidos/disponíveis. 
 

19.5 Nova dinâmica da rede urbana brasileira 

– IBGE 

Metrópoles  

Grande metrópole nacional (São Paulo) 
Metrópole nacional (Rio de Janeiro e Brasília).  
Metrópole nacional é aquela cidade cuja área de 

influência abrange todo o território nacional (São Paulo 
(SP) e Rio de Janeiro (RJ) e Brasília). 

Metrópole (Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto 
Alegre) 

Metrópole regional: Aquela cuja área de influência 
abrange uma região do País, polarizando esta área 
através de infra-estrutura e equipamentos urbanos 
(Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre).  

 

Capital regional (A, B, C)  

O espaço regional polarizado pela capital regional 
é menor e representa uma posição hierárquica 
intermediária entre o centro regional e a metrópole 
regional.  São 70 capitais regionais no Brasil Ex.: 
Campinas (SP), Sorocaba (SP), Goiânia (GO), Santos 
(SP) c São José dos Campos (SP) Londrina, Maringá. 

Londrina e Maringá são duas cidades que se 
destacam pelo predomínio do setor terciário (comércio 
e serviços). A atividade industrial tem se concentrado 
nos municípios das respectivas regiões metropolitanas. 
 

Centro sub-regional  

Centro regional: Diretamente influenciado pela 
capital regional e que polariza um subespaço dentro da 
área de influência da capital regional. Ex.: Americana 
(SP), Itapetinga (SP), Anápolis (GO), Cubatão (SP) e 
Jacareí (SP).  
 

Centro de Zona 

 

Centro Local 

  

 
19.6 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Cidade Global (Global City): são as cidades que 
polarizam todo o país e fazem a ligação entre este e o 
resto do mundo. Possuem o melhor equipamento 
urbano do país, além de concentrarem as sedes das 
instituições que controlam as redes mundiais, como 
bolsas de valores, corporações bancárias e industriais, 
companhias de comércio exterior, empresas de 
serviços financeiros, agências públicas internacionais. 
As cidades mundiais estão mais associadas ao 
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mercado mundial do que à economia nacional. Podem 
ser Alfa, Beta ou Gama. Ex: Alfa (Nova York, Tókio, 
Londres, Paris) Beta (São Paulo, Cidade do México, 
Bruxelas, Moscou) e Gama (Amsterdã, Caracas, 
Boston). 

Megacidade: Cidade com mais de 10 milhões de 
habitantes. Essas cidades concentram-se, 
principalmente nos países do sul (subdesenvolvidos), 
sendo, nesse caso, fruto de um processo de 
urbanização específico, conforme já visto nessa 
unidade. 

Megalópole: Corresponde à conurbação de várias 
metrópoles, com fusão de sítios urbanos, gerando 
gigantescos aglomerados que ocupam extensas áreas. 
Exemplo: a região que se estende de Boston até 
Washington (Bos-wash), tendo como centro Nova 
Iorque; a região de Tókio até Hokkaido (tokkaido) e a 
região de Chicago até Pittsburg (ChiPits). Alguns 
autores consideram que há um processo de formação 
de uma megalópole, unindo São Paulo ao Rio de 
Janeiro pelo Vale do Paraíba.  

Região metropolitana: As primeiras regiões 
metropolitanas (nove) foram criadas durante o governo 
militar, no contexto do projeto desenvolvimentista. A 
partir da Constituição de 1988, a incumbência para a 
criação de tais unidades político-regionais passou a ser 
dos governos estaduais. De acordo com o IBGE, região 
metropolitana “é uma região estabelecida por 
legislação estadual e constituída por agrupamentos de 
municípios limítrofes (que fazem fronteira) com o 
objetivo de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum”. 

Região Polarizada: Constituição da região 
planejada em torno de metrópoles. O regionalismo leva 
à formação de diversas grandes cidades que podem 
atingir vários milhões de habitantes e onde cada uma 
delas pode alcançar caráter metropolitano internacional 
e, como pólos, organizar regiões em torno de si, onde 
a população gradativamente adquire consciência 
regional. O estudo das regiões polarizadas nos leva à 
divisão de estados em regiões administrativas e, estas, 
em sub-regiões.  

Malha Urbana: Diz-se da forte concentração de 
cidades em uma determinada área do país, como, por 
exemplo, a região Sudeste, em determinadas partes. 
Na região Sul, a malha urbana caracteriza-se por 
maiores concentrações em alguns pontos, por 
exemplo, as áreas próximas a Porto Alegre, Curitiba e 
leste catarinense.  

Rede urbana: Sistema de cidades distribuídas 
numa região, encaradas como um complexo sistema 
circulatório entre núcleos e funções diferentes, 
mantendo relações entre si e dependentes de um 
centro principal que comande a vida regional. Existem 
redes urbanas mais e menos organizadas, estando em 
permanente processo de transformação.  

Áreas metropolitanas: Conjunto de municípios 
contíguos e integrados com serviços públicos de 
infraestrutura comuns. Grandes espaços urbanizados 
que se apresentam integrados, seja quanto aos 
aspectos físicos ou funcionais de uma metrópole que 
exerce o papel dirigente. É uni a conurbação.  

Conurbação: Reunião física de duas ou mais 
cidades formando um único aglomerado urbano e 
mantendo a autonomia político-adminsitrativa. Exs.: 
Região do SP + ABCDOM; Londrina e Cambé.  

 

19.7 As regiões metropolitanas do Paraná 

A principal região 
metropolitana do 
Paraná é a Região 
Metropolitana de 
Curitiba (RMC), 
criada em 1973, 
integrada por 14 
municípios. 
Atualmente é 
composta por 29 
municípios, sendo uma das maiores RM do Brasil, 
fazendo divisa com Santa Catarina e São Paulo.  
  Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística a Região Metropolitana possui 
3.223.836 (2010) habitantes numa área de 15.419 km². 
Esta população cresceu 3,5 vezes mais desde a 
década de 70, passou de 907 mil habitantes para os 
atuais 3,2 milhões de habitantes. Os municípios da 
RMC concentram 64% do total da população urbana do 
Estado.  
 Há grande desigualdade desenvolvimento 
entre os municípios, como pode ser percebido 
comparando Piraquara com São Jose dos Pinhais. A 
RMC concentra a maior parte da produção industrial do 
estado, com destaque para o setor automotivo 
atividades, petroléifero (refinaria de Araucária), entre 
outros. O Paraná possui outras 3 regiões 
metropolitanas. As regiões de Londrina e Maringá que 
foram criadas em 1998 e a região de Umuarama criada 
em 2012. 
 

19.8 A DINÂMICA REGIONAL DA 

URBANIZAÇÃO BRASILEIRA RECENTE 

 
19.9 A produção do espaço urbano (A 

dinâmica intraurbana) 

O espaço das cidades brasileiras possui diferentes 
usos da terra que são justapostos entre si. Existem 
áreas como o centro da cidade, áreas industriais e 
residenciais, com distintas formas e conteúdo social; 
áreas de lazer e áreas de reserva para expansão futura. 
Esse conjunto de usos da terra recebe o nome de 
organização espacial ou espaço urbano. 

O espaço urbano é produzido pelos donos dos 
meios de produção, sobretudo os grandes industriais, 
que consomem muito espaço; os proprietários 
fundiários (de terras), que esperam os melhores preços 
para venderem suas propriedades para uso comercial 
ou residencial; os promotores imobiliários, ou seja, um 
grupo de agentes que produz novos usos, por exemplo, 
a transformação do antigo terreno da Anderson Clayton 
de Londrina no Shopping Marco Zero; O Estado que 
produz moradias, regulamenta o uso do solo, cobra 
taxas e impostos, executa obras públicas e organiza o 
crédito habitacional. O estado é reflexo da sociedade. 
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Loteamentos populares: ocorrem em áreas 
periféricas. A camada da população que habita esses 
lugares é de baixa renda, os lotes possuem preços 
acessíveis e longos prazos para o pagamento. O maior 
problema desse tipo de habitação é que quase sempre 
os loteamentos são clandestinos. As casas são 
construídas pelo próprio morador ou em forma de 
mutirão. 

 
Os loteamentos fechados e os condomínios 

residenciais: são fragmentos do espaço urbano 
construídos para segregar (separar) espacialmente 
uma parcela da população do restante da cidade. É 
feito PR atender determinada classe socioeconômica. 
É o caso dos residenciais populares que vemos em 
Londrina e do Royal Golf. Enquanto o primeiro pode ser 
ocupado por um cidadão com médio poder aquisitivo, o 
segundo somente pode ser comprado pela camada 
com maior condição financeira. 
 

Principais questões urbanas  

Macrocefalismo: Quando a população cresce em 
nível superior a infraestrutura, acaba provocando um 
inchaço urbano com hipertrofia na atividade terciária 
tendo como consequências: 

- Elevação do desemprego e subemprego; 
- Elevação da economia informal e ilegal; 
- Criação de um exército de reserva e o 

achatamento salarial; 
- Ocupações irregulares com degradações 

ambientais; 
- Crescimento acentuado e desordenado das 

cidades;  
- Aumento da população além da infraestrutura 

socioeconômica;  
Subemprego: Atividade gerada pelo inchaço do 

setor terciário, com atividades tais como cuidador de 
carros, vendedores de semáforos, biscateiros; surgem 
para desafogar a falta de trabalho, gerando hipertrofia 
no setor terciário.  

-Especulação imobiliária e Verticalização 
(expansão vertical, construção de prédios): processos 
marcados pela negociação nos valores de terrenos e 
residências com intuito de realização de lucro. As 
grande incorporadoras/construtoras compram o terreno 
e aguardam o melhor momento para construir e vender, 
por exemplo, após a construção de uma estação do 
metrô ou o saneamento da área, entre outras 
possibilidades. 

- Segregação socioespacial: processo 
caracterizado pela separação da sociedade no espaço, 
em regra, em função da diferença de poder aquisitivo 
(desigualdade social). No Brasil foi muito comum a 

formação de áreas nobres (com maior atuação formal 
do Estado, também chamadas de áreas/cidades 
formais) e áreas carentes (da atuação do Estado, 
também chamadas de áreas/cidades informais); 

- Saturação do equipamento urbano: torna-se 
comum o congestionamento nas vias, a lotação dos 
transportes (ônibus, metrôs, trens, etc.), os apagões de 
energia, a lotação e falta de hospitais, a lotação e falta 
de escolas ou universidades, entre outros processos. 

-Problemas ambientais: a falta de uma atuação 
estatal na conscientização da população associada ao 
crescimento demográfico potencializa a possibilidade 
de lançamento de lixos em áreas inapropriadas 
(formando lixões), a ocupação de áreas sem 
esgotamento sanitário (contaminando mananciais de 
água e facilitando a ocorrência da eutrofização), o 
desmatamento, a emissão de gases poluentes 
(formando ilhas de calor e facilitando a ocorrência de 
chuvas ácidas), a destruição de vegetações originais 
(mangues, matas, etc.), entre inúmeros outros 
impactos. 

- Violência, mobilidade urbana e enchentes e má 
qualidade dos serviços públicos. Segundo o IBGE, 
em 2008, apenas 39% dos domicílios urbanos do país 
estavam ligados à rede de esgotos; 76% à rede de água 
(contra 90,6% em 1991) e 88% à de energia elétrica 
(97,6% em 1991). 
 

19.10 EXERCÍCIOS 
 

1 - Trata-se de um gigantesco movimento de 
construção de cidades, necessário para o 
assentamento residencial dessa população, bem como 
de suas necessidades de trabalho, abastecimento, 
transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o 
rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha 
respondido satisfatoriamente a todas essas 
necessidades, o território foi ocupado e foram 
construídas as condições para viver nesse 
espaço. MARICATO. E. Brasil, cidades: alternativas para a crise 

urbana. Petrópolis Vozes. 2001. 
A dinâmica de transformação das cidades tende a 
apresentar como consequência a expansão das 
áreas periféricas pelo(a) 
a) crescimento da população urbana e aumento da 
especulação imobiliária. 
b) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à 
existência de um grande número de serviços. 
c) delimitação de áreas para uma ocupação organizada 
do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. 
d) implantação de políticas públicas que promovem a 
moradia e o direito à cidade aos seus moradores. 
e) reurbanização de moradias nas áreas centrais, 
mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, 
diminuindo os deslocamentos para a periferia. 
 
2 - Sobre os dados do IBGE em relação aos fluxos 
migratórios no Brasil obtidos pelo Censo de 2010, é 
CORRETO afirmar que 
a) a melhoria das condições de vida nas regiões Norte 
e Nordeste e o crescimento de cidades médias são 
fatores que contribuíram para a diminuição das 
migrações inter-regionais. 
b) o deslocamento populacional mais frequente que 
ocorre do campo para as grandes cidades (metrópoles) 
é o chamado êxodo rural. 
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c) na última década, ocorreu uma elevação no volume 
do fluxo migratório no Brasil com o crescimento do 
percentual de migrantes que se deslocam para o 
estado de São Paulo. 
d) os migrantes brasileiros têm se deslocado 
preferencialmente para as capitais dos estados, o que 
tem contribuído para o enfraquecimento econômico das 
cidades médias. 
e) o Brasil possui um alto desenvolvimento entre todas 
as suas regiões, nesse sentido, na atualidade não 
existem fluxos migratórios. 
 
3 - Em termos genéricos, a rede urbana constitui-se no 
conjunto de centros urbanos funcionalmente 
articulados entre si. É, portanto, um tipo particular de 
rede na qual os vértices ou nós representam os 
diferentes núcleos de povoamento dotados de funções 
urbanas, e as linhas representam os diversos fluxos 
entre esses centros. (Adaptado de Roberto Lobato Corrêa, 

Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.) 
Sobre a rede urbana Brasileira é correto afirmar 
que: 
a) formou-se a partir do interior do continente, com o 
nascimento das cidades “boca de sertão”, funcionais 
para o povoamento e a exploração do ouro. 
b) já no início do século XIX, ela deixou de seguir o 
modelo dendrítico implantado desde o início da 
colonização para atender à economia agroexportadora. 
c) a partir da segunda metade do século XX, a 
industrialização implicou forte articulação inter-regional, 
gerando uma rede urbana de porte nacional. 
d) na atualidade, destaca-se a monofuncionalidade dos 
principais centros que a formam, dada a especialização 
das funções urbanas requerida na globalização. 
e) Na atualidade, a rede urbana regional é 
extremamente hierárquica, não sendo impactada pelos 
efeitos da globalização. 
 
4 - Com relação às regiões metropolitanas (RM) no 
Brasil, leia as afirmativas abaixo: 
I – De acordo com o estudo “Regiões de Influência das 
Cidades 2007”, publicado pelo IBGE, São Paulo é a 
única RM a receber a denominação de Grande 
Metrópole Nacional; 
II – A criação de uma região metropolitana é 
caracterizada pela conurbação de, no mínimo, duas 
metrópoles entre si; 
III – A região metropolitana é resultante da necessidade 
da elaboração de soluções integradas para os serviços 
públicos. 
IV – A Constituição de 1988 delegou aos municípios o 
poder de legislar sobre a criação de RM, por isso, na 
década de 1990, foram criadas diversas novas RM. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
a) I e II  
b) I, II e IV  
c) I e III  
d) I, III e IV  
e) III e IV 
 
5 - Observe as imagens. 
Copacabana, início do século XX 

 
(oglobo.globo.com/rio) 

Copacabana, início do século XXI 

 
(www.rio-dejaneiro.org) 

As imagens apresentam, em momentos históricos 
distintos, uma das paisagens mais conhecidas do 
Brasil: a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A 
partir da análise das paisagens, pode-se notar o intenso 
processo de adensamento e verticalização das 
edificações ocorrido na região ao longo do último 
século. 
Considerando a dinâmica da formação do espaço 
urbano no Brasil contemporâneo, é correto afirmar que 
o processo de verticalização observado no bairro de 
Copacabana se deve, especialmente, 
a) à constante valorização do solo urbano em uma 
região da cidade bastante cobiçada pela elite 
econômica, intensamente explorada pelo mercado 
imobiliário. 
b) ao interesse do poder público e do mercado 
imobiliário em instalar condomínios populares nessa 
região da cidade, ao longo do último século. 
c) às condições oferecidas pelo meio físico que, por 
apresentar um relevo bastante acidentado, limitou o 
número de áreas aptas à ocupação humana na cidade. 
d) à política de planejamento urbano, que teve como 
objetivo concentrar a oferta de habitações e serviços 
básicos em apenas alguns lugares da cidade. 
e) à política de planejamento urbano, que privilegiou a 
ocupação de planícies e encostas com o objetivo de 
preservar a paisagem natural e estimular o turismo na 
cidade. 
 
6 - Analise a charge. 
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Sobre o processo de produção do espaço urbano e 
o acesso à moradia no Brasil, é correto afirmar que 
a) ao longo de nossa história não houve necessidade 
de políticas específicas para a habitação, visto que o 
processo natural de produção do espaço urbano 
brasileiro vem criando oportunidade de moradia para 
todos. 
b) as políticas sociais de assistência à moradia 
promovidas pelo Estado vêm historicamente garantindo 
acesso à moradia à população brasileira de alta renda. 
c) a dinâmica de oferta de moradia, comandada pelo 
mercado imobiliário, vem proporcionando acesso à 
moradia para todas as classes sociais, inclusive 
aquelas de baixa renda. 
d) o processo de urbanização, ao ser dado sob a lógica 
capitalista, produziu uma intensa especulação 
imobiliária, que vem restringindo o acesso à moradia 
para a população pobre. 
e) os movimentos sociais que lutam por moradia nas 
cidades reivindicam um direito que não é previsto pela 
Constituição do país. 
 
7 - “O processo de urbanização é geral, mas não é 
regionalmente uniforme. Do ponto de vista regional, 
registram-se fortes diferenças no ritmo da transferência 
da população do meio rural para o meio urbano”. 
(Magnoli & Araujo, 2005, p.184). 

Sobre a urbanização brasileira podemos afirmar que: 
I. Graças a sua grande dinâmica industrial, a Região 
Sul é a segunda mais urbanizada do País. 
II. As regiões que apresentam os menores níveis de 
urbanização são a Centro-Oeste e a Norte. 
III. A urbanização do Centro-Oeste acentuou-se na 
segunda metade do século passado, com a elevada 
concentração fundiária e com a mecanização da 
agricultura da soja. 
IV. As desigualdades no ritmo da urbanização entre as 
regiões brasileiras refletem as disparidades 
econômicas regionais e a inserção diferenciada de 
cada região na economia nacional. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
a) I e III 
b) I, II e III 
c) I e IV 
d) II e IV 
e) III e V 
 
8 - Os movimentos sociais no Brasil não se resumem à 
luta pela terra rural. Na história recente, identificam-se 

vários movimentos sociais que reivindicam melhorias 
das condições de vida da população, como por 
exemplo, a União por Moradia Popular que também se 
organiza na Paraíba, em cidades como João Pessoa, 
Alagoa Grande e Bayeux. 
Considerando o tema luta por moradia e sua relação 
com a dinâmica social, é correto afirmar: 
a) O déficit de moradia é uma realidade que atinge 
todas as médias e grandes cidades brasileiras, onde se 
encontram os Movimentos de Sem Teto, que reúnem 
representantes de todas as classes sociais. 
b) A falta de moradias é uma realidade que atinge 
somente as grandes cidades, devido ao seu 
desenvolvimento industrial e, consequentemente, ao 
grande fluxo migratório do interior para as capitais dos 
estados. 
c) O projeto do Governo Federal “Minha Casa, Minha 
Vida” é uma importante política de habitação popular 
que visa distribuir, gratuitamente, casas aos moradores 
de rua e de favelas. 
d) A história da urbanização brasileira mostra formas 
desiguais e segregacionistas de organização do 
espaço urbano, bem como exprime as diferenças entre 
classes sociais. 
e) O Movimento de Sem Teto é caracterizado pela luta 
por moradia, pela implantação de postos de saúde e 
pela ampliação e democratização das empresas 
imobiliárias privadas. 
 
9 - Observe o mapa de centralidade nacional: 

 
Dele podemos interpretar que: 
a) O poder territorial de atração regional está centrado 
em algumas grandes metrópoles; já a polarização 
nacional, em duas. 
b) O crescimento das cidades médias verificado nos 
últimos anos alterou a tradicional área de polarização e 
agora cidades do interior também exercem a 
polarização regional. 
c) Não há metrópole com poder de centralidade nas 
regiões Nordeste, Norte e Centro-oeste. 
d) A região Sudeste é a única que apresenta 
metrópoles com poder de polarização regional, como 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
e) O poder de centralidade máxima verifica-se em todas 
as regiões brasileiras. 
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10 – A figura abaixo representa o processo de 
conurbação. 

 
Analise as afirmações abaixo. 
I. A conurbação ocorre quando há a superposição ou o 
encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao 
seu crescimento. Para ocorrer esse processo, as duas 
cidades devem ter, necessariamente, o mesmo 
tamanho e a mesma densidade populacional. 
II. O êxodo rural pode ser considerado um dos fatores 
que contribuem para o surgimento do processo de 
conurbação, pois provoca a expansão dos grandes 
centros urbanos. 
III. O processo de conurbação, em geral, dá origem à 
formação de regiões metropolitanas, como por 
exemplo, a Região Metropolitana de São Paulo e Rio 
de Janeiro 
 IV. Conurbação é o nome dado para o crescimento de 
duas ou mais cidades vizinhas, que acabam por formar 
um único aglomerado urbano, no qual, em geral, há 
uma cidade principal e uma (ou mais de uma) cidade-
satélite. 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas 
corretas. 
a) Apenas I, II e IV.  
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e IV. 
e) Apenas IV. 
 
11 - A urbanização dos países subdesenvolvidos 
constitui um fenômeno marcante da segunda metade 
do século XX. 
As características desse fenômeno, na América 
Latina, expressas na paisagem urbana das 
metrópoles, são decorrentes da 
a) instalação de indústrias de bens de produção nos 
arredores das pequenas cidades e próximas às fontes 
de matéria-prima.  
b) industrialização tardia e da modernização das 
atividades agrícolas, conjugadas à concentração de 
pessoas nas grandes cidades.  
c) aglomeração humana e do aumento do poder 
aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do 
capital financeiro na economia.  
d) inovação tecnológica e do aumento da produtividade 
das indústrias de bens de consumo, para suprirem as 
necessidades da vida urbana.  
e) implementação de parque industrial e da regulação, 
por meio do planejamento governamental, de 
deslocamentos populacionais para as cidades. 
 

12 - O capitalismo pode não ter inventado a cidade, mas 
indiscutivelmente inventou a cidade grande. Criou, 
particularmente, a metrópole e a megalópole.  
SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço 
geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 1998. p. 308. 
A megalópole é um fenômeno urbano, decorrente da: 
a) conurbação de bairros e centro da cidade, que ocorre 
nas faixas litorâneas dos países capitalistas 
desenvolvidos. 
b) conurbação de dois ou mais bairros, que se dá na 
fase mais avançada do capitalismo financeiro. 
c) conurbação de duas ou mais metrópoles, típica do 
capitalismo financeiro e monopolista. 
d) macrocefalia, o que é característico das grandes 
cidades nos países subdesenvolvidos capitalistas. 
e) aglomeração urbana, verificada no início do 
capitalismo industrial. 
 
13 - Segundo a ONU, as decisões internacionais estão 
centralizadas conforme uma hierarquia urbana que 
contempla a organização do mundo global. Quanto a 
essa hierarquia, é correto afirmar, sobre as 
chamadas megacidades, que 
a) apresentam menos de 5 milhões de habitantes, 
porém possuem importante participação internacional 
nos aspectos culturais e financeiros. 
b) são definidas por um critério quantitativo, pois nem 
todas apresentam recursos tecnológicos suficientes 
para centralizarem informações e serviços globais. 
c) são comparáveis às cidades globais por 
apresentarem as maiores sedes de empresas 
transnacionais. 
d) estão localizadas na Ásia e na África, sendo 
caracterizadas como polos articuladores do capital 
global. 
e) concentram a maior parte da população no setor 
secundário da economia. 
 
14 - Analise as imagens a seguir. 

 
Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre 
o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A permanência da concentração da população 
brasileira em uma faixa de, aproximadamente, 200 Km 
do litoral, reafirma a tendência herdada do período 
colonial.  
II. Nas últimas décadas do século XX, o avanço do 
processo de urbanização brasileiro rumo ao interior do 
país expressa uma maior integração do território por 
meio das redes de transporte e de telecomunicações e 
da diversificação da economia. 
III. A presença das montadoras de automóveis na 
região Centro Oeste, fruto dos planos de 
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desenvolvimento regional gestados no regime militar, 
explicam o aparecimento dos diversos núcleos urbanos 
com mais de 500 mil habitantes na região. 
IV. A geração de empregos circunscrita ao setor público 
determinou a presença dos diversos núcleos urbanos 
com mais de 500 mil habitantes na região Nordeste. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II.       b) II e III.          c) III e IV.         d) I, II e IV.         
e) I, III e IV. 
 
15 - O processo contemporâneo de urbanização tem 
produzido uma série de espaços característicos, que 
evidenciam as transformações sociais. A rede urbana é 
um sistema de cidades formado pela conexão dos 
sistemas de transporte e das comunicações entre 
cidades, por onde ocorre o fluxo de pessoas, 
mercadorias, informações e capitais. Assim, nos 
diferentes países e regiões do mundo, podem ser 
observados, por exemplo, espaços como os 
caracterizados a seguir. 
I. Conjunto de cidades conurbadas ligadas pela 
expansão da periferia da malha urbana, nas quais se 
observa um município-núcleo. 
II. União entre duas ou mais metrópoles, com 
integração do fluxo de pessoas, capitais, informações, 
mercadorias e serviços. 
III. Cidades que são sedes de importantes empresas 
com grande tecnologia, conectadas aos fluxos do 
espaço mundial. 
IV. Cidades ou aglomerações com mais de 10 milhões 
de habitantes. 
Com base em seus conhecimentos e nas 
informações anteriores, é correto afirmar que os 
espaços acima se referem, respectivamente, a: 
a) conurbação, megalópole, metrópole nacional e 
megacidades. 
b) metrópole, região metropolitana, cidades globais e 
megalópole. 
c) metrópole, megalópole, cidades globais e 
megacidades. 
d) megalópole, cidades globais, capitais nacionais e 
metrópole. 
e) região metropolitana, conurbação, capital regional e 
megacidades. 
 
16 – Aponte dois motivos que provocam a queda do 
ritmo de crescimento urbano nas grandes 
metrópoles brasileiras e dois motivos para que o 
crescimento maior ocorra nas cidades médias. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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UNIDADE 20 
 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
BRASILEIRA E AGROPECUÁRIA 

 

20.1 A estrutura fundiária brasileira e os 

movimentos sociais no campo 

Fruto de um processo histórico, a atual estrutura 
fundiária brasileira apresenta-se concentrada e, através 
da ação do capital e de outros vários agentes, torna-se, 
a cada dia, mais desigual. Os reflexos dessa realidade 
são vistos nas relações de trabalho que se alteram e na 
luta dos movimentos sociais que agregam grande parte 
dos expropriados da terra. 
 

20.2 A Estrutura Fundiária 

A agricultura brasileira, em seu aspecto econômico, 
apresenta como destaque a questão da propriedade da 
terra e, em segundo plano, a questão do investimento 
na produção. A estrutura fundiária (propriedade da 
terra) é provavelmente o mais grave problema da nossa 
agricultura, com influência direta na oferta de 
empregos, o nível de remuneração e a qualidade de 
vida e trabalho da população rural, bem como a 
produção e a produtividade da agricultura nacional. 

Denomina-se estrutura fundiária à forma como se 
distribuem as propriedades rurais. No Brasil, ela é 
extremamente concentradora, ou seja, pouca gente 
possui muita terra, muita gente possui pouquíssima 
terra e muito mais gente não possui terra nenhuma. 

Através dos gráficos abaixo é possível visualizar as 
afirmativas acima feitas. Os estabelecimentos com 
menos de 100 ha representam a grande maioria do 
número total, entretanto, a área por eles ocupada não 
chega a ¼ do total da área dos estabelecimentos. Já os 
estabelecimentos com mais de 1000 ha são quase 
insignificantes se comparados ao percentual de 
estabelecimentos agropecuários, todavia, ocupam 
mais de 3/8 da área total. 

  
A desigualdade estrutural fundiária brasileira 

configura como um dos principais problemas do meio 
rural, isso por que interfere diretamente na quantidade 
de postos de trabalho, valor de salários e, 
automaticamente, nas condições de trabalho e o modo 
de vida dos trabalhadores rurais.  

A expropriação, isso significa a venda de 
pequenas propriedades rurais para grandes 
latifundiários com intuito de pagar dívidas geralmente 
geradas em empréstimos bancários, como são muito 
pequenas e o nível tecnológico é restrito diversas vezes 
não alcançam uma boa produtividade e os custos são 
elevados, dessa forma, não conseguem competir no 
mercado, ou seja, não obtêm lucros. Esse processo  

favorece o sistema migratório do campo para a 
cidade, chamado de êxodo rural.  
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Os valores extremos são bastante representativos 
da nossa estrutura fundiária. Observe: 

 

 
FONTE: Atlas fundiário brasileiro, 1996. 

Há 50.566 propriedades com menos de 1 hectare, 
que ocupam, no total, 25.827 hectares. Cada uma 
delas, em média, ocupa meio hectare, ou seja, a 
metade da área de um campo de futebol; 

Há 75 propriedades com mais de 100.000 
hectares, que ocupam no total, 24.047.669 hectares. 
Cada uma delas, em média, ocupa uma área 
equivalente a 320.000 campos de futebol. 

 

20.3 RELAÇÕES DE TRABALHO 

A agricultura brasileira emprega cerca de 15 
milhões de trabalhadores, o equivalente a 22% da 
população economicamente ativa. 

Uma característica marcante dessa mão-de-obra é 
o elevado grau de subnutrição. O trabalho no campo, 
sem dúvida, exige muita força física e muita saúde; por 
isso, a subnutrição dos trabalhadores rurais reflete-se 
diretamente na sua produtividade. 

Outra particularidade da população rural é o 
elevado número de analfabetos, que gira em torno de 
85%. Tal situação também influi na baixa produtividade 
no trabalho, pois o serviço tem de ser realizado por 
indivíduos que não dispõem dos mais elementares 
níveis de informação. 

Existem diversas formas de trabalho no meio rural 
brasileiro, sendo comum os trabalhadores rurais 
atuarem em pelo menos duas delas ao mesmo tempo. 
O total de trabalhadores no país é atualmente de 
15.570.701 pessoas. Fonte: Estatísticas cadastrais do INCRA 

As principais formas de trabalho são: 
Posseiros: lavradores que se instalam em terras 

que não lhes pertencem legalmente, ou seja, terras 
devolutas (do governo) ou de terceiros; 

Parceiros: lavradores que trabalham na terra de 
outra pessoa, com a qual dividem a produção obtida. 
Quando a divisão é de 50%, o trabalhador é chamado 
do meeiro; 

Pequenos proprietários: trabalhadores que 
cultivam sua própria terra, tanto para atender às 
necessidades de suas famílias, quanto para atender o 
mercado local; 

Arrendatários: agricultores que alugam a terra de 
alguém e pagam seu uso em dinheiro. Em geral, 
dispõem de um certo capital e de equipamentos; 

Assalariados permanentes: trabalhadores que 
moram nas propriedades em que trabalham, mantendo 
vínculo empregatício, com registro profissional e todos 
os direitos legais; 

Assalariados temporários: agricultores que 
trabalham contratados por dia, em regime de tarefa ou 
empreitada, sem direito a morar na terra. Geralmente 
habitam a periferia das cidades e se deslocam 
diariamente para o trabalho no campo; 

Não remunerados: corresponde ao grupo familiar 
do trabalhador, composto pelos seus dependentes, 
mulher e filhos, que o ajudam no trabalho rural, sem 
serem remunerados pela atividade. 

 

20.4 A questão agrária no Brasil 

Há hoje no Brasil um grande número de 
trabalhadores rurais que, não tendo acesso à 
propriedade, vivem com seus familiares em condições 
extremamente precárias, obrigando-se a um 
deslocamento constante pelas inúmeras fazendas do 
interior brasileiro em busca de trabalho. 

O contingente desses trabalhadores “sem-terra” é 
de aproximadamente 12 milhões de pessoas, 
compondo cerca de 4,8 milhões de famílias, segundo o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST). 

O MST é uma entidade que visa organizar 
politicamente a população rural, no sentido de 
conseguir do governo uma solução efetiva para o 
problema. A tática, em uma primeira etapa, tem sido a 
da ocupação de áreas consideradas improdutivas, a fim 
de se conseguir a desapropriação dessas áreas e o 
assentamento das famílias, especialmente em regiões 
mais críticas. Em uma segunda etapa, tentar fazer com 
que o governo realiza uma verdadeira reforma agrária, 
que abrangeria a totalidade das terras improdutivas, em 
todo o país. 

As características sociais e econômicas dessa 
massa de trabalhadores indicam que são os habitantes 
do campo que vivem nas piores condições, o que sem 
dúvida favorece a ocupação dessas áreas, ao mesmo 
tempo que exige dos governantes medidas efetivas 
urgentes que possam minimizar esses problemas 
sociais dessa população. 

Distribuição dos imóveis improdutivos no 
país 

Região % da área improdutiva 

Norte 78,8 

Nordeste 69,5 

Centro-Oeste 62,7 

Sudeste 50,4 

Sul 42,5 

Fonte: INCRA, 1996. 

 
A observação dos dados nos mostra que há 

realmente um grave problema no país, no que se refere 
à propriedade. Isso reforça os argumentos daqueles 
que defendem a urgente necessidade de se fazer uma 

 Mão-de-obra no Brasil 

Forma de 
trabalho 

Total de 
trabalhadore
s 

Percentage
m do total 

Posseiros 654.615 4,2 

Parceiros 366.995 2,3 

Pequenos 
proprietários 

2.437.001 15,6 

Arrendatários 101.409 0,8 

Assalariados 
permanentes 

975.150 6,3 

Assalariados 
temporários 

6.844.849 44,0 

Não 
remunerados 

4.190.152 26,8 

 
ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO BRASIL 

Área da propriedade (em hectares) 

Estabelecimentos Área total 

(imóveis) (%) (hectares) (%) 

Menos de 10 947.408 31,6 4.615.909 1,4 

De 10 a menos de 100 1.682.411 54,1 54.667.740 15,8 

De 100 a menos de 1000 393.615 12,8 106.323.690 30,7 

1000 ou mais 43.956 1,5 165.756.662 52,1 



216                                                                                                                                                                          GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
 CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

efetiva reforma do sistema de distribuição de terras, na 
expectativa de se resolver inúmeras questões ligadas à 
produção econômica e à melhoria das condições 
sociais. Os benefícios viriam não só para os habitantes 
do meio rural, com a geração de empregos e acesso à 
propriedade, mas para a população brasileira como um 
todo. Diminuem, assim, a migração para os grandes 
centros urbanos, e as pressões sociais e suas 
consequências, como a expansão das submoradias, a 
expansão do número dos sem-teto, a violência urbana 
– além de um enorme número de outros problemas de 
ordem socioeconômica, que atualmente afetam a 
população brasileira em geral. 
 

Estrutura fundiária no Brasil-2003 

 

 
 

20.5 Agropecuária Brasileira 

   A agropecuária, em qualquer parte do planeta, 
estará sempre sob a influência de três fatores: o físico, 
que corresponde aos elementos do quadro natural; o 
humano, que se refere à mão-de-obra utilizada, e o 
econômico, abrangendo tanto a questão da 
propriedade da terra como o grau de investimento 
aplicado na produção. Em regiões mais atrasadas, há 
uma dependência muito grande da agropecuária em 

relação ao meio natural. Somente se as condições 
naturais forem favoráveis, a atividade se desenvolverá, 
já que nessas regiões os agropecuaristas não dispõem 
de recursos para contornar as adversidades naturais. 
Em regiões mais avançadas, no entanto, essa 
dependência será menor, pois os recursos de capital e 
de tecnologia disponíveis permitirão que se anulem ou, 
pelo menos, se amenizem os efeitos negativos da 
natureza sobre a lavoura e a criação. 

Com relação ao quadro humano, nas regiões mais 
atrasadas a produção agrícola utiliza mão-de-obra em 
larga escala, em função do baixo índice de utilização de 
equipamentos mecânicos. Já em regiões mais 
avançadas, a mão-de-obra é bem reduzida, pois se 
utilizam equipamentos agrícolas em grande escala. 
 

20.6 Sistemas Agropecuários 

Na análise de um sistema agropecuário, devemos 
considerar três fatores dominantes: a terra, o trabalho e 
o capital. 

Terra – fator determinante nas regiões 
 subdesenvolvidas do globo, onde a produção está 

diretamente relacionada com a extensão da área 
cultivada, pois não conta com investimentos de capital 
e tecnologia. Esse sistema, definido como de uso 
extensivo da terra, aparece sob diversas formas, 
destacando-se a agricultura itinerante ou roça tropical, 
na qual o agricultor ocupa áreas verdes, realizando o 
desmatamento e a queimada. Com isso, o solo se 
esgota precocemente, as terras são abandonadas, e o 
agricultor se muda para nova área, onde repetirá o 
processo. 

Na criação, corresponde ao sistema denominado 
pecuária extensiva, que se caracteriza por abrange 
rebanhos numerosos, criados soltos, geralmente em 
solos pobres ou esgotados, normalmente sem tratos 
especiais, o que requer pouca mão-de-obra. Os 
animais, dispersos em grandes áreas com pastagens 
naturais, procuram seu próprio alimento. A qualidade 
da carne obtida através desse sistema, em regra geral, 
é prejudicada pela falta de higiene e de cuidados com 
a saúde dos animais, e também pelo seu constante 
deslocamento pelo terreno, o que contribui para tornar 
a sua carne rija e cheia de músculos. Economicamente, 
esse sistema apresenta baixa produtividade. 

Trabalho – também determinante em regiões 
subdesenvolvidas, onde há grande utilização de mão-
de-obra. Esse tipo de agricultura é característico de 
região de grande densidade demográfica, comum no 
Sudeste Asiático e Extremo Oriente, onde recebe o 
nome de agricultura de jardinagem. 

Capital – fator que predomina na agricultura dos 
países desenvolvidos e de algumas regiões de países 
subdesenvolvidos. 

Conhecida como agricultura moderna ou comercial, 
essa atividade é desenvolvida em pequenas, médias e 
grandes propriedades, com larga aplicação de recursos 
técnicos e capital. É comum a mecanização agrícola e 
o uso de fertilizantes, o combate à erosão e às pragas, 
a seleção de sementes, etc. Emprega-se pouca mão-
de-obra, que é, normalmente, assalariada. 

Na pecuária, corresponde ao sistema denominado 
de pecuária intensiva. As características básicas desse 
sistema se opõem às do sistema extensivo. 
Geralmente, abrange pequenos rebanhos, criados em 
pequenas áreas, submetidos a muitos cuidados com 
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higiene e saúde, o que exige maior quantidade de mão-
de-obra. Embora o custo da criação seja elevado, a 
pecuária intensiva apresenta alta produtividade, 
tornando-se muito mais lucrativa. Faz-se uso de 
métodos zootécnicos, visando à criação do melhor 
animal no menor tempo e pelo menor custo. 

O objetivo econômico desse sistema, tanto na 
produção agrícola quanto na pecuarista, é atender às 
necessidades do mercado consumidor externo com 
alimentos e matérias-primas, o mercado industrial 
interno e o mercado interno de alimentos. 

 

20.7 A Agricultura no Brasil 

A agricultura sempre foi uma atividade econômica 
muito importante em nosso país. Embora atualmente a 
maior parte da produção econômica nacional tenha sua 
origem na atividade industrial, a agricultura ainda ocupa 
um lugar de destaque, empregando mais de 20% da 
mão-de-obra ativa e produzindo cerca de 25% das 
rendadas exportações. 

A importância da agricultura brasileira é observada 
sob diferentes aspectos; fornece alimentos à população 
e matérias-primas para os diferentes setores 
industriais, como o alimentício, o energético, o têxtil, 
etc. Importante geradora de divisas, tanto com a 
exportação de alimentos como de matérias-primas 
industriais, a agricultura é também responsável pela 
geração de empregos nas áreas de transporte, de 
armazenagem e transformação de produtos, do 
comércio etc. 

 
 

20.8 A Pecuária no Brasil 

Apesar de alguns dos rebanhos brasileiros 
estarem entre os maiores do mundo, como é o caso do 
bovino, dos equinos e dos suínos, a pecuária brasileira 
é pouco significativa para a economia do país, já que 
não são feitos grandes investimentos nessa área. 

Para um país como o Brasil, com carência 
alimentar, principalmente protéica, a pecuária deveria 
ser uma atividade de grande destaque; contudo, a 
criação animal, em geral, é feita de forma extensiva, 
tradicional e sem uso de técnicas (vale lembrar que há 
diversas exceções). Vários problemas atingem grande 
parte dos rebanhos: 
* baixa qualidade da maior parte do rebanho nacional; 
* baixa fertilidade, devida a alimentação e manejo 
deficientes, e grande ocorrência de doenças; 
* alta mortalidade, principalmente de animais jovens; 
* retardamento do crescimento por perdas de peso nas 
estiagens, e alimentação incompleta; 
* perdas de peso ou morte nas viagens entre as áreas 
produtoras, de engorda e de abate; 
* baixa rentabilidade geral, o que impede a introdução 
de métodos zootécnicos; 
* dificuldades de mercado no Brasil, e de exportação. 
 

20.9 USO DA TERRA NO BRASIL: PRINCIPAIS 

ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

Para facilitar o estudo das principais áreas 
agrícolas do país, a identificação será feita 
regionalmente, destacando-se as características gerais 
da agricultura e as mais importantes produções das 
áreas em questão. Vale lembrar que essa visão 
regional é generalizante, não levando em conta certas 
diversidades e especificidades da agropecuária 
brasileira, as quais não são consideradas nessa escala 
de análise.  

 

Região Sudeste 

A atividade agrícola no Sudeste apoiou-se 
inicialmente na cultura do café, cuja importância se faz 
sentir até hoje na região. Entre as áreas agrícolas do 
Sudeste, destacam-se: planalto Ocidental Paulista, 
Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Zona da Mata 
mineira e planície litorânea. 

 

Planalto Ocidental Paulista 

Principal área agrícola da região, apresenta uma 
agricultura moderna e bastante diversificada, cujas 
origens devem-se às condições naturais, às 
implicações do ciclo do café e ao posterior crescimento 
industrial. Dentre as condições naturais favoráveis 
destacam-se fatores como a topografia relativamente 
plana, o predomínio do clima tropical de altitude, a 
ocorrência de manchas significativas de terra roxa. 

Com relação às implicações do ciclo do café, 
destacam-se a imigração e a implantação de 
importante infraestrutura de transporte, desenvolvida 
no período. A entrada de imigrantes em larga escala, 
no século XIX e início do XX, funcionou como fator de 
implantação de novas técnicas e cultivos. A 
necessidade de escoamento das produções a custos 
acessíveis determinou o incremento das vias férreas e 
do sistema portuário, os quais acabaram servindo de 
base para a expansão de outras culturas. 

O crescimento industrial do estado de São Paulo é 
outro aspecto que favoreceu a expansão da atividade 
agrícola na área, como parque industrial fornecendo 
insumos à agricultura e ao mesmo tempo consumindo 
matérias-primas agrícolas. Também o intenso 
crescimento urbano da região, ligado à industrialização, 
ampliou o mercado consumidor dos produtos agrícolas. 

Entre as produções locais, destacam-se, por seu 
valor econômico: o café, a cana-de-açúcar e a laranja. 

O café chegou a São Paulo em meados do século 
XIX, através do vale do Paraíba, passando pela região 
de Campinas e alcançando o norte e o oeste paulista 
(zonas de Ribeirão preto, Marília, Presidente Prudente 
e Assis). O produto liderou a pauta das exportações 
brasileiras até as primeiras décadas do século XX, 
comandando a economia por mais de meio século. 

A produção de café transformou São Paulo no 
mais poderoso estado da federação, gerando 
acumulação de capitais, infraestrutura, mercado e 
divisas, importantes para o seu processo de 
industrialização. Enfrentou diversas crises, mas a que 
deixou marcas mais profundas foi a de 1929, que afetou 
o mundo todo, em especial os Estados Unidos, o 
principal comprador do nosso café. A partir daí, a 
agricultura se diversificou, e o café nunca mais voltou a 
ter a importância que teve no passado. 

A cana-de-açúcar invadiu o planalto Paulista a 
partir da década de 1930, roubando terreno às culturas 
tradicionais, como o algodão e o café. O monopólio 
histórico do Nordeste foi eliminado e, em pouco tempo, 

 
Produção vegetal 2004 Quantidade (t)  Área colhida (ha) Rendimento  

Algodão herbáceo (em caroço) 

3 612 176 
  

1 145 731 
  

3 153 
  

Arroz (em casca) 13 262 373  3 731 854  3 554  

Feijão (em grão) 2 978 240  4 010 859 743  

Milho (em grão) 41 872 304  12 403 556  3 376  

Soja (em grão) 49 221 619  21 479 257 2 292  

Trigo (em grão) 5 814 603  2 797 675  2 078  
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as melhores condições estruturais de produção 
levaram São Paulo a liderar a produção brasileira. As 
usinas de açúcar, antes paisagem típica do NE, 
começaram a crescer em importância no estado de São 
Paulo. Centros como Ribeirão Preto, Araraquara, 
Piracicaba, São Carlos e Jaú participam cada vez mais 
no processo nacional de produção e exportação do 
açúcar. 

A economia açucareira, em alta, gerou a expansão 
contínua dos canaviais pelo território paulista. Nos 
primeiros anos da década de 90, por exemplo, São 
Paulo respondeu com cerca de 45% do total das áreas 
plantadas com cana-de-açúcar no país e por mais de 
50% do total colhido – quase 140 milhões de toneladas. 

A expansão do PROÁLCOOL consolidou a 
liderança paulistano setor: mais da metade dos 
investimentos estatais foi direcionada à expansão da 
produção da cana-de-açúcar e do álcool no estado de 
São Paulo. Durante toda a década de 80, a cana 
passou a ser o principal cultivo do estado, utilizando-se 
tecnologia avançada e obtendo-se alta produtividade 
por hectare. As diferentes crises enfrentadas pelo 
PROÁLCOOL, no entanto, afetaram a manutenção de 
tal estrutura, e hoje a produção canavieira paulista vai 
gradativamente perdendo espaço para produtos que 
tenham maior significado econômico, como algodão, 
soja etc. 

A laranja entrou em período de ascensão a partir 
de 1985, principalmente por estar ligada à indústria, já 
que o seu cultivo se voltou para a produção de suco. 
Ganhando espaço e importância num período 
relativamente curto, a agroindústria de laranja se 
expandiu muito, graças às sucessivas crises do 
mercado norte-americano. Os Estados Unidos, grande 
produtor de cítricos, sofrem eventualmente problemas 
climáticos, como geadas e secas, recorrendo à 
produção brasileira para suprir suas necessidades. 

Por ser a produção de laranja uma atividade 
agroindustrial, as cidades e as populações a ela ligadas 
atravessaram, durante um longo tempo, uma fase de 
intensa prosperidade. Tudo isso mudou, no entanto, a 
partir das crises econômicas que têm caracterizado o 
atual momento no país e que tem afetado, em especial, 
a agricultura. Toda essa riqueza vinha de um só produto 
– a laranja – e um só mercado – os EUA –. Euforia como 
essa já havia se observado anteriormente por aqui, por 
exemplo, no auge do café no vale do Paraíba, e o 
resultado, portanto, poderia ser previsível. 

Na atividade pecuarista, a região também 
apresenta um grande destaque na criação de bovinos 
de diferentes raças, especialmente a nelore, com o 
domínio de uma pecuária rica, feita nos moldes do 
sistema intensivo, com muito investimento, ou até no 
sistema extensivo, porém com grande aplicação de 
métodos zootécnicos. 

Nas demais áreas da região Sudeste, a atividade 
agrícola não possui a mesma diversificação e força do 
planalto Ocidental Paulista, apresentando-se 
especializada em algumas produções. 

No sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, o 
principal produto agrícola é o café, além de uma 
tradicional pecuária leiteira, enquanto no Triângulo 
Mineiro predominam os cereais, como arroz e milho, e 
uma importante atividade criadora, concentrada na 
criação extensiva do gado nelore., com grande 
aplicação de zootecnia. Na planície litorânea, ao norte 

do Rio de Janeiro, na chamada baixada de Goitacases, 
região de Campos, a cana-de-açúcar domina e, ao sul 
de São Paulo (baixada do Ribeira), no litoral, cultiva-se 
sobretudo banana e chá. No vale do Paraíba, 
predomina a cultura do arroz e também uma importante 
criação de gado leiteiro. No norte de Minas Gerais e 
vale do Jequitinhonha, desenvolve-se uma pobre 
pecuária extensiva de bovinos. 

Nas proximidades dos grandes centros urbanos, 
particularmente circundando a Grande São Paulo, há 
um importante cinturão verde, responsável pelas 
produções hortifrutigranjeiras para consumo local e 
regional. Esse cinturão verde ao redor tem 
gradativamente se afastado, em função da 
especulação imobiliária em torno da região mais 
urbanizada. 

 

Região Sul 

A presença do imigrante e do clima subtropical na 
maior parte da região é responsável por uma paisagem 
agrícola bastante diferenciada em relação às demais 
regiões brasileiras. A ocupação histórica do espaço 
agrícola do Sul do Brasil ocorreu inicialmente através 
das grandes fazendas de pecuária na região da 
campanha e, de forma mais concreta, a partir do século 
XIX, com as correntes imigratórias (nesse caso 
caracterizou-se pelo regime de pequena propriedade e 
trabalho familiar). A policultura, com produções 
características de clima temperado, como o trigo e a 
uva, dominava a paisagem agrícola das áreas de 
concentração de colonos e visava ao abastecimento do 
mercado interno brasileiro, principalmente o da própria 
região Sul. 

A expansão da soja na região, nas últimas 
décadas, entretanto, tem provocado profundas 
alterações nesse quadro agrário tradicional. As 
propriedades cresceram em tamanho e se 
mecanizaram, tornando o mercado externo o objetivo 
da produção e transformando a região em uma área de 
repulsão populacional. Encontram-se hoje agricultores 
do Sul nas mais longínquas frentes pioneiras do Norte 
e do Centro-Oeste. 

Apesar desses problemas, a importância agrícola 
do Sul do Brasil é inquestionável. Da região saem cerca 
de 70% da produção de soja e trigo do país, 65% da 
produção de uva e quase metade da produção de milho 
e arroz. Entre as principais áreas agrícolas, destacam-
se: 

Paraná – no norte do estado, área 
tradicionalmente dominada pelo café e algodão, 
observa-se atualmente a expansão da soja e da cana-
de-açúcar; na porção central e oeste, as culturas do 
milho (juntamente com a criação de suínos) e da soja 
são as mais importantes. 

Santa Catarina – destacam-se as áreas de 
colonização imigrante, como o vale do rio Itajaí, onde 
as culturas do arroz e do fumo são importantes, e o vale 
do rio Peixe, onde o principal produto é o milho. Aí 
também há uma importante criação de suínos, junto 
com a produção de milho. O desenvolvimento da 
agricultura no estado é prejudicado pelo predomínio da 
estrutura minifundiária, o que, por vezes, limita as 
transformações tecnológicas e, consequentemente, a 
expansão agrícola. 

Rio Grande do Sul – destacam-se as encostas 
serranas em torno de Caxias do Sul e Garibaldi, com a 
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cultura da uva; a região de Santa Cruz do Sul, com a 
cultura do fumo; a área da depressão central, com a 
cultura do arroz; e o noroeste, onde dominam a soja e 
o trigo. No sul do estado, na área da campanha, 
concentra-se uma tradicional atividade pecuarista, 
onde são criados bovinos e ovinos no sistema 
extensivo, mas com animais de boa qualidade. 

 

Região Nordeste 

A atividade agrícola é a mais importante da região 
Nordeste. As sub-regiões – Zona da Mata, agreste. 
Sertão e meio-norte – apresentam atividades muito 
diferenciadas, tanto na sua produção como na 
organização do espaço agrícola, em função co clima e 
das condições estruturais. 

 

Zona da Mata 

A Zona da Mata corresponde à orla oriental 
atlântica que se estende do Rio Grande do Norte ao sul 
da Bahia. Foi o primeiro espaço agrícola a ser ocupado 
na região, em função da cultura da cana-de-açúcar, que 
encontrou ali condições naturais favoráveis à sua 
expansão, como o fértil solo argiloso de massapê e um 
clima tropical, muito úmido; ainda hoje, é a mais 
importante cultura da região. Predominam as grandes 
propriedades e a monocultura voltada para o mercado 
externo na maior parte da Zona da Mata, 
particularmente nas áreas produtoras de cana-de-
açúcar, de maior expressão em Pernambuco. É 
importante também a produção de cacau no sul da 
Bahia, em Ilhéus e Itabuna. 

 

Agreste 

Constitui uma faixa paralela à costa, entre a Zona 
da Mata e o sertão (a leste do topo da chapada de 
Borborema), menos úmida que a primeira. Dominam as 
pequenas propriedades, que se dedicam à policultura, 
com predomínio de culturas de gêneros alimentícios: 
milho, mandioca, feijão, batata, frutas, café, fava, etc. 

Além desses gêneros, destinados ao 
abastecimento da Zona da Mata, planta-se na região o 
algodão e o sisal ou agave (fibra têxtil). O agreste 
apresenta importantes centros urbanos, destacando-se 
Caruaru, Campina Grande e Feira de Santana. 

O agreste realiza importante função no contexto 
socioeconômico regional, pois é responsável pelo 
abastecimento da maior parte dos itens alimentícios 
consumidos na Zona da Mata, que tem suas terras 
utilizadas na lavoura comercial. 

 

Sertão 

Como principal plantio comercial da região, 
destaca-se a cultura do algodão arbóreo, de fibras 
longas, cujo maior produtor é o Ceará. Nas áreas mais 
úmidas, em geral os sopés das chapadas, desenvolve-
se uma policultura de subsistência, na qual se 
destacam as produções de milho, feijão e mandioca. 
Sobressai-se a região de Cariri, no Ceará, junto à 
chapada do Araripe. 

Ao longo do São Francisco, único rio perene da 
região, observa-se uma agricultura (cebola, frutas, 
arroz, etc.) que depende de programas de irrigação. 
Estando abaixo das necessidades locais, esses 
projetos, orientados pelo Departamento Nacional de 
Obras contra a Seca (DNOCS) e pela Companhia do 
Vale do São Francisco (CODEVASF), apresentam 

melhores resultados em áreas como Morada Nova 
(Ceará), Juazeiro (Bahia), Petrolina (Pernambuco) e 
Souza (Paraíba). 

Em todo o sertão pratica-se uma pecuária de baixa 
qualidade, no que se costuma denominar de sistema 
ultra-extensivo, sem quase nenhum tipo de 
investimento, com um grande número de caprinos e 
asininos, popularmente conhecidos como jegues. 

 

Meio-Norte 

Nesta sub-região nordestina, que engloba os 
estados do Piauí e do Maranhão, destaca-se a cultura 
comercial do arroz, desenvolvida principalmente às 
margens dos rios Parnaíba, Mearim e Pindaré, e uma 
pobre pecuária extensiva de bovinos, principalmente no 
sul dos dois estados. 

 

Regiões Centro-Oeste e Norte 

A agricultura do Centro-Oeste vem aumentando 
sua participação no valor das produções regionais. As 
principais áreas agrícolas são: 

Região de Campo Grande e Dourados (MS) – 
destacam-se as produções de soja, milho, amendoim e 
trigo. 

Mato Grosso de Goiás – ocupa uma zona cortada 
pelos altos cursos de afluentes do Araguaia, Tocantins 
e Paranaíba. A presença de solos semelhantes à terra 
roxa, de São Paulo, e a estrada de ferro Centro-Oeste 
propiciaram o desenvolvimento agrícola da área, que 
apresenta como principais produtos: soja, algodão, 
milho, arroz e feijão. 

Vale do Paranaíba (GO) – a presença de solos 
vermelhos favorece o desenvolvimento agrícola de 
municípios como Itumbiara e Goiatuba, por meio do 
cultivo do algodão, do amendoim e principalmente do 
arroz. 

Área do cerrado – abrangendo terras de todos os 
estados da região, temos as grandes propriedades 
pecuaristas, onde se pratica a pecuária extensiva de 
bovinos, com destaque para os estados de Goiás e 
Mato Grosso, que, juntos, reúnem 15% do rebanho 
nacional. Em menor proporção, a área também 
apresenta grandes rebanhos de equinos. 

Pantanal – tradicional área pecuarista, onde se 
pratica uma pecuária ultra-extensiva de baixa 
qualidade, com numerosos rebanhos de bovinos e 
bufalinos. 

Responsável pela menor participação na 
agricultura do país, a região norte tem seus principais 
produtos provenientes de áreas restritas e ligadas a 
processo imigratórios (sobretudo japoneses) ou a 
incentivos governamentais. 

Entre as principais áreas agropecuárias, 
destacam-se: 

• Zonas Bragantina, Guajarana e do Salgado – 
próximas a Belém – onde se destacam as 
produções de pimenta-do-reino e malva; 

• Várzeas do rio Amazonas, entre os rios Negro e 
Xingu, onde encontramos as maiores produções de 
juta da região; 

• As frentes pioneiras de Rondônia, com marcante 
presença de migrantes sulinos, onde se tem 
destacado a produção de grãos, como a soja e o 
milho; 
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•  campos de Roraima, onde encontramos grande 
rebanhos de bovinos e equinos, criados 
extensivamente; 

• A ilha de Marajó, onde se concentram, cerca de 90% 
de todo o rebanho bufalino do país. 

 

20.10 Principais Produtos Agrícolas da 

Balança Comercial Brasileira 

MILHO: O milho é um importante item agronegócio 
do Brasil, o qual é o 3º maior produtor do mundo atrás 
de EUA e China). Além disso, o Brasil ainda tem um 
grande espaço para crescer no mercado mundial desse 
produto, especialmente se e quando caírem os 
subsídios dos EUA e europeus aos seus produtores e 
os brasileiros tiverem mais e melhor financiamento. 

CAFÉ: O mercado mundial de café já foi 
exclusividade do Brasil até o início do Século 20. Na 
década de 30, o país respondia por 60 % desse 
mercado; na década de 70 baixou para 45 %, e na de 
80 para 18 %. Hoje, cresceu e já responde por 47 % do 
café produzido no mundo, reassumindo a liderança 
mundial em quantidade. 

TRIGO: Os 3 maiores produtores mundiais de trigo 
são China, Índia e EUA, com cerca de 220 mil toneladas 
somados. O Brasil não aparece neste quadro. 
Seguindo o mesmo caminho da soja e do algodão, o 
TRIGO expande-se em direção ao Cerrado do Brasil 
Central. Graças à estabilidade climática, o Centro-
Oeste deverá transformar-se na grande fronteira 
agrícola para o trigo irrigado no Brasil. O Paraná é ainda 
o maior produtor nacional deste cereal. 

SOJA: Um dos mais importantes itens de nosso 
Agronegócio é a SOJA, tem sido um fenômeno no 
Brasil (EMBRAPA) e provocou mudanças profundas na 
geografia agrícola. No passado, 80 % do grão era 
cultivado na região Sul, enquanto hoje 60 % é 
produzido nas regiões de cerrado do Centro-Oeste. O 
Paraná é seu principal produtor. 

BOVINOS: Como um divisor de águas, as 
exportações de carne bovina do Brasil deram um 
enorme salto em 2003, atingindo 1,515 mt, crescendo 
espantosos 63 % em relação às 930 mil toneladas 
exportadas em 2002. Isso fez com que se tornasse o 
maior exportador mundial de carne bovina, 
desbancando a Austrália (1,3 mt) e os EUA (1,2). 
 

20.11 EXERCÍCIOS 
 

1 - “É um tipo de sistema agrícola primitivo, adotado 
historicamente nos ecossistemas de floresta tropical, 
em que o ser humano derruba trecho da floresta, 
queimando-o como preparo da terra para o cultivo de 
subsistência, obtendo durante poucos anos (4 a 6) 
alimento e, posteriormente, abandonando essa área 
que se tornou improdutiva. Passa então a ocupar novo 
trecho de floresta e assim por diante. A área inicial 
abandonada, onde se estabeleceu vegetação 
secundária, após cerca de 20 anos, poderá ser 
novamente utilizada para o cultivo”. 
Essa é a definição do: 
a) sistema de “plantation”. 
b) sistema intensivo. 
c) sistema extensivo. 
d) sistema de agricultura itinerante. 
e) sistema de rotação de culturas. 
 

2 - Sobre os alimentos transgênicos, é correto 
afirmar que: 
a) Dispensam a adoção de protocolos de 
biossegurança, porque não trazem danos ao meio-
ambiente. 
b) Permitem solucionar o problema da fome e da 
subnutrição, a partir do aumento da produção de 
alimentos. 
c) Oferecem maior resistência às pragas naturais, 
podendo prejudicar outros elementos vivos do meio-
ambiente. 
d) Afastam o perigo da concentração e 
transnacionalização das indústrias de sementes por 
possuírem um baixo valor agregado. 
e) Os alimentos transgênicos são produzidos 
exclusivamente pela agricultura familiar, uma vez que, 
essa possui o monopólio do processo tecnológico. 
 

3 - Através do gráfico, observe os resultados obtidos 
pela “revolução verde”. A partir de seus 
conhecimentos e dos resultados demonstrados no 
gráfico, é possível afirmar:  
I. O principal objetivo proposto pela “revolução verde” 
era aumentar a produção mundial de alimentos e a 
produtividade agrícola com o uso intensivo de 
fertilizantes e de sementes para erradicar a fome no 
mundo.  
II. No gráfico, o aumento do consumo de cereais indica 
que houve crescimento da produção agrícola entre 
1960 e 1980; como a superfície cultivada permaneceu 
estável no mesmo período, é possível concluir que o 
uso de fertilizantes resultou no aumento da 
produtividade.  
III. O gráfico mostra que o consumo de fertilizantes deu-
se em ritmo muito mais acelerado que o consumo de 
cereais, permitindo concluir que os grandes 
beneficiários do processo foram as grandes empresas 
químicas produtoras de insumos. 
Está(ão) CORRETA(S): 
a) apenas I. 
b) apenas III. 
c) apenas I e II. 
d) apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 

4 - No Brasil, apesar da pequena área de que dispõe, a 
agricultura familiar é fundamental para a produção de 
grande parte dos alimentos que compõe a dieta da 
população. Sobre a produção de alimentos realizada 
pela agricultura familiar, considere as afirmativas a 
seguir. I. Em função dos baixos rendimentos gerados 
pela agricultura familiar de pequena escala, parte das 
pessoas que a desenvolvem necessita buscar fontes 
alternativas de renda. II. Os chamados cinturões 
verdes, em função de sua localização, possibilitam aos 
agricultores familiares condições mais favoráveis de 
comercialização da produção. III. A dificuldade de 
acesso a técnicas agrícolas adequadas diminui a 
produtividade da agricultura familiar, o que interfere na 
sustentabilidade econômica e social dessa atividade. 
IV. A diversidade de produtos que caracteriza a 
agricultura familiar tradicional no Brasil atrelou o destino 
dessa produção ao mercado externo. 
Estão corretas apenas as afirmativas. 
a) I e IV. 
b) II e III. 
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c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II, e IV. 
 

5 - Analise a tabela abaixo, leia as citações 
subsequentes e reflita sobre quais das citações são 
confirmadas pelos dados da tabela. 

 
I. “Os pequenos agricultores, os dedicados às culturas 
de subsistência, dependem dos fazendeiros sob graus 
e formas diversas. Colonos, arrendatários e meeiros 
são simplesmente tolerados no grande domínio em 
troca de prestação de serviços, ou participam na 
atividade da plantation. Diminuindo o isolamento com a 
construção de estradas, a economia fechada do 
caboclo se abre para os circuitos comerciais.” 
(MOMBEIG, P. O Brasil. 6. ed. São Paulo: Difel, 1985. p. 62.) 
II. “...o que se tem (...) é uma lógica ditada, por um lado, 
pela terra improdutiva nos grandes estabelecimentos e, 
por outro, pela terra produtiva nos pequenos. (...) As 
pequenas unidades camponesas têm sido 
responsáveis diretas pela maior parte do volume da 
produção dos alimentos básicos da população, e de 
várias matérias primas industriais.” (OLIVEIRA, A. U. de. 

Geografia e território: desenvolvimento e contradições na agricultura. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 12. 1994, 
Águas de São Pedro. Mesas-Redondas. Rio Claro: IGCE, 1994. p. 
40.) 
III. “... o problema fundamental enfrentado pelos 
assalariados rurais no momento reside no desrespeito 
à própria legislação vigente. Em outras palavras, além 
de pouco, o que existe em benefício do trabalhador 
rural não é cumprido.” (SILVA, J. G. da. O que é a questão 

agrária. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 95.) 
IV. “No campo, a acumulação não ocorre 
exclusivamente através da produção (...). Daí a 
necessidade de apropriação de uma parcela cada vez 
maior de terra (concentração) (...). Portanto, a renda da 
terra, que mais tarde (quando a terra for vendida) torna-
se capital nas mãos do capitalista, ocorre fora dos 
circuitos de produção.” (FABRINI, J. E. Assentamentos de 

trabalhadores sem-terra. Cascavel: Ed. Unioeste, 2001. p. 51.) 
Quais das citações são confirmadas pelos dados da 
tabela? 
a) Apenas II e IV. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I e III. 
 
6 - Leia o texto: 
 “A partir de meados dos anos de 1980 assistimos ao 
surgimento de uma nova conformação do meio rural 
brasileiro, a exemplo do que já ocorre há tempos nos 
países desenvolvidos. Esse “Novo Rural’, como vem 
sendo denominado, compõe-se basicamente de três 
grandes grupos de atividades:” Fonte: SILVA, J. G; GROSSI, 

M. Del e CAMPANHOLA, C. O que há de realmente novo no rural 
brasileiro. Cadernos de Ciência & Tecnologia. Brasília, vol. 19, n. 1, 
p. 37-67, jan/abr., 2002. Disponível em: 
http://atlas.sct.embrapa.br/pdf/cct/v19/cc19n102.pdf. Acessado em 
10/10/2006. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as alternativas que se relacionam 
aos três grupos de atividades que compõem o 
“Novo Rural Brasileiro”. 
I. O espaço rural em países como o Brasil, caracteriza-
se pelo fato de que os habitantes do campo estão 
desvinculados da produção de atividades agrícolas. O 
censo 2000 constatou que, em nosso país, mais de 
50% desse contingente populacional (cerca de pouco 
mais de 30 milhões de pessoas), vive em zonas 
consideradas rurais. 
II. Do ponto de vista espacial, o rural continua 
estabelecido fortemente de maneira independente do 
urbano e vice-versa. Do ponto de vista das formas de 
organização econômica, as cidades são identificadas 
como os locais onde se desenvolvem atividades 
industriais e, os campos, como as áreas onde se 
praticam atividades ligadas à agricultura e à pecuária. 
III. O traço comum entre o novo e o velho rural é a sua 
heterogeneidade, o que impede a generalização de 
situações locais específicas. Há novas formas de 
poluição e destruição da natureza associadas tanto às 
novas atividades agrícolas, como às não agrícolas. 
IV. Há aproximadamente 15 milhões de pessoas 
economicamente ativas no meio rural do país, mas 
cerca de 1/3 delas trabalham em ocupações não-
agrícolas, como é o caso de pedreiros, motoristas, 
caseiros, empregadas domésticas etc. Se essa 
tendência se mantiver, por volta da metade da próxima 
década, a maioria da população rural brasileira estará 
ocupada em atividades não-agrícolas. 
A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 
7 - Observe a tabela sobre a estrutura agrária brasileira: 

 
Em relação a esses dados, julgue as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
I. As grandes propriedades podem ser consideradas as 
mais produtivas, visto que produzem para exportação e 
adotam tecnologia moderna. 
II. Mais de 80% da produção agropecuária provêm das 
pequenas e médias propriedades, que ocupam pouco 
mais da metade da área total dos estabelecimentos 
agrícolas. 
III. As pequenas propriedades podem ser consideradas 
as mais produtivas, pois abastecem em grande parte o 
mercado interno. 
IV. Proporcionalmente, as grandes propriedades são 
mais improdutivas, visto que ocupam a maior parte da 
área e têm a menor quantidade de produção. 
a) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras. 
b) Somente a alternativa III é verdadeira. 
c) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) As alternativas I e II são verdadeiras. 
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e) As alternativas I, II e IV são verdadeiras. 
 
8 - Analise o gráfico a seguir 

 
Gráfico 2: Crescimento da safra de grãos e a população de famintos 
– 1993 – 2001. (CARNEIRO, P. A. S.; PEREIRA, M. F. V. Território 
da desigualdade: pobreza, fome e concentração fundiária no Brasil 
contemporâneo. Geografia, Rio Claro, v.30, n.2, p. 255-269, mai./ago. 
2005.) 

Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. No Brasil, no contexto da modernização da 
agricultura, a evolução tecnológica proporcionou 
ganhos de produtividade que, por sua vez, 
influenciaram o crescimento da safra de grãos a ponto 
de, pela primeira vez na safra 2000/2001, atingir a casa 
dos 100 milhões de toneladas. 
II. Os grandes proprietários rurais dominam a produção 
agrícola de grãos, fato que permite identificar a 
apropriação diferenciada dos recursos no território 
brasileiro, processo que tem ligação com a contínua 
concentração da propriedade no meio rural e, em 
consequência, o aumento da pobreza e da fome. 
III. Apesar do crescimento da produção proporcionado 
pela modernização da agricultura brasileira, permanece 
o problema estrutural da produção insuficiente de grãos 
para atender a demanda do mercado interno, que 
acompanha a história brasileira desde o período 
colonial. 
IV. O aumento da produção de grãos, na última década, 
foi dinamizado pela expansão do cultivo da soja, que 
apresenta como um de seus objetivos o mercado 
externo, influenciando, assim, a distribuição e o uso das 
áreas agricultáveis em favor das culturas de 
exportação. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

9 - Os índices mínimos de uso da terra utilizados 
atualmente pelo INCRA para que ela cumpra sua 
função social foram elaborados em 1980, com base nos 
indicadores de produtividade das lavouras e dos 
rebanhos por hectare, levando-se em conta o nível 
técnico da agropecuária, segundo os dados do censo 
agropecuário de 1975 do IBGE. Hoje eles estão 

completamente defasados, pois, por exemplo, no 
estado de São Paulo, basta produzir 1.900 kg/hectare 
de milho para que a propriedade seja considerada 
produtiva. Entretanto, a produtividade média do milho 
nesse estado na safra de 2005/6foi de 4.150 kg/ha. E 
por que até agora esses índices não foram atualizados? 
Porque assim imóveis com baixas produtividades 
escapam da desapropriação e da reforma agrária. 
A respeito desse tema, considere as seguintes 
afirmativas: 
1. A expansão das áreas para agropecuária, elevando 
os indicadores de produtividade, mostra que os índices 
de uso da terra não precisam ser atualizados, pois 
ainda estão de acordo com as necessidades do campo. 
2. O debate sobre a atualização dos índices de 
produtividade mostra que, na dinâmica da reforma 
agrária, convergem aspectos legais, técnico-produtivos 
e sobre tudo políticos. 
3. A mudança dos indicadores da função social da terra 
ajuda a reforma agrária, pois mostra que esta deve ser 
implementada onde não foram alcançados altos índices 
de produtividade. 
4. A resistência à atualização dos índices de 
produtividade revela a manutenção do latifúndio, que 
teve sua origem na forma de repartição da terra 
realizada pelos portugueses após a conquista e se 
prolonga até os nossos dias, como uma estrutura 
produtiva que condena o campo à subutilização. 
Assinale a alternativa correta e justifique. 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
 

10 - A luta pela terra no Brasil reflete o processo 
histórico de sua apropriação, ocupação e uso, 
desde a colonização até os dias atuais. Ao longo do 
tempo, verificaram-se vários conflitos pela posse 
da terra. Na segunda metade da década de 1980, 
houve aumento da violência no campo nas regiões 
brasileiras, decorrente 
a) da organização dos movimentos sociais em defesa 
da pequena propriedade e dos interesses dos 
migrantes. 
b) da expansão dos latifúndios e do aumento da luta 
pela posse da terra por parte dos camponeses. 
c) do apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) aos 
movimentos sociais de luta pela posse da terra. 
d) da modernização da agricultura nas regiões Norte e 
Nordeste, o que provocou o aumento da luta pela posse 
da terra. 
e) da elaboração de legislações federais contrárias às 
ocupações de terras pelos movimentos sociais. 
 

11 - Leia o texto a seguir. 
“É possível identificar no Brasil vários municípios cuja 
urbanização se deve diretamente à expansão da 
fronteira agrícola moderna, formando cidades 
funcionais ao campo denominadas de “cidades do 
agronegócio”. (Adaptado de: ELIAS, D.; PEQUENO, R. 

Desigualdades socioespaciais nas cidades do agronegócio. Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. 2007. v.9. n.1. p.25-29.) 
Sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e o 
surgimento das “cidades do agronegócio”, assinale 
a alternativa correta. 
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a) A expansão da fronteira agrícola moderna e a criação 
das cidades do agronegócio ocorreram a partir de 1970, 
com a incorporação das terras do cerrado, 
impulsionada por políticas públicas voltadas à 
ocupação de terras e ao desenvolvimento local. 
b) A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das 
cidades do agronegócio estão associados às políticas 
do governo Vargas direcionadas à agricultura, com a 
criação, em 1951, do Sistema Nacional de Crédito 
Rural. 
c) A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das 
cidades do agronegócio ocorreram após investimentos 
dos Estados Unidos, na década de 1950, em território 
brasileiro para produção destinada à exportação. 
d) As cidades do agronegócio estão localizadas 
predominantemente no Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, estados onde ocorreu a expansão da 
fronteira agrícola moderna a partir da década de 1960. 
e) Por intermédio da expansão da fronteira agrícola 
moderna e da criação das cidades do agronegócio, a 
partir da década de 1950, houve uma difusão do meio 
técnico-científico-informacional em todo o território 
nacional. 
 

12 - Com relação à modernização da agricultura, a 
partir do desenvolvimento do capitalismo que 
determinou uma nova ordenação territorial do campo 
brasileiro, é correto afirmar que: 
a) Ao longo das transformações que implicaram 
modernização tecnológica das atividades 
agropecuárias, no Brasil, as condições de trabalho no 
meio rural se deterioraram apesar da melhor 
distribuição de terra. 
b) Desde o fim da década de 1960, a ocupação das 
fronteiras e a modernização do campo no Brasil, com 
base nas grandes unidades produtoras, acabaram 
mantendo os trabalhadores no interior das 
propriedades. 
c) Apesar da dificuldade de competir numa produção 
altamente tecnicizada, o padrão de modernização do 
campo, no Brasil, fez que muitos pequenos produtores 
mantivessem suas terras, eliminando suas dívidas com 
base na mecanização. 
d) A questão agrária no Brasil não se associa ao debate 
sobre a soberania alimentar, pois a modernização do 
campo se deu com a preservação de determinados 
produtos e hábitos alimentares dos grupos sociais 
envolvidos no processo. 
e) O problema da reforma agrária continua como um 
impasse da política brasileira e, com a modernização 
do campo, se intensifica aumentando a exclusão social, 
gerada pelo desemprego estrutural. 
 

13 - Considere a tabela abaixo. Características dos 
estabelecimentos agropecuários, segundo tipo de 
agricultura-Brasil 2006. 

 
Fonte: Estatísticas do meio rural 2010 – 2011. MDA/DIESSE. 2011. 
p.181 

Em relação aos aspectos do espaço rural brasileiro 
do século XXI, é correto afirmar: 
a) Na estrutura fundiária do espaço rural brasileiro 
predominam estabelecimentos de agricultura não 
familiar. Herança do período colonial, esses 
estabelecimentos ocupam as maiores extensões do 
campo, têm o maior valor de produção e receita, mas 
empregam menos mão de obra do que a agricultura 
familiar. 
b) No meio rural brasileiro prevalecem os 
estabelecimentos que desenvolvem agricultura familiar. 
Eles abrangem as maiores extensões do campo, 
empregam mais mão de obra do que a agricultura não 
familiar, ainda que seu valor de produção e renda ainda 
sejam menores que o desta. 
c) A tabela acima representa a concentração de área 
nos estabelecimentos que desenvolvem agricultura 
familiar, ainda que o maior valor da produção e da 
receita sejam obtidos pela agricultura não familiar. Tal 
configuração formou-se a partir elaboração do I Plano 
Nacional de Reforma Agrária, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. 
d) O número de estabelecimentos ocupados pela 
agricultura familiar, associado à área e quantidade de 
mão de obra empregada por estes denuncia a estrutura 
agrária desigual, herança histórica que confere à 
agricultura não familiar as maiores áreas, apesar de 
empregar menos mão de obra. 
e) O maior número de estabelecimentos ocupados com 
agricultura familiar é um fato recente e indica a 
desconcentração fundiária desencadeada a partir do II 
Plano Nacional de Reforma Agrária, durante o governo 
de Fernando Henrique Cardoso. 
 

14 - Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se 
afirmar que 
a) por falta de acesso ao crédito rural, não participa das 
cadeias agroindustriais. 
b) é responsável pelo fornecimento da maior parte da 
alimentação básica dos brasileiros, e, por isso, 
concentra a maior parte da área cultivada com lavouras 
e pastagens do País. 
c) concentra a maioria do pessoal ocupado nos 
estabelecimentos rurais brasileiros. 
d) por não ser competitiva frente à agricultura patronal, 
não participa da produção de gêneros de exportação. 
e) embora os membros da família participem da 
produção, a maior parte da mão de obra é contratada e 
quem comanda a produção não trabalha diretamente 
na terra. 
 

15 - Sobre a questão fundiária brasileira, é correto 
afirmar: 
a) A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os 
trabalhadores rurais passam a ter acesso à terra. 
b) Os minifndiários esperam a valorização das terras e 
deixam enormes áreas ociosas, não garantindo 
produção alimentícia. 
c) O sistema de sesmarias, no período colonial, 
contribuiu para uma estrutura fundiária voltada para a 
segurança alimentar. 
d) A maior parcela das terras férteis está concentrada 
em mãos de um pequeno número de proprietários, 
denominados agricultores familiares. 
e) A modernização das técnicas intensificou o êxodo 
rural e promoveu a concentração da propriedade rural 
em um número menor de produtores. 
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16 - A modernização da agricultura brasileira iniciou-se 
na década de 1950 e intensificou-se na década 
seguinte com a implantação do setor industrial voltado 
para a produção de equipamentos e insumos para a 
agricultura. Disponível em: Acesso em: junho de 2012. (adaptado). 
Vários fatores contribuíram para a modernização 
agrícola brasileira, que também provocou uma série 
de consequências, como 
a) a substituição dos trabalhadores rurais pelo uso 
intensivo de equipamentos e técnicas revolucionárias 
na produção, que tornaram o produtor independente 
dos fatores ambientais e dependente da indústria 
agrícola. 
b) a ampliação dos impactos ambientais, sobretudo 
causados pelo uso de produtos tóxicos sem os 
cuidados necessários, embora a utilização de 
agrotóxicos tenha possibilitado o aumento da produção 
de alimentos, destinados, principalmente, ao 
abastecimento interno. 
c) a necessidade de contratação da mão de obra cada 
vez mais qualificada, que reduziu drasticamente o lucro 
dos produtores rurais, pois os salários pagos a estes 
novos trabalhadores eram bem superiores aos salários 
pagos aos trabalhadores não qualificados que foram 
dispensados. 
d) a grande concentração de terras nas mãos de 
poucos produtores, o que tem gerado imensos conflitos 
no campo, buscando a Reforma Agrária como uma 
forma de democratizar o acesso à terra. 
e) a grande concentração de terras nas mãos de 
poucos produtores, o que tem amenizado conflitos no 
campo, buscando a Reforma Agrária como uma forma 
de democratizar o acesso à terra. 
 
17 - Atualmente, no modo de produção capitalista, 
predomina a economia do tipo mundializada, 
determinada pelo viés da globalização do capital. 
Nessa conjuntura, as atividades econômicas são alvo 
de ampla transformação. 
No caso específico do agronegócio verifica-se a 
incorporação de técnicas modernas nos processos de 
produção e de novas modalidades nos negócios. Além 
disso, o agronegócio contribui, substancialmente, com 
o aumento no volume de capitais envolvidos nas trocas 
de bens ou mercadorias. 
Sobre a caracterização do agronegócio, é correto 
afirmar: 
a) O agronegócio ainda se apresenta socialmente 
atrasado, devido, principalmente, aos baixos níveis 
salariais e às precárias condições de trabalho, apesar 
da riqueza e modernidade envolvidas nessa atividade. 
b) A agricultura comercial, no passado colonial, foi 
classificada como “plantation”, em que dominava o 
trabalho escravo. Hoje, contudo, com mão de obra livre 
e assalariada, o agronegócio se desenvolve em um 
ambiente de modernidade e justiça social. 
c) O agronegócio apresenta-se como uma atividade 
econômica moderna e seus produtos destinam-se, 
quase exclusivamente, à exportação, fatores que já 
garantem elevados salários e boas condições de 
trabalho. 
d) Tanto a produção como as transações comerciais, 
no agronegócio, se realizam, prioritariamente, nos 
centros urbanos; diferente do “plantation”, que se 
desenvolvia nas áreas rurais. 

e) A combinação entre modernização da produção, 
novos meios e novas tecnologias nas transações 
comerciais gerou o aumento de capitais nos negócios, 
provocando uma verdadeira revolução nesse tipo de 
agricultura, no passado conhecida como de 
subsistência ou familiar. 

20.12 GABARITO 
1 – D / 2 – C / 3 – E / 4 – D / 5 – A / 6 – C  / 7 – C / 8 – D / 9 – C / 10 – B / 
11 – A / 12 – E / 13 – D / 14 – C / 15 – E / 16 – D / 17 – A 

 

UNIDADE 21 

 

DISTIRBUIÇÃO DA PRODUÇÃO 
MINERAL BRASILEIRA 

 

21.1 Agropecuária Brasileira 

A agropecuária, em qualquer parte do planeta, 
estará sempre sob a influência de três fatores: o físico, 
que corresponde aos elementos do quadro natural; o 
humano, que se refere à mão-de-obra utilizada, e o 
econômico, abrangendo tanto a questão da 
propriedade da terra como o grau de investimento 
aplicado na produção. Em regiões mais atrasadas, há 
uma dependência muito grande da agropecuária em 
relação ao meio natural. Somente se as condições 
naturais forem favoráveis, a atividade se desenvolverá, 
já que nessas regiões os agropecuaristas não dispõem 
de recursos para contornar as adversidades naturais. 
Em regiões mais avançadas, no entanto, essa 
dependência será menor, pois os recursos de capital e 
de tecnologia disponíveis permitirão que se anulem ou, 
pelo menos, se amenizem os efeitos negativos da 
natureza sobre a lavoura e a criação. 

Com relação ao quadro humano, nas regiões mais 
atrasadas a produção agrícola utiliza mão-de-obra em 
larga escala, em função do baixo índice de utilização de 
equipamentos mecânicos. Já em regiões mais 
avançadas, a mão-de-obra é bem reduzida, pois se 
utilizam equipamentos agrícolas em grande escala. 

 

21.2 Sistemas Agropecuários 

Na análise de um sistema agropecuário, devemos 
considerar três fatores dominantes: a terra, o trabalho e 
o capital. 
Terra – fator determinante nas regiões 
subdesenvolvidas do globo, onde a produção está 
diretamente relacionada com a extensão da área 
cultivada, pois não conta com investimentos de capital 
e tecnologia. Esse sistema, definido como de uso 
extensivo da terra, aparece sob diversas formas, 
destacando-se a agricultura itinerante ou roça tropical, 
na qual o agricultor ocupa áreas verdes, realizando o 
desmatamento e a queimada. Com isso, o solo se 
esgota precocemente, as terras são abandonadas, e o 
agricultor se muda para nova área, onde repetirá o 
processo. 

Na criação, corresponde ao sistema denominado 
pecuária extensiva, que se caracteriza por abrange 
rebanhos numerosos, criados soltos, geralmente em 
solos pobres ou esgotados, normalmente sem tratos 
especiais, o que requer pouca mão-de-obra. Os 
animais, dispersos em grandes áreas com pastagens 
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naturais, procuram seu próprio alimento. A qualidade 
da carne obtida através desse sistema, em regra geral, 
é prejudicada pela falta de higiene e de cuidados com 
a saúde dos animais, e também pelo seu constante 
deslocamento pelo terreno, o que contribui para tornar 
a sua carne rija e cheia de músculos. Economicamente, 
esse sistema apresenta baixa produtividade. 
Trabalho – também determinante em regiões 
subdesenvolvidas, onde há grande utilização de mão-
de-obra. Esse tipo de agricultura é característico de 
região de grande densidade demográfica, comum no 
Sudeste Asiático e Extremo Oriente, onde recebe o 
nome de agricultura de jardinagem. 
Capital – fator que predomina na agricultura dos países 
desenvolvidos e de algumas regiões de países 
subdesenvolvidos. 

Conhecida como agricultura moderna ou 
comercial, essa atividade é desenvolvida em pequenas, 
médias e grandes propriedades, com larga aplicação 
de recursos técnicos e capital. É comum a 
mecanização agrícola e o uso de fertilizantes, o 
combate à erosão e às pragas, a seleção de sementes, 
etc. Emprega-se pouca mão-de-obra, que é, 
normalmente, assalariada. 

Na pecuária, corresponde ao sistema denominado 
de pecuária intensiva. As características básicas desse 
sistema se opõem às do sistema extensivo. 
Geralmente, abrange pequenos rebanhos, criados em 
pequenas áreas, submetidos a muitos cuidados com 
higiene e saúde, o que exige maior quantidade de mão-
de-obra. Embora o custo da criação seja elevado, a 
pecuária intensiva apresenta alta produtividade, 
tornando-se muito mais lucrativa. Faz-se uso de 
métodos zootécnicos, visando à criação do melhor 
animal no menor tempo e pelo menor custo. 

O objetivo econômico desse sistema, tanto na 
produção agrícola quanto na pecuarista, é atender às 
necessidades do mercado consumidor externo com 
alimentos e matérias-primas, o mercado industrial 
interno e o mercado interno de alimentos. 

 

21.3 A Agricultura no Brasil 

A agricultura sempre foi uma atividade econômica 
muito importante em nosso país. Embora atualmente a 
maior parte da produção econômica nacional tenha sua 
origem na atividade industrial, a agricultura ainda ocupa 
um lugar de destaque, empregando mais de 20% da 
mão-de-obra ativa e produzindo cerca de 25% das 
rendadas exportações  

 
 

 
A importância da agricultura brasileira é observada 

sob diferentes aspectos; fornece alimentos à população 
e matérias-primas para os diferentes setores 
industriais, como o alimentício, o energético, o têxtil, 
etc. Importante geradora de divisas, tanto com a 
exportação de alimentos como de matérias-primas 
industriais, a agricultura é também responsável pela 
geração de empregos nas áreas de transporte, de 
armazenagem e transformação de produtos, do 
comércio etc. 

 

21.4 A Pecuária no Brasil 

Apesar de alguns dos rebanhos brasileiros 
estarem entre os maiores do mundo, como é o caso do 
bovino, dos eqüinos e dos suínos, a pecuária brasileira 
é pouco significativa para a economia do país, já que 
não são feitos grandes investimentos nessa área. 

Para um país como o Brasil, com carência 
alimentar, principalmente protéica, a pecuária deveria 
ser uma atividade de grande destaque; contudo, a 
criação animal, em geral, é feita de forma extensiva, 
tradicional e sem uso de técnicas (vale lembrar que há 
diversas exceções). Vários problemas atingem grande 
parte dos rebanhos: 
* baixa qualidade da maior parte do rebanho nacional; 
* baixa fertilidade, devida a alimentação e manejo 
deficientes, e grande ocorrência de doenças; 
* alta mortalidade, principalmente de animais jovens; 
* retardamento do crescimento por perdas de peso nas 
estiagens, e alimentação incompleta; 
* perdas de peso ou morte nas viagens entre as áreas 
produtoras, de engorda e de abate; 
* baixa rentabilidade geral, o que impede a introdução 
de métodos zootécnicos; 
* dificuldades de mercado no Brasil, e de exportação. 

 

 

Produção vegetal 2004 Quantidade (t) Área colhida (ha) Rendimento 

Algodão herbáceo (em caroço) 3 612 176 1 145 731 3 153 

Arroz (em casca) 13 262 373 3 731 854 3 554 

Feijão (em grão) 2 978 240 4 010 859 743 

Milho (em grão) 41 872 304 12 403 556 3 376 

Soja (em grão) 49 221 619 21 479 257 2 292 

Trigo (em grão) 5 814 603 2 797 675 2 078 
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21.5 USO DA TERRA NO BRASIL: PRINCIPAIS 

ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 Para facilitar o estudo das principais áreas 
agrícolas do país, a identificação será feita 
regionalmente, destacando-se as características gerais 
da agricultura e as mais importantes produções das 
áreas em questão. Vale lembrar que essa visão 
regional é generalizante, não levando em conta certas 
diversidades e especificidades da agropecuária 
brasileira, as quais não são consideradas nessa escala 
de análise.  

 

Região Sudeste 

A atividade agrícola no Sudeste apoiou-se 
inicialmente na cultura do café, cuja importância se faz 
sentir até hoje na região. Entre as áreas agrícolas do 
Sudeste, destacam-se: planalto Ocidental Paulista, 
Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Zona da Mata 
mineira e planície litorânea. 

 

Planalto Ocidental Paulista 

Principal área agrícola da região, apresenta uma 
agricultura moderna e bastante diversificada, cujas 
origens devem-se às condições naturais, às 
implicações do ciclo do café e ao posterior crescimento 
industrial. Dentre as condições naturais favoráveis 
destacam-se fatores como a topografia relativamente 
plana, o predomínio do clima tropical de altitude, a 
ocorrência de manchas significativas de terra roxa. 

Com relação às implicações do ciclo do café, 
destacam-se a imigração e a implantação de 
importante infraestrutura de transporte, desenvolvida 
no período. A entrada de imigrantes em larga escala, 
no século XIX e início do XX, funcionou como fator de 
implantação de novas técnicas e cultivos. A 
necessidade de escoamento das produções a custos 
acessíveis determinou o incremento das vias férreas e 
do sistema portuário, os quais acabaram servindo de 
base para a expansão de outras culturas. 

O crescimento industrial do estado de São Paulo é 
outro aspecto que favoreceu a expansão da atividade 
agrícola na área, como parque industrial fornecendo 
insumos à agricultura e ao mesmo tempo consumindo 
matérias-primas agrícolas. Também o intenso 
crescimento urbano da região, ligado à industrialização, 
ampliou o mercado consumidor dos produtos agrícolas. 

Entre as produções locais, destacam-se, por seu 
valor econômico: o café, a cana-de-açúcar e a laranja. 

O café chegou a São Paulo em meados do século 
XIX, através do vale do Paraíba, passando pela região 
de Campinas e alcançando o norte e o oeste paulista 
(zonas de Ribeirão preto, Marília, Presidente Prudente 
e Assis). O produto liderou a pauta das exportações 
brasileiras até as primeiras décadas do século XX, 
comandando a economia por mais de meio século. 

A produção de café transformou São Paulo no 
mais poderoso estado da federação, gerando 
acumulação de capitais, infra-estrutura, mercado e 
divisas, importantes para o seu processo de 
industrialização. Enfrentou diversas crises, mas a que 
deixou marcas mais profundas foi a de 1929, que afetou 
o mundo todo, em especial os Estados Unidos, o 
principal comprador do nosso café. A partir daí, a 
agricultura se diversificou, e o café nunca mais voltou a 
ter a importância que teve no passado. 

A cana-de-açúcar invadiu o planalto Paulista a 
partir da década de 1930, roubando terreno às culturas 
tradicionais, como o algodão e o café. O monopólio 
histórico do Nordeste foi eliminado e, em pouco tempo, 
as melhores condições estruturais de produção 
levaram São Paulo a liderar a produção brasileira. As 
usinas de açúcar, antes paisagem típica do NE, 
começaram a crescer em importância no estado de São 
Paulo. Centros como Ribeirão Preto, Araraquara, 
Piracicaba, São Carlos e Jaú participam cada vez mais 
no processo nacional de produção e exportação do 
açúcar. 

A economia açucareira, em alta, gerou a expansão 
contínua dos canaviais pelo território paulista. Nos 
primeiros anos da década de 90, por exemplo, São 
Paulo respondeu com cerca de 45% do total das áreas 
plantadas com cana-de-açúcar no país e por mais de 
50% do total colhido – quase 140 milhões de toneladas. 

A expansão do PROÁLCOOL consolidou a 
liderança paulistano setor: mais da metade dos 
investimentos estatais foi direcionada à expansão da 
produção da cana-de-açúcar e do álcool no estado de 
São Paulo. Durante toda a década de 80, a cana 
passou a ser o principal cultivo do estado, utilizando-se 
tecnologia avançada e obtendo-se alta produtividade 
por hectare. As diferentes crises enfrentadas pelo 
PROÁLCOOL, no entanto, afetaram a manutenção de 
tal estrutura, e hoje a produção canavieira paulista vai 
gradativamente perdendo espaço para produtos que 
tenham maior significado econômico, como algodão, 
soja etc. 

A laranja entrou em período de ascensão a partir 
de 1985, principalmente por estar ligada à indústria, já 
que o seu cultivo se voltou para a produção de suco. 
Ganhando espaço e importância num período 
relativamente curto, a agroindústria de laranja se 
expandiu muito, graças às sucessivas crises do 
mercado norte-americano. Os Estados Unidos, grande 
produtor de cítricos, sofrem eventualmente problemas 
climáticos, como geadas e secas, recorrendo à 
produção brasileira para suprir suas necessidades. 

Por ser a produção de laranja uma atividade 
agroindustrial, as cidades e as populações a ela ligadas 
atravessaram, durante um longo tempo, uma fase de 
intensa prosperidade. Tudo isso mudou, no entanto, a 
partir das crises econômicas que têm caracterizado o 
atual momento no país e que tem afetado, em especial, 
a agricultura. Toda essa riqueza vinha de um só produto 
– a laranja – e um só mercado – os EUA –. Euforia como 
essa já havia se observado anteriormente por aqui, por 
exemplo, no auge do café no vale do Paraíba, e o 
resultado, portanto, poderia ser previsível. 

Na atividade pecuarista, a região também 
apresenta um grande destaque na criação de bovinos 
de diferentes raças, especialmente a nelore, com o 
domínio de uma pecuária rica, feita nos moldes do 
sistema intensivo, com muito investimento, ou até no 
sistema extensivo, porém com grande aplicação de 
métodos zootécnicos. 

Nas demais áreas da região Sudeste, a atividade 
agrícola não possui a mesma diversificação e força do 
planalto Ocidental Paulista, apresentando-se 
especializada em algumas produções. 

No sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, o 
principal produto agrícola é o café, além de uma 
tradicional pecuária leiteira, enquanto no Triângulo 
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Mineiro predominam os cereais, como arroz e milho, e 
uma importante atividade criadora, concentrada na 
criação extensiva do gado nelore., com grande 
aplicação de zootecnia. Na planície litorânea, ao norte 
do Rio de Janeiro, na chamada baixada de Goitacases, 
região de Campos, a cana-de-açúcar domina e, ao sul 
de São Paulo (baixada do Ribeira), no litoral, cultiva-se 
sobretudo banana e chá. No vale do Paraíba, 
predomina a cultura do arroz e também uma importante 
criação de gado leiteiro. No norte de Minas Gerais e 
vale do Jequitinhonha, desenvolve-se uma pobre 
pecuária extensiva de bovinos. 

Nas proximidades dos grandes centros urbanos, 
particularmente circundando a Grande São Paulo, há 
um importante cinturão verde, responsável pelas 
produções hortifrutigranjeiras para consumo local e 
regional. Esse cinturão verde ao redor tem 
gradativamente se afastado, em função da 
especulação imobiliária em torno da região mais 
urbanizada. 

 

Região Sul 

A presença do imigrante e do clima subtropical na 
maior parte da região é responsável por uma paisagem 
agrícola bastante diferenciada em relação às demais 
regiões brasileiras. A ocupação histórica do espaço 
agrícola do Sul do Brasil ocorreu inicialmente através 
das grandes fazendas de pecuária na região da 
campanha e, de forma mais concreta, a partir do século 
XIX, com as correntes imigratórias (nesse caso 
caracterizou-se pelo regime de pequena propriedade e 
trabalho familiar). A policultura, com produções 
características de clima temperado, como o trigo e a 
uva, dominava a paisagem agrícola das áreas de 
concentração de colonos e visava ao abastecimento do 
mercado interno brasileiro, principalmente o da própria 
região Sul. 

A expansão da soja na região, nas últimas 
décadas, entretanto, tem provocado profundas 
alterações nesse quadro agrário tradicional. As 
propriedades cresceram em tamanho e se 
mecanizaram, tornando o mercado externo o objetivo 
da produção e transformando a região em uma área de 
repulsão populacional. Encontram-se hoje agricultores 
do Sul nas mais longínquas frentes pioneiras do Norte 
e do Centro-Oeste. 

Apesar desses problemas, a importância agrícola 
do Sul do Brasil é inquestionável. Da região saem cerca 
de 70% da produção de soja e trigo do país, 65% da 
produção de uva e quase metade da produção de milho 
e arroz. Entre as principais áreas agrícolas, destacam-
se: 

Paraná – no norte do estado, área 
tradicionalmente dominada pelo café e algodão, 
observa-se atualmente a expansão da soja e da cana-
de-açúcar; na porção central e oeste, as culturas do 
milho (juntamente com a criação de suínos) e da soja 
são as mais importantes. 

Santa Catarina – destacam-se as áreas de 
colonização imigrante, como o vale do rio Itajaí, onde 
as culturas do arroz e do fumo são importantes, e o vale 
do rio Peixe, onde o principal produto é o milho. Aí 
também há uma importante criação de suínos, junto 
com a produção de milho. O desenvolvimento da 
agricultura no estado é prejudicado pelo predomínio da 
estrutura minifundiária, o que, por vezes, limita as 

transformações tecnológicas e, consequentemente, a 
expansão agrícola. 

Rio Grande do Sul – destacam-se as encostas 
serranas em torno de Caxias do Sul e Garibaldi, com a 
cultura da uva; a região de Santa Cruz do Sul, com a 
cultura do fumo; a área da depressão central, com a 
cultura do arroz; e o noroeste, onde dominam a soja e 
o trigo. No sul do estado, na área da campanha, 
concentra-se uma tradicional atividade pecuarista, 
onde são criados bovinos e ovinos no sistema 
extensivo, mas com animais de boa qualidade. 

 

Região Nordeste 

A atividade agrícola é a mais importante da região 
Nordeste. As sub-regiões – Zona da Mata, agreste. 
Sertão e meio-norte – apresentam atividades muito 
diferenciadas, tanto na sua produção como na 
organização do espaço agrícola, em função co clima e 
das condições estruturais. 

 

Zona da Mata 

A Zona da Mata corresponde à orla oriental 
atlântica que se estende do Rio Grande do Norte ao sul 
da Bahia. Foi o primeiro espaço agrícola a ser ocupado 
na região, em função da cultura da cana-de-açúcar, que 
encontrou ali condições naturais favoráveis à sua 
expansão, como o fértil solo argiloso de massapê e um 
clima tropical, muito úmido; ainda hoje, é a mais 
importante cultura da região. Predominam as grandes 
propriedades e a monocultura voltada para o mercado 
externo na maior parte da Zona da Mata, 
particularmente nas áreas produtoras de cana-de-
açúcar, de maior expressão em Pernambuco. É 
importante também a produção de cacau no sul da 
Bahia, em Ilhéus e Itabuna. 

 

Agreste 

Constitui uma faixa paralela à costa, entre a Zona 
da Mata e o sertão (a leste do topo da chapada de 
Borborema), menos úmida que a primeira. Dominam as 
pequenas propriedades, que se dedicam à policultura, 
com predomínio de culturas de gêneros alimentícios: 
milho, mandioca, feijão, batata, frutas, café, fava, etc. 

Além desses gêneros, destinados ao 
abastecimento da Zona da Mata, planta-se na região o 
algodão e o sisal ou agave (fibra têxtil). O agreste 
apresenta importantes centros urbanos, destacando-se 
Caruaru, Campina Grande e Feira de Santana. 

O agreste realiza importante função no contexto 
socioeconômico regional, pois é responsável pelo 
abastecimento da maior parte dos itens alimentícios 
consumidos na Zona da Mata, que tem suas terras 
utilizadas na lavoura comercial. 

 

Sertão 

Como principal plantio comercial da região, 
destaca-se a cultura do algodão arbóreo, de fibras 
longas, cujo maior produtor é o Ceará. Nas áreas mais 
úmidas, em geral os sopés das chapadas, desenvolve-
se uma policultura de subsistência, na qual se 
destacam as produções de milho, feijão e mandioca. 
Sobressai-se a região de Cariri, no Ceará, junto à 
chapada do Araripe. 

Ao longo do São Francisco, único rio perene da 
região, observa-se uma agricultura (cebola, frutas, 
arroz, etc.) que depende de programas de irrigação. 
Estando abaixo das necessidades locais, esses 
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projetos, orientados pelo Departamento Nacional de 
Obras contra a Seca (DNOCS) e pela Companhia do 
Vale do São Francisco (CODEVASF), apresentam 
melhores resultados em áreas como Morada Nova 
(Ceará), Juazeiro (Bahia), Petrolina (Pernambuco) e 
Souza (Paraíba). 

Em todo o sertão pratica-se uma pecuária de baixa 
qualidade, no que se costuma denominar de sistema 
ultra-extensivo, sem quase nenhum tipo de 
investimento, com um grande número de caprinos e 
asininos, popularmente conhecidos como jegues. 

 

Meio-Norte 

Nesta sub-região nordestina, que engloba os 
estados do Piauí e do Maranhão, destaca-se a cultura 
comercial do arroz, desenvolvida principalmente às 
margens dos rio Parnaíba, Mearim e Pindaré, e uma 
pobre pecuária extensiva de bovinos, principalmente no 
sul dos dois estados. 

 

Regiões Centro-Oeste e Norte 

A agricultura do Centro-Oeste vem aumentando 
sua participação no valor das produções regionais. As 
principais áreas agrícolas são: 

Região de Campo Grande e Dourados (MS) – 
destacam-se as produções de soja, milho, amendoim e 
trigo. 

Mato Grosso de Goiás – ocupa uma zona cortada 
pelos altos cursos de afluentes do Araguaia, Tocantins 
e Paranaíba. A presença de solos semelhantes à terra 
roxa, de São Paulo, e a estrada de ferro Centro-Oeste 
propiciaram o desenvolvimento agrícola da área, que 
apresenta como principais produtos: soja, algodão, 
milho, arroz e feijão. 

Vale do Paranaíba (GO) – a presença de solos 
vermelhos favorece o desenvolvimento agrícola de 
municípios como Itumbiara e Goiatuba, por meio do 
cultivo do algodão, do amendoim e principalmente do 
arroz. 

Área do cerrado – abrangendo terras de todos os 
estados da região, temos as grandes propriedades 
pecuaristas, onde se pratica a pecuária extensiva de 
bovinos, com destaque para os estados de Goiás e 
Mato Grosso, que, juntos, reúnem 15% do rebanho 
nacional. Em menor proporção, a área também 
apresenta grandes rebanhos de equinos. 

Pantanal – tradicional área pecuarista, onde se 
pratica uma pecuária ultra extensiva de baixa 
qualidade, com numerosos rebanhos de bovinos e 
bufalinos. 

Responsável pela menor participação na 
agricultura do país, a região norte tem seus principais 
produtos provenientes de áreas restritas e ligadas a 
processo imigratórios (sobretudo japoneses) ou a 
incentivos governamentais. 
Entre as principais áreas agropecuárias, destacam-se: 

• Zonas Bragantina, Guajarana e do Salgado – 
próximas a Belém – onde se destacam as 
produções de pimenta-do-reino e malva; 

• Várzeas do rio Amazonas, entre os rios Negro e 
Xingu, onde encontramos as maiores produções de 
juta da região; 

• As frentes pioneiras de Rondônia, com marcante 
presença de migrantes sulinos, onde se tem 
destacado a produção de grãos, como a soja e o 
milho; 

•  campos de Roraima, onde encontramos grande 
rebanhos de bovinos e equinos, criados 
extensivamente; 

• A ilha de Marajó, onde se concentram, cerca de 90% 
de todo o rebanho bufalino do país. 

 

21.6 Principais Produtos Agrícolas da 

Balança Comercial Brasileira 

MILHO: O milho é um importante item agronegócio 
do Brasil, o qual é o 3º maior produtor do mundo atrás 
de EUA e China). Além disso, o Brasil ainda tem um 
grande espaço para crescer no mercado mundial desse 
produto, especialmente se e quando caírem os 
subsídios dos EUA e europeus aos seus produtores e 
os brasileiros tiverem mais e melhor financiamento. 

CAFÉ: O mercado mundial de café já foi 
exclusividade do Brasil até o início do Século 20. Na 
década de 30, o país respondia por 60 % desse 
mercado; na década de 70 baixou para 45 %, e na de 
80 para 18 %. Hoje, cresceu e já responde por 47 % do 
café produzido no mundo, reassumindo a liderança 
mundial em quantidade. 

TRIGO: Os 3 maiores produtores mundiais de trigo 
são China, Índia e EUA, com cerca de 220 mil toneladas 
somados. O Brasil não aparece neste quadro. 
Seguindo o mesmo caminho da soja e do algodão, o 
TRIGO expande-se em direção ao Cerrado do Brasil 
Central. Graças à estabilidade climática, o Centro-
Oeste deverá transformar-se na grande fronteira 
agrícola para o trigo irrigado no Brasil. O Paraná é ainda 
o maior produtor nacional deste cereal. 

SOJA: Um dos mais importantes itens de nosso 
Agronegócio é a SOJA, tem sido um fenômeno no 
Brasil (EMBRAPA) e provocou mudanças profundas na 
geografia agrícola. No passado, 80 % do grão era 
cultivado na região Sul, enquanto hoje 60 % é 
produzido nas regiões de cerrado do Centro-Oeste. O 
Paraná é seu principal produtor. 

BOVINOS: Como um divisor de águas, as 
exportações de carne bovina do Brasil deram um 
enorme salto em 2003, atingindo 1,515 mt, crescendo 
espantosos 63 % em relação às 930 mil toneladas 
exportadas em 2002. Isso fez com que se tornasse o 
maior exportador mundial de carne bovina, 
desbancando a Austrália (1,3 mt) e os EUA (1,2). 
 

21.7 EXERCÍCIOS 

 
1- (UEMG) O interior nordestino é considerado como o 
lugar da seca, da terra inóspita e da miséria. Porém, 
surge, nesta sub-região, uma área que foi denominada 
pela população local de Mapitoba que, no cenário 
brasileiro atual, está sendo apresentada como uma das 
maiores potências do agronegócio. Observe as 
ilustrações e gráficos, a seguir: 
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AgrafNP, Conab, Ícone e Ministério da Agricultura. Adaptação - 
Revista Exame - 15/07/2009 

A análise dos dados indicados no texto, nas ilustrações 
e gráficos, acima, sobre a região de Mapitoba, só 
permite afirmar que:  
a) a área está geograficamente localizada em espaços 
de vegetação do cerrado das regiões centro-oeste e 
nordeste do Brasil. 
b) em uma década, a soja teve uma expansão 
aproximada de 150% das terras produtivas e quase 
quadruplicou o seu volume de produção. 
c) nos dois anos subsequentes ao ano de 2004, ocorreu 
uma estabilização do volume de produção e uma 
retração da ocupação das terras produtivas. 
d) o oeste baiano é a área mais promissora para a 
cana-de-açúcar, cuja produção deverá crescer e atrair 
a implantação de usinas de etanol na região. 
 
2- (FUVEST/2009) Considere as afirmações abaixo, 
relativas à ocupação do Centro-Oeste brasileiro, onde 
originalmente predominava a vegetação do Cerrado. 
I. A vegetação nativa do Cerrado encontra-se, hoje, 
quase completamente dizimada, principalmente em 
função do processo de expansão da fronteira agrícola, 
que avança agora na Amazônia. 
II. O desenvolvimento de tecnologia apropriada permitiu 
que o problema da baixa fertilidade natural dos solos no 
Centro-Oeste fosse, em grande parte, resolvido. 
III. O modelo fundiário predominante na ocupação da 
área do Cerrado imitou aquele vigente no oeste 
gaúcho, de onde saiu a maioria dos migrantes que 
chegaram ao Centro-Oeste nos últimos 30 anos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) I, II e III. 
 

3- (Umtm) Considere os mapas e as características 
do espaço geográfico brasileiro. 

 
(Graça Maria Lemos Ferreira. Atlas Geográfico Espaço Mundial.) 

I. Novas áreas que se incorporam ao processo 
produtivo. 
II. Área de economia mais dinâmica. 
III. Áreas com manchas de modernização e expansão 
da agropecuária modernizada. 
Assinale a alternativa que apresenta a correta 
correspondência entre o espaço geográfico e sua 
respectiva localização no território brasileiro. 
a) 1-III, 2-II, 3-I. 
b) 1-II, 2-III, 3-I 
c) 1-II, 2-I, 3-III. 
d) 1-III, 2-I, 3-II.  
e) 1-I, 2-III, 3-II. 
 

4-(Fgv-economia) Nestes últimos anos, a 
movimentação da produção de milhões de toneladas de 

soja tem requerido cada vez mais velocidade com 
qualidade e baixos custos, pois o frete é um 
componente importante no preço final de produtos 
agrícolas. Pode-se mesmo afirmar que a distribuição 
seletiva de grandes sistemas de transporte tem 
provocado profundas transformações no uso do 
território brasileiro. Assinale a alternativa que 
apresenta um título adequado ao texto. 
a) A organização do espaço geográfico é fator 
importante para o aumento da competitividade do setor 
agroindustrial. 
b) A cadeia produtiva da soja caracteriza-se pela 
aliança entre grandes empresas nacionais detentoras 
de modernas tecnologias. 
c) O crescimento do agronegócio tem provocado fortes 
impactos geoecológicos no espaço nacional. 
d) A necessidade de aumentar a produtividade agrícola 
tem elevado o nível tecnológico dos complexos 
agroindustriais. 
e) A conquista dos novos mercados latino-americanos 
para produtos como a soja tem sido acompanhada pelo 
crescimento de meios técnico-científicos 
 

5-(Ufpe/2007) A agropecuária é uma das mais antigas 
atividades da história da humanidade, tendo passado 
ao longo da sua evolução por uma série de 
transformações.  Em relação a esta atividade, analise o 
que se afirma a seguir.  
(  ) Apesar da grande produção de grãos existente no 
planeta, uma parcela considerável da população 
mundial é atingida pela fome. Este flagelo é produto 
muito mais de fatores políticos e econômicos, estando 
presente, muitas vezes, em países que são grandes 
produtores e exportadores de grãos. 
(  ) Os fatores de produção agrícola são: terra, capital e 
trabalho. Dependendo do maior ou menor emprego 
desses fatores, a atividade agrícola é classificada como 
extensiva ou intensiva. 
(  ) Na agricultura intensiva, o aumento da produtividade 
é alcançado com a incorporação de novas terras ao 
processo produtivo.  3-3) A distribuição da população 
economicamente ativa por setores produtivos, nos 
países centrais, revela que é o setor primário, onde se 
encontra a atividade agropecuária, aquele que absorve 
menos mão-de-obra. 
(  ) O agronegócio da fruticultura, no Vale do São 
Francisco, permite a presença, no meio rural, não 
apenas da atividade agrícola mas também de 
atividades dos setores secundário e terciário, 
relacionadas ao processo de produção que aí se 
desenvolve.  
 

6 - (MACKENZIE-SP) O modelo de desenvolvimento 
agrícola, adotado atualmente em boa parte dos países 
do mundo, tem levado à ocupação de áreas territoriais 
cada vez maiores. Como consequência, desencadeou-
se uma série de problemas ambientais. A esse 
respeito, analise as afirmações I, II, III e IV, abaixo. 
I. A utilização indiscriminada de agrotóxicos pode 
eliminar insetos não nocivos, rompendo a cadeia 
alimentar. 
II. Os solos poderão tornar-se estéreis, já que a biota 
contaminada desses solos poderá até desaparecer. 
III. A intensa contaminação das águas subsuperficiais 
por produtos químicos disseminará, atingindo animais 
de águas superficiais. 
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IV. A implantação de monoculturas favorece o 
desenvolvimento de muitas espécies de seres vivos, 
como insetos, bactérias e fungos, que atacam as 
plantações, aumentando os predadores naturais. 
Dessa forma, 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas. 
c) apenas I e IV estão corretas. 
d) apenas I, II e III estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão corretas. 
 

7 - (ENEM) A singularidade da questão da terra na 
África Colonial é a expropriação por parte do 
colonizador e as desigualdades raciais no acesso à 
terra. Após a independência, as populações de colonos 
brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de 
terra em posse da minoria branca não ter diminuído 
proporcionalmente. 
MOYO, S. A terra africana e as questões agrárias: o caso das lutas 
pela terra no Zimbábue. In: FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. 
M.; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia agrária: teoria e poder. São 
Paulo: Expressão Popular, 2007. 

Com base no texto, uma característica 
socioespacial e um consequente desdobramento 
que marcou o processo de ocupação do espaço 
rural na África subsaariana foram: 
a) Exploração do campesinato pela elite proprietária – 
Domínio das instituições fundiárias pelo poder público. 
b) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à 
terra – Controle do uso especulativo da propriedade 
fundiária. 
c) Desorganização da economia rural de subsistência – 
Crescimento do consumo interno de alimentos pelas 
famílias camponesas. 
d) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de 
obra familiar – Avanço crescente das áreas rurais sobre 
as regiões urbanas. 
e) Concentração das áreas cultiváveis no setor 
agroexportador – Aumento da ocupação da população 
pobre em territórios agrícolas marginais. 
 
8 - (FUVEST) Uma das características do setor 
agropecuário, na atualidade, é a alta especialização 
produtiva, que reforça a necessidade de circulação de 
alimentos pelo planeta. Como, todavia, os custos de 
produção são muito distintos nas diferentes porções do 
globo, políticas de subsídios agrícolas e de barreiras 
protecionistas foram e continuam sendo adotadas por 
alguns Estados, no sentido de proteger seus produtores 
rurais. 
Sobre políticas de subsídios agrícolas e barreiras 
protecionistas,  
 
a) Cite dois países que as utilizam de forma sistemática 
e, ao menos, um produto por país citado. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
b) Analise criticamente as ações recentes do Estado 
Brasileiro junto à OMC e os resultados alcançados. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

21.8 GABARITO 
1- B / 2- D / 3- B / 4- A / 5- V, V, F, V / 6- D / 7- E 
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GEOGRAFIA GERAL
UNIDADE 15 

 

OS GIGANTES ASIÁTICOS: CHINA E 

ÍNDIA 
 

15.1 CHINA 

Um em cada cinco seres humanos é chinês. Com 

mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China é o país mais 

populoso do mundo e o terceiro em dimensões 

territoriais, superado, nesse último aspecto, apenas 

pela Rússia e pelo Canadá. Sua importância no cenário 

mundial tem se tornado maior em virtude das altas 

taxas de crescimento econômico. Do ponto de vista 

político, a China também exerce papel de grande 

potência, com um dos maiores dispositivos militares do 

planeta. O país, um dos poucos a possuir armas 

nucleares, é membro permanente do Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Pela sua posição geográfica, a China é o país que 

compartilha fronteiras com o maior número de Estados 

vizinhos – 15, no total. Dois terços do território chinês 

são cobertos por montanhas, de tal modo que, na maior 

parte do país, os terrenos são tão íngremes a ponto de 

tornar inviável a agricultura. Cada trecho de terra 

passível de ser utilizado, ainda que de acesso difícil, é 

cultivado com a máxima intensidade 

que o clima e o solo permitem. As planícies mais 

extensas se situam na região central da Manchúria 

(nordeste), nos desertos da Mongólia (norte) e do 

Sinkiang (oeste) e nos deltas dos rios Yang-tse (Azul) e 

Huang He (Amarelo). Mas apenas metade da área 

dessas planícies é propícia para plantações. 

 
 

O território 

A superfície do país se divide em duas partes: a 

“China propriamente dita”, no leste, com clima úmido e 

acesso relativamente fácil à água, e o cenário inóspito 

e esparsamente povoado das “regiões de fronteira”, no 

oeste, com predomínio de altas montanhas, estepes e 

desertos. No leste, o núcleo da civilização do país, 

concentra-se a esmagadora maioria da população, 

assim como a produção agrícola e 

industrial. Trata-se de uma região culturalmente 

homogênea, habitada pela etnia han, que corresponde 

a 92% da população. Já a região oeste, valorizada 

sobretudo por suas riquezas minerais, abriga as 

principais minorias étnicas, como os uigures 

(muçulmanos de idioma de origem turca que habitam o 

Sinkiang), os mongóis (na Mongólia Interior, ao norte 

da Grande Muralha) e os tibetanos (budistas das 

encostas do Himalaia). No passado, essas áreas eram 

habitadas por povos nômades, vassalos do Império 

Chinês, ou nações subjugadas pela força, como o 

Tibete. 

As planíces acompanham os grandes rios. Ao 

norte, corre o Huang He, com 5.464 km de extensão, 

também conhecido como rio Amarelo. O nome se deve 

ao loess – um pó fino e amarelado que compõe o solo 

de grande parte do norte da China e lhe garante 

fertilidade. Espalhado pelo vento e arrastado pela 

chuva, o loess se deposita em grande quantidade nas 

águas do Huang He, tornando-o literalmente um rio 

amarelo. Mais ao sul, destaca-se o rio Yang-tse (rio 

Azul), o sexto maior do mundo em extensão, com 6.279 

km, entre o Himalaia e o mar da China Oriental. Nas 

bacias desses dois rios se estendem os imensos 

arrozais, que, graças a um sistema de irrigação 

construído há mais de dois milênios, propiciaram o 

desenvolvimento econômico do país e o crescimento 

de sua população. 

 

Herança Histórica 

A civilização chinesa possui origens muito 

antigas. Os chineses construíram suas primeiras 

cidades há mais de 4 mil anos e foram os inventores, 

entre outros artefatos, do arado de ferro, do papel, da 

bússola e da pólvora, além de terem criado a imprensa. 

Por quase toda a história, a China foi mais desenvolvida 

e rica 

do que qualquer nação do Ocidente. Só nos 

últimos três séculos a Europa conseguiu ultrapassá-la. 

A trajetória da China como uma nação unificada 

costuma ser narrada por meio 

de dinastias que se sucedem, sem interrupção, 

desde aproximadamente o ano 200 antes da era cristã. 

O nome do país, em caracteres chineses, é “Chung 

Kuo”, que significa Império do Meio. Durante quase 

toda sua história, os chineses consideraram a si 
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mesmos um povo superior a todos os demais, 

chamados por eles “bárbaros” e considerados inferiores 

tanto no plano material como no espiritual. A partir do 

século XIX, no entanto, o Império do Meio teve de se 

defrontar com a superioridade econômica, tecnológica 

e militar das potências ocidentais. A derrota para os 

britânicos nas Guerras do Ópio (1839-1842 e 1858-

1860) humilhou a China e impôs ao país um conjunto 

de exigências (os chamados “tratados desiguais”), que 

o reduziram a uma condição quase colonial. Em 1911, 

uma revolução popular pôs fim ao regime imperial, 

substituindo-o por uma república. 

Mas os novos governantes fracassaram no 

esforço de estabilizar o país, que mergulhou em uma 

guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas. No 

entanto, esses dois grupos juntaram forças durante a 

Segunda Guerra Mundial na resistência à ocupação 

japonesa, voltando a lutar entre si depois que os 

invasores foram expulsos. Em 1949, os comunistas, 

liderados por Mao Tse-tung , tomaram o poder e 

proclamaram a República Popular da China, 

enquanto os nacionalistas, derrotados, fugiram para a 

ilha de Taiwan, onde instalaram seu governo, sob a 

proteção militar dos Estados Unidos. Desde então, 

coexistem duas Chinas – o país continental, governado 

pelo Partido Comunista Chinês, e a República da 

China, em Taiwan, de regime capitalista. Os 

comunistas coletivizaram as terras e aboliram a 

propriedade privada das fábricas, do comércio e dos 

serviços, criando uma das sociedades mais igualitárias 

de todos os tempos. A fome crônica foi erradicada, 

democratizou-se o acesso à saúde e à educação, e as 

mulheres adquiriram direitos iguais aos dos homens. 

Apesar desses avanços, o país ainda permaneceu 

pobre e isolado, à margem da modernização 

tecnológica e sem investimentos que permitissem um 

grande aumento da produtividade. Em termos políticos, 

estabeleceu-se uma ditadura de partido único na qual 

as discordâncias com a linha oficial eram severamente 

punidas. 

 
 

Crescimento econômico 

As mudanças que tornaram a China uma grande 

potência econômica começaram no final dos anos 

1970. Após a morte de Mao, um novo grupo dirigente – 

liderado por Deng Xiaoping – estimulou o ingresso de 

capitais externos e adotou um modelo de 

desenvolvimento com base no aumento das 

exportações. As empresas 

privadas – chinesas e estrangeiras – se tornaram 

o motor da economia, que cresceu em velocidade 

vertiginosa, entre 9 e 14% ao ano (figura 6). Em menos 

de três décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) 

aumentou mais de dez vezes, tornando a China a 

segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos. Um fator que contribuiu para essa 

arrancada econômica foi a reincorporação de 

Hong Kong ao território chinês, em 1997, após 

156 anos de domínio britânico. Localizado no litoral sul 

do país, Hong Kong tornou-se, na segunda metade do 

século XX, um dos maiores centros financeiros do 

mundo. É também um dos portos mais movimentados 

da Ásia. Os acordos para sua devolução estabeleceram 

que em Hong Kong deve vigorar, até 2047, a economia 

de mercado e a democracia política, de acordo com o 

princípio de “um país, dois sistemas (comunista e 

capitalista)”. 

Em 1999, a China também recuperou Macau, que 

permaneceu por mais de um século como possessão 

de Portugal. A transferência de Macau ocorreu 

mediante um acordo que confere à região 50 anos de 

autonomia, com exceção da 

política externa e da defesa. 

A exportação maciça de produtos industrializados 

acarretou elevados saldos na 

balança comercial e uma grande reserva 

financeira. No entanto, a China terá de superar 

desafios para manter o seu ritmo de crescimento e 

consolidar o seu lugar entre as maiores potências do 

planeta. Entre esses desafios estão a devastação 

ambiental; a dependência das importações de petróleo; 

a corrupção, praticada em grande escala pelos 

funcionários públicos, e a concentração do poder pelo 

Partido Comunista, o que gera uma contradição entre a 

abertura econômica e o autoritarismo político. 

 

Agricultura 

A agricultura chinesa está voltada para a produção 

de alimentos em grande escala. No sul do país, a 

abundância de água favorece o cultivo do arroz, que na 

bacia do rio Yang-tse possibilita duas colheitas anuais. 

No norte, mais seco, predominam o trigo, a aveia e 

outros cereais . As reformas econômicas da década de 

1980 eliminaram a propriedade coletiva da terra, 

que passou a ser cultivada em bases familiares. As 

terras são arrendadas aos camponeses por períodos 

de até 30 anos e podem ser transmitidas aos filhos 

como herança. Em compensação, os agricultores são 

obrigados a preencher cotas de produção fixadas pelo 

Estado. As quantidades que ultrapassam as cotas são 

compradas pelo próprio Estado, a preços mais altos, ou 

entregues ao agricultor, que pode comercializar o 

excedente por conta própria. Esse sistema estimulou 

um rápido crescimento da produção agrícola. Muitos 

camponeses passaram a consumir bens que antes 

eram restritos à população urbana. A elevação do 

poder aquisitivo no campo, por sua vez, ampliou o 

mercado de produtos industrializados, acelerando o 

crescimento econômico do país. Em 2008, o governo 

chinês anunciou medidas que estabelecem a 
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propriedade privada da terra. Com a implementação 

desse sistema será possível a compra e venda de 

terrenos para a agricultura e a pecuária. 

 

Demografia 

Para reverter as explosivas taxas de 

crescimento demográfico, o governo chinês 

implantou, em 1979, o limite de apenas um filho por 

casal residente nas cidades e o máximo de dois para 

os moradores das zonas rurais (figura 9). A “política do 

filho único”, como ficou conhecida, foi aplicada por 

meio de uma combinação entre incentivos e punições. 

Os casais que aceitavam se esterilizar depois do 

primeiro filho eram favorecidos na escolha da moradia 

e recebiam aumento de salário. 

Já os que insistiam em ter mais de um filho eram 

obrigados a pagar um imposto adicional. Na fase inicial, 

a coerção chegou ao ponto de obrigar as mulheres que 

engravidavam “ilegalmente” a fazer o aborto. Graças à 

“política do filho único”, a China reduziu sua taxa de 

crescimento populacional de 3% ao ano, no início da 

década de 1970, para apenas 0,5% em 2011. Mas o 

sucesso do controle da natalidade à moda chinesa 

esconde um efeito colateral perverso, admitido só 

recentemente pelo governo do país: o crescente 

desequilíbrio entre o número de homens e o de 

mulheres. Para cada grupo de 100 meninas, nascem 

118 meninos. A defasagem tem relação com os 

costumes milenares do país. Na China, os homens são 

valorizados, pois cabe a eles a obrigação de sustentar 

os pais na velhice, enquanto as filhas se vinculam à 

família do marido. Nos primeiros anos do controle da 

natalidade, eram frequentes os assassinatos de 

meninas recém-nascidas. Hoje em dia, as gestantes 

interessadas em garantir a chegada de um menino 

verificam o sexo do futuro bebê pela ultrassonografia – 

e abortam os fetos femininos. A seleção sexual dos 

bebês trouxe um grave problema: não existem 

mulheres em número suficiente para os jovens 

interessados no casamento. A política rigorosa de 

controle demográfico na China provocou outro efeito 

preocupante: o rápido envelhecimento da sociedade. 

Devido à abrupta redução da taxa de nascimentos a 

partir da década de 1970, a parcela de idosos no total 

dos habitantes está se tornando cada vez maior. O 

número de chineses com mais de 65 anos tem 

aumentado a uma taxa anual de 3,5%, e a previsão é 

de que até 2025 eles se tornem a maioria da população. 

Texto Complementar 

Zonas Econômicas Especiais (ZEE) O primeiro 

passo para a abertura da China ao capitalismo, no 

início da década de 1980, foi a criação de Zonas 

Econômicas Especiais (ZEE) em seis províncias 

litorâneas: Shatou, Shenzen, Guangdong, Zhuhai, 

Fujian e Hainan. Nessas regiões passaram a vigorar 

leis diferentes com o objetivo de atrair investidores 

estrangeiros: as tarifas de importação foram abolidas 

ou extremamente reduzidas, assim como a cobrança 

de impostos, e as empresas passaram a ter plena 

liberdade para contratar e demitir empregados. 

A experiência foi bem-sucedida, propiciando um 

rápido aumento das exportações e a incorporação de 

novas tecnologias ao parque industrial chinês. 

Entusiasmado, o governo chinês ampliou as Zonas 

Econômicas Especiais, que, no final da década de 

1990, abarcavam mais de 50 cidades e regiões, tanto 

no litoral quanto no interior do país. 
 

15.2 ÍNDIA 

A República da Índia é um país asiático, situado no 

centro-sul do mesmo. O território ocupa uma área de 

3.287.590 km2 que abriga uma população de 

aproximadamente 1.095.033.272 habitantes, número 

que lhe garante o segundo lugar em população no 

mundo, superado somente pela China, com cerca de 

1,3 bilhão. A população indiana é predominantemente 

agrária, grande parte tem sua produção vinculada à 

agricultura de subsistência, aplicando técnicas 

tradicionais de plantio. A República da Índia se destaca 

em relação à diversidade cultural (língua, cultura e 

religião). Grande parte da população, cerca de 80%, 

segue os princípios religiosos do Hinduísmo, que divide 

a população em castas. Além de outras religiões, como 

o Islamismo, que possui cerca de 11% da população; 

Siks, 2,7%; Cristãos, 2,0% e Budistas, 0,7%. As duas 

religiões mais representativas entraram em conflito 

desde a independência do país, em 1947. 
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Relevo e Hidrografia 

O relevo da Índia é composto em três unidades: 

• Ao norte, a cordilheira do Himalaia, com as 

maiores elevações do planeta. 

• Na base do Himalaia estende-se a planície Indo-

Gangética (Rio Ganges), de formação sedimentar 

aluvial recente, com solos férteis, onde se concentra a 

maior parte da população indiana. 

• Ao sul, ocupando metade da Índia, localiza-se o 

planalto do Decã (rios Godãvari, Krishna e Cauvery), 

onde estão concentrados os principais recursos 

minerais (ferro e manganês). 
 

Clima e vegetação 

O clima da Índia é determinado pelo conjunto dos 

seguintes fatores: 

• Latitude: localiza-se entre 8º norte e 34º norte, é 

cortada pelo tropico de câncer, portanto, a Índia tem 

territórios na zona temperada ao norte e na zona 

intertropical. 

• Altitude: a cordilheira do Himalaia exerce 

influência na dinâmica climática da região, uma vez 

que, ocorre a diminuição da temperatura; assim, o norte 

da Índia apresenta climas com invernos frios e verões 

amenos. 

• Maritimidade: o pais penetra profundamente no 

oceano Índico, formando a península Indostâioca; 

portanto, a maritimidade contribui para a formação dos 

elevados índices pluviométricos na maior parte do 

território indiano.  

• Monções: variação da direção dos ventos no 

período do inverno e verão. 
 

A Índia possui uma grande diversidade de 

vegetações. Suas principais regiões fitogeográficas 

são: 

• Himalaia, no qual ocorrem sobretudo gramíneas, 

além de rica vegetação alpina, com a presença de 

florestas de pinheiros, abetos e cedros-do-himalaia.  

• Planície Gangética, que se caracteriza por suas 

florestas temperadas. 

• Região do Decã, cuja vegetação característica 

consiste principalmente em árvores decíduas e 

extensões bambuzais. 
 

Aspectos Econômicos 

A Índia tem o maior PIB da Ásia meridional mas a 

grande parte dessa riqueza está concentrada nas mãos 

de apenas 30% da população.  

Apesar de possuir um parque industrial 

diversificado, este ocupa apenas 17% da população 

ativa e produz 28% do PIB. Ou seja, a Índia continua 

sendo um país essencialmente rural (agrícola): 70% de 

sua população vive no campo, e a agricultura ocupa 

60% da população ativa, gerando perto de 20% do PIB. 

Nos anos 90, a Índia desenvolveu um plano de 

reestruturação econômica com implementação de 

reformas neoliberais e abertura para o capital externo. 

A produção industrial da Índia manteve-se entre as 15 

maiores do mundo no final do século XX. Na atualidade 

sua taxa de crescimento tem superado os 5% ao ano, 

com destaque para os setores têxtil, químico, 

alimentício, de transporte, cimento, mineração, 

petroquímico e informática (software). Seu crescimento 

industrial teve início no período colonial sob domínio 

britânico, com base nos setores siderúrgicos e têxtil. O 

período colonial trouxe também grande expansão 

ferroviária e, atualmente, a rede atinge mais de 63 mil 

quilômetros, uma das maiores do mundo. Após a 

independência, por meio da ação do Estado e com 

apoio soviético, houve grande crescimento da produção 

industrial, com destaque para o setor de base. Ainda 

hoje uma parte considerável da produção industrial 

nacional é controlada pelo Estado, embora o país 

passe por uma fase de abertura para o capital 

multinacional e a privatização de empresas.  

O crescimento que colocou a Índia entre os 

maiores produtores industriais do mundo tem como um 

dos seus problemas a dificuldade de produção 

energética. A produção de petróleo está entre as 20 

maiores do mundo, mas é insuficiente para atender ao 

consumo interno: o país importa cerca de 60% das 

necessidades nacionais. Por outro lado, a produção de 

carvão é elevada. A geração de energia é muito 

dependente de combustíveis fósseis, pois menos de 

20% são provenientes de hidrelétricas e menos de 5%, 

de usinas nucleares. Quanto aos outros recursos 

minerais, destacam-se apenas o ferro e a bauxita (6º 

mundial). As indústrias concentram-se nas regiões de 

Calcutá, Madras, Mumbai e Ahmadabad, as mais 

antigas. Suas exportações chegam a 112 bilhões de 

dólares em 2006, sendo cerca de 20% para os EUA, 

7% para a China, 6% para o Reino Unido e 5% para a 

Alemanha. Os produtos que pesam na importação são 

o petróleo, maquinas e fertilizantes e a balança 

comercial está negativa. 

Ocorrem altos investimentos no setor de pesquisa 

nuclear. A Índia explodiu sua primeira bomba nuclear 

em 1974 e recusou-se a participar do Tratado de não 

Proliferação Nuclear (1968).   
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15.3 Conflito Índia e Paquistão 

A Caxemira é o único estado indiano com maioria 

mulçumana. Dois terços da Caxemira estão sob 

domínio indiano, e o restante pertence ao Paquistão. 

Trata-se de uma província no norte da Índia cujo 

território é composto por 90% de montanhas e faz 

fronteira com a China e com o Paquistão. Em 1947, Hari 

Singh, o marajá da Caxemira, pediu urgente apoio de 

tropas indianas para se defender da invasão das tribos 

Pathans. Em agradecimento, assinou o Instrumento de 

Acesso a União Indiana, concordando com que a região 

se tornasse o Estado indiano de Jammu e Caxemira. 

Desde então o Paquistão reclama a realização de 

plebiscito em razão de grande parte da população, ou 

seja, 7 milhões de pessoas, confessar-se Mulçumana. 

Os indianos aceitaram ceder um terço do território ao 

Paquistão, chamado de Azad Kashmir, mas não 

quiseram realizar o plebiscito.  

 

 
 

15.4 EXERCÍCIOS 
 

1. (FUVEST) A República Popular da China se 

apresenta principalmente como um país: 

a) agrícola, produzindo através das Comunas 

Populares e mantendo-se fechada ao comércio 

internacional; 

b) de economia estatal e cooperativa, com algumas 

zonas de livre mercado abertas aos capitais 

internacionais; 

c) economicamente ligado a Taiwan, Cingapura e 

Coréia, compondo os "Tigres Asiáticos"; 

d) socialista industrializado e dotado de uma agricultura 

extensiva mecanizada; 

e) de economia pastoril nas planícies dos grandes rios 

e de cultura intensiva nas encostas do Himalaia. 
 

2. (FUVEST) Uma das artérias fluviais mais importantes 

da China é o Yang-Tsé, conhecido como Rio Azul. Qual 

destas características é correta: 

a) Apesar de utilíssimo para a rizicultura, ou seja, para 

o plantio do arroz, o rio Azul não se presta à navegação. 

b) O Yang-Tsé tem o apelido de Rio Azul por causa da 

calma de suas águas, causando sempre um tom 

cristalino de azul transparente. 

c) O inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante 

breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia do 

Yang-Tsé se beneficie de uma longa estação 

vegetativa, que permite duas colheitas anuais. 

d) Mesmo com grande volume de água, o Rio Azul 

jamais ameaça as várias aldeias instaladas em suas 

margens com o perigo de inundação. 

e) O delta do Yang-Tsé ainda é a região menos 

habitada da China, não abrigando mais do que 7 

milhões de habitantes. 
 

3. Analise as frases a seguir e julgue-as como 

verdadeiras ou falsas. 

I – A abertura da economia e a prática do capitalismo 

na China não tem sido acompanhadas pela abertura 

política. 

II – As mudanças na economia chinesa têm reduzido as 

disparidades regionais que o país apresenta. 

III – A revolução cultural chinesa foi marcada por 

amplos investimentos no setor universitário do país. 

Com base em seus conhecimentos marque a 

alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) V – V – F 

b) V – F – V 

c) V – F – F 

d) Todas são verdadeiras. 

e) Todas são falsas. 
 

4. Território reincorporado pela China desde o dia 

1º de julho de 1997,após décadas de domínio do 

Reino Unido. Localiza-se no sudeste do território 

chinês e é um Tigre Asiático. O texto se refere a 

(ao): 

a) Taiwan 

b) Macau 

c) Hong Kong 

d) Mandchúria 

e) Xangai 
 

5. Milhares de pessoas chegam anualmente a Bnares 

para purificar seu espírito nas águas do rio sagrado. 

Durante as cheias, suas águas depositam grande 

quantidade de limo nas margens, fazendo com que as 

terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez, as mais 

férteis do mundo, concentrando-se aí cerca de 150 

milhões de pessoas cuja maioria vive de agricultura e, 

portanto, do benefício direto e indireto do sagrado rio] 

Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se 

aplica ao rio e ao país: 

a) Tigre, Irã. 

b) Ganges, Índia. 

c) Meckong, Vietnã. 

d) Eufrates, Iraque. 

e) Indo, Paquistão 
 

6. (puc - pr) O território regional consiste de uma 

península de forma triangular que possui ao norte a 

muralha do Himalaia, seguida por planícies e um 

extenso planalto que avança em direção ao Oceano 

Índico. Contemplando o território, aparece a ilha de Sri-

Lanka, ao sul. O texto refere-se: 

a) à República Popular da China 

b) à Arábia Saudita 

c) ao Afeganistão 

d) à Sumatra 

e) à Índia 
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7. A concentração das chuvas em alguns meses do 

ano, em Bombaim, é causada: 

a) pelo degelo da neve do Himalaia; 

b) pelas monções de verão, vindas do Oceano Índico; 

c) pelas fortes temperaturas que provocam intensa 

evaporação; 

d) pela alternância entre massas equatoriais e polares 

na região; 

e) pela escarpa oriental do Planalto de Decã junto ao 

litoral, que facilita a precipitação pluvial. 
 

8. (OSEC) As áreas monçônicas caracterizam-se 

por: 

a) apresentarem duas estações, uma seca e outra 

chuvosa, correspondendo respectivamente ao verão e 

ao inverno; 

b) serem permanentemente chuvosas, com totais 

pluviométricos inferiores a 1 500 mm; 

c) apresentarem estação seca correspondente ao 

inverno astronômico; 

d) apresentarem estação chuvosa correspondente ao 

inverno astronômico; 

e) serem permanentemente chuvosas, com totais 

pluviométricos superiores a 1 500 mm. 
 

9. Em 1992 a República Popular da China conheceu um 

crescimento econômico na razão de 18%, um dos 

maiores recordes desde o fim da Guerra fria. Este 

fantástico desempenho reflete reformas iniciadas na 

década de 80. Identifique os principais aspectos 

dessas reformas, e suas limitações. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

10. Aponte a justificativa mais plausível para os 

investimentos multinacionais na Índia e as 

questões religiosas que tornaram sua grande 

população um restrito mercado consumidor. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

15.5 GABARITO  
1/B 2/C 3/C 4/C 5/B 6/E 7/E  8/C 

 

UNIDADE 16 
 

OS TIGRES ASIÁTICOS 
 

Existe um conjunto de países subdesenvolvidos 
na Ásia que, após a segunda guerra mundial, passou a 
se industrializar, com base no capital transnacional, 

tornando-se grandes exportadores de produtos 
manufaturados. Três deles tiveram esse processo 
iniciado na década de 1970 (Formosa ou Taiwan, 
Coréia do Sul e Singapura) e outros três no final da 
década de 1980 (Indonésia, Tailândia e Malásia).  

O primeiro grupo ficou conhecido como Tigres 
Asiaticos, mas a melhor denominação para eles é, na 
verdade, New Industrialized Countries (NIC´s) – Novos 
Países Industrializados. Esses países receberam essa 
denominação porque a origem de suas indústrias é 
recente e está fortemente ligada a segunda fase de 
expansão das transnacionais no pós-segunda guerra 
mundial. Para atrair essas empresas estrangeiras, os 
governos dos NIC´s criaram incentivos fiscais, 
apoiaram as exportações e liberalizaram as remessas 
de lucros para o exterior. Além disso, dispunham de 
outros fatores de atração, em especial mão-de-obra 
abundante, barata e disciplinada. O segundo grupo 
vem sendo chamado de Novos Tigres Asiáticos. Seu 
crescimento industrial foi baseado em uma política 
agressiva de diminuição de impostos e favorecimento 
as empresas transnacionais. A presença de alguns 
recursos naturais abundantes, legislações ambientais 
liberais ou inexistentes e mão-de-obra barata foram 
fatores que também serviram como atrativos.  

 

 
 

16.1 Aspectos Econômicos 

O impulso a exportação foi uma das mais 
importantes alavancas do rápido crescimento 
econômico desses países, já que seus mercados 
internos eram pobres e pequenos. Na atualidade as 
suas exportações superam as do Brasil, embora eles 
tenham menor população, menores recursos naturais e 
industrialização recente. No quadro econômico dos 
Tigres Asiáticos, destacam-se ainda os seguintes 
aspectos: 

 
•As elevadas taxas de crescimento econômico, com 
medias em torno de 5 a 6% ao ano de aumento do PIB. 
•A rápida elevação das exportações 
•As baixas taxas de inflação 
•A elevada dependência internacional, determinada 
pela alta dívida externa, pela necessidade de elevados 
investimentos e pelas grandes exportações. 
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A indústria se expandiu rapidamente, servindo de 
base para o crescimento geral da economia. O 
acelerado crescimento do PIB alterou completamente o 
quadro socioeconômico desses países pois: 

 
•A urbanização acelerou 
•O crescimento vegetativo caiu de forma expressiva 
•As taxas de analfabetismo decresceram 
•A expectativa de vida aumentou rapidamente 
•As taxas de mortalidade infantil foram muito reduzidas 

 
O modelo de crescimento adotado por esses 

países foi assentado na industrialização e na 
exportação de bens de consumo, que tem maior valor 
agregado e por isso geram mais empregos e trazem 
maiores lucros. A queda das exportações primárias foi 
muito significativa tanto nos Tigres como nos Novos 
Tigres, mais acentuada nesses últimos. As enormes 
taxas de exportação transformaram-se em altos saldos 
positivos nas balanças comerciais. Em 2006, Taiwan 
tinha mais de 280 bilhões de dólares de reservas, a 
Coréia do Sul acumulava 235 bilhões e Singapura, mais 
de 134 bilhões. Os Novos Tigres acumularam cerca de 
40 a 80 bilhoes de dólares em suas balanças. 

 

 
O porto de Singapura é um dos mais 

movimentados do mundo. 
 
Um dos fatores fundamentais para a expansão 

industrial dos Tigres Asiaticos foi a existência de mão-
de-obra barata. Mas, com o sucesso econômico desses 
países e o consequente acumulo de riquezas, 
especialmente nos que se industrializaram primeiros, 
os salários foram se elevando, embora ainda sejam 
menores dos encontrados nos EUA, Europa e Japão. 
Esse fator faz com que suas mercadorias tenham 
valores mais baixos, facilitando a sua entrada nesses 
mercados. Nos últimos anos, porém, muitas das 
indústrias dos NIC’s estão fugindo a procura de mão-
de-obra mais barata ainda, que se encontram nos 
Novos Tigres. 

 

 Principais 
Setores 

Características 

NIC’s eletro-eletrônico, 
máquinas, naval, 

química, 
siderurgia, 

informática e 
automobilística. 

Maior uso de 
tecnologia; Varias 

empresas 
nacionais de 

grande tecnologia; 
Mão-de-obra mais 
capacitada e cara; 

Novos 
Tigres 

Refino de 
petróleo, têxteis, 

alimentícios, 
metalúrgica, 
vestuário, 

componentes 
eletrônicos. 

Uso de matérias-
primas locais; 

Grande 
dependência de 
transnacionais; 

Mão-de-obra mais 
barata; 

 

Em geral, a indústria está concentrada nas 
proximidades das grandes capitais, cidades com 
graves problemas urbanos e ambientais. As políticas 
ambientais liberais favorecem o crescimento industrial, 
em especial nos Novos Tigres. A Malásia, por exemplo, 
fornece cerca de 2/5 da madeira tropical do mundo, o 
que representa 10% do valor de suas exportações. A 
exploração de recursos minerais e energéticos na 
região está quase completamente subordinada aos 
interesses internacionais. Após 1950, os ingleses e os 
norte-americanos passaram a investir na exploração de 
estanho na região com a alta dos preços bolivianos. A 
Indonésia e a Malásia são respectivamente os 2º e o 9º 
produtores desse minério mundialmente. Outros 
recursos como o petróleo (Indonésia e Malásia), cobre 
(Indonésia), níquel (Indonésia), são explorados na 
região. 

Os Tigres Asiaticos apresentam uma produção 
agropecuária bastante diversificada, em função da 
variedade dos climas e das tradições culturais da 
região. A melhoria do padrão alimentar, no entanto, 
passa pela necessidade de modernizar a agricultura 
voltada para a produção interna de alimentos e 
ampliação da pecuária, processo difícil de executar 
devido ao pequeno espaço disponível para o aumento 
das pastagens e das plantações, além da falta de 
capitais e tecnologia. A agricultura é a atividade 
regional que ocupa mais espaço e elevada quantidade 
de mão-de-obra especialmente na Tailândia e 
Indonésia. 

Grande parcela dos trabalhadores está ligados a 
economia de subsistência, cuja produção não é 
comercializada e não se soma ao montante total do 
PIB. 

 

16.2 CORÉIA DO SUL  

Localizada em uma estreita península que forma 
uma ponte histórica entre a China e o Japão, hoje é 
uma terra dividida em Coréia do Norte (comunista) e 
Coréia do Sul, um dos Tigres.  

A história da Coréia do Sul é marcada pela grande 
cobiça das grandes potências coloniais e desde cedo 
por diversas invasões. Durante a guerra sino-japonesa 
(1894-1985) a Coréia foi invadida pelo exército do 
Japão que manteve a dominação até 1945. No entanto, 
ao ficar independente do Japão a Coréia se viu dividida 
entre a União Soviética e os EUA, separada pelo 
paralelo 38° N. 

Ao norte foi formado um governo comunista e até 
hoje é uma região completamente subdesenvolvida. Ao 
sul, o governo foi dominado militarmente pelos EUA e 
hoje faz parte dos Tigres Asiáticos.  

A indústria começou nas décadas de 60/70 com a 
indústria têxtil. Em 1984 a Coréia era o 10° país 
produtor de aço do mundo e exportava a maior parte. 
Foi então, que resolveram aproveitar o aço para as 
grandes indústrias de navios, automóveis, máquinas e 
motores. Então, surgiram muitas indústrias como a 
eletroeletrônico, muitos empregos e grandes lucros. 



238                                                                                                                                                                                    GEOGRAFIA 

GERAL 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

Hoje produzem também cimento, aço rações, 
fertilizantes e televisores. 

Além das indústrias a Coréia produz algas, tem 
pesca em grande quantidade, produz arroz, frutas com 
destaque para maçãs e laranjas, verduras, cebola, 
alho, soja, em lavouras mecanizadas. Tem também 
criações de porcos, gado e galinhas.  

 

16.3 TAIWAN  

Situado no Mar do Sul da China, Taiwan é um 
arquipélago, cuja maior ilha é Formosa, assim chamada 
por marinheiros portugueses que passaram por lá no 
final de 1500, e acharam que era um lindo lugar.  

Pertencia à China e foi ocupada pelo Japão em 
1937. Embora o Japão tenha sido o invasor, 
desenvolveu o sistema de transportes, sistema de 
saúde e educação na ilha. Taiwan foi libertada em 1945 
pelos Aliados, voltou a fazer parte da China, mas os 
chineses olhavam o povo da ilha como colaboradores 
dos japoneses. Hoje, embora a China seja comunista, 
Taiwan está ligada à economia de mercado e ligada 
aos EUA com quem mantém relações comerciais. O 
nome oficial do país é Republica da China EM Taiwan. 

A partir de 1950 a economia de Taiwan mudou da 
agricultura para indústria. Essa mudança fez com que 
o modo de vida se modificasse e melhorasse muito. 
Taiwan tem a 4° renda per capita mais alta do leste da 
Ásia - depois do Japão, Cingapura e Hong Kong - isso 
é 20 vezes mais do que a China continental.    

Sua economia é baseada nas exportações de 
manufaturados e na sua força de trabalho educada e 
abundante.  

A indústria é especializada em produtos têxteis, 
rádios televisores, toca-fitas, brinquedos, etc. e também 
possui indústria pesada incluindo automóveis, ferro, 
aço e produtos derivados de petróleo.  O governo tem 
promovido indústrias de alta tecnologia como, 
computadores, calculadoras e outros que sejam 
competitivas nos mercados internacionais.  

Na agricultura, embora o arroz continue a ser um 
dos principais produtos para uso interno e exportação, 
produz ainda açúcar, vários vegetais e frutas. É um dos 
maiores criadores de porcos e de frutos do mar. 

 

16.4 HONG KONG  

Localizado na costa sudeste da China, no delta do 
rio Pérola, sudeste de Cantào. 

Esse território foi devolvido em 1° de julho de 1997, 
à China pela Grã Bretanha, depois de 100 anos como 
colônia britânica. Agora se acredita que a China vai 
manter Hong Kong como uma região especial, 
preservando sua economia e autonomia por 50 anos.  

Hong Kong está localizado no centro da região que 
mais cresce no mundo. Suas facilidades e taxas 
mínimas atraem investidores do mundo inteiro. Sua 
localização é interessante porque, enquanto Londres e 
Nova Iorque estão dormindo, Hong Kong está em pleno 
dia de trabalho.   

Hong Kong é a Meca da moda, compras e 
diversões da Ásia. É uma espécie de porto livre 
industrializado. A mão-de-obra é muito barata e sua 
produção industrial é baseada em linhas montagem, 
desde produtos baratos até os mais sofisticados 
eletrônicos. Além disso, Hong Kong é sede de mais de 
140 bancos.   

Suas indústrias importantes são têxteis, de 
brinquedos e eletrônicos. Exporta mais relógios e 
rádios que qualquer outro país e seus maiores clientes 
são a China e os EUA.   

Hong Kong não possui recursos naturais 
importantes e 90% de suas necessidades são 
importadas.  Tem um dos portos mais movimentados 
do mundo. 

 

16.5 CINGAPURA  

Localizada no sudeste da Ásia a República de 
Cingapura é uma cidade-estado, ligada ao continente 
por uma ponte com rodovia e ferrovia. É uma metrópole 
moderna e um dos portos mais movimentados do 
mundo. Ao mesmo tempo, essa pequena ilha tropical 
manteve muitos elementos de seu passado colonial.  

Fazia parte do império britânico e era um porto 
importante e entreposto comercial do leste da Ásia. Sua 
prosperidade e progresso aumentou com a abertura do 
Canal de Suez, em 1869, e consequente aumento do 
comércio.   

Foi ocupada pelos japoneses na 2° Guerra 
Mundial. Se tornou uma colônia da Coroa Britânica em 
1946. Então, começou um movimento para se tornar 
independente. Em agosto de 1965 Cingapura separou-
se da Malásia e foi admitida nas Nações Unidas como 
um estado soberano, se tornou uma República em 22 
de dezembro de 1965. 

Tem grande destaque o refino de petróleo, 
indústrias eletroeletrônicas, equipamentos de 
engenharia e de precisão.   

Na agricultura, o cultivo é intensivo embora haja 
muito pouca terra disponível. O país é muito pequeno e 
por isso não é autossuficiente em comida, arroz, 
vegetais e carne precisam ser importados. 

Os dois itens importantes de exportação nessa 
área são orquídeas e peixes ornamentais.   

Cingapura importa petróleo cru, comida e insumos 
químicos. Cingapura exporta derivados de petróleo, 
máquinas e produtos manufaturados.   

Explora o estanho e a borracha natural, as grandes 
riquezas dessa ilha. Tem indústrias de eletrônicos, 
alimentos, derivados da borracha e de produtos 
químicos. Também é sede de bancos de todo mundo e 
de indústrias multinacionais.   

Localizada em um ponto importante de rotas 
aéreas e marítimas, Cingapura é um dos maiores 
centros de transportes e comunicações. 
 

16.6 EXERCÍCIOS 
 

1. (USJT) Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Coréia do 
Sul são países que nos últimos anos têm mostrado forte 
crescimento econômico caracterizado por uma 
economia aberta e com grande parte da produção 
destinada à exportação. Esses países são 
conhecidos como: 
a) os quatro grandes 
b) os leões orientais 
c) os quatro gigantes 
d) tigres asiáticos 
e) templos de consumo 
  
2. (UNITAU) Apesar das críticas, nos últimos 
tempos, alguns países superaram o 
subdesenvolvimento. São os NIC (Newly 
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Industrialized Countries), também conhecidos 
como os "tigres asiáticos". São eles: 
a) China, Coréia, Hong Kong e Cingapura; 
b) Coréia do Sul, Hong Kong, Formosa e Cingapura; 
c) Hong Kong, Formosa, China e Coréia do Sul; 
d) Coréia do Sul, Coréia do Norte, China e Formosa; 
e) Formosa, Cambodja, Coréia e China. 
 

3. (GV) Os países conhecidos como Tigres 
Asiáticos, que se destacam por uma grande 
pujança econômica, caracterizam-se, basicamente, 
por: 
a) serem altamente industrializados, porém muito 
dependentes de matérias-primas; 
b) apresentarem economia baseada no setor primário 
com emprego de numerosa mão-de-obra; 
c) exibirem elevados índices de produção de petróleo e 
aço; 
d) apresentarem agricultura basicamente extensiva e 
de alta tecnologia; 
e) apresentarem elevada produção industrial destinada 
essencialmente ao mercado interno. 
 

4. (FUVEST) Atualmente o Extremo Oriente russo 
participa economicamente com o Japão e os Tigres 
Asiáticos como: 
a) um fornecedor de matérias-primas e 
semimanufaturados; 
b) uma nova potência industrial da orla Pacífica; 
c) um emprego comercial do Ocidente Europeu; 
d) um fornecedor de diamantes industriais; 
e) um produtor de cereais e fibras têxteis. 
5 . (UFPB 2008) 
A rápida expansão econômico-industrial de Cingapura, 
Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan valeu a esses 
países o título de Tigres Asiáticos. O início da 
transformação radical dessas economias ocorreu, a 
partir da instalação de filiais de indústrias norte-
americanas e, principalmente, japonesas, que tiveram 
vantagens na nova localização. Entende-se, portanto, 
que a indústria é um fator determinante na organização 
do espaço geográfico. 
Nesse sentido, identifique as proposições 
verdadeiras relativas às vantagens para a 
localização de indústrias na região: 
I) A adoção de valores japoneses, como a obediência, 
a disciplina, o trabalho e a cultura, possibilitou maior 
dedicação dos trabalhadores às suas atividades. 
II) A mão-de-obra barata, abundante, qualificada e 
disciplinada, se comparada com a europeia e a norte-
americana, tornou a produção mais barata e 
competitiva no mercado internacional. 
III) Os investimentos em educação, regulados pelo 
Estado e financiados pelas empresas, são baixos em 
decorrência dos altos índices de analfabetismo. 
IV) Os governos democráticos desses países 
investiram maciçamente na indústria de base e na 
construção de infraestrutura necessária à circulação de 
mercadorias. 
V) O Estado encarregou-se de promover e garantir as 
condições para a instalação de indústrias, subsidiando 
as exportações, o que dificultou a concorrência de 
produtos estrangeiros. 
 
6. Os Tigres Asiáticos e os Novos Tigres 
apresentam uma agricultura: 
a) moderna e diversificada 

b) voltada para a exportação  
c) diversificada e com muita mão-de-obra 
d) intensiva voltada para exportação 
e) intensiva e de subsistência 
 
7. Quais são os principais setores da economia que 
os Tigres Asiáticos se destacam? Dê Exemplos de 
produtos que eles exportam. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
8. Após o desenvolvimento industrial da Coréia do Sul, 
Hong Kong, Taiwan (Formosa) e Cingapura, outros 
países asiáticos receberam altos investimentos 
financeiros e consequentemente obtiveram um 
desenvolvimento econômico. Esses países ficaram 
conhecidos como os novos Tigres Asiáticos. Que 
nações são essas? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

16.7 GABARITO 
1/D 2/B 3/A 4/A 5/I-II -IV 6/C 
 

UNIDADE 17 
 

ÁFRICA 
 

A África é o segundo continente mais populoso e 
o segundo continente mais extenso da terra. Com cerca 
de 30 milhões de km², 20,3% da área total da Terra e 
mais de 800 milhões de habitantes em 54 paises, 
representa cerca de um sétimo da população mundial. 
O centro geográfico da superfície terrestre localiza-se 
no litoral ocidental africano, pois aí se dá o cruzamento 
da linha do Equador (latitude zero) com o meridiano de 
Greenwich (longitude zero). A África é cortada ao meio 
pelo Equador, por isso seu território é igualmente 
distribuído entre os hemisférios sul e norte, com 
aspectos climabotânicos similares nas duas partes do 
continente. Cerca de 80% se seu território localiza-se 
na zona intertropical, pois o Tropico de Capricórnio 
percorre suas áreas meridionais e o de Câncer 
atravessa a porção setentrional. 
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Divisões políticas no continente africano 

 

17.1 ASPECTOS NATURAIS 

No relevo africano predominam os planaltos de 
formação geológica antiga, com rochas semelhantes as 
que formam o planalto brasileiro, como o gnaisse e o 
granito. Essas rochas, bastantes desgastadas pela 
erosão ao longo do continente, proliferam extensos 
planaltos cristalinos intercalados por bacias 
sedimentares de origem mais recente, presentes nas 
raras planícies africanas. Esse continente pode ser 
dividido em três grandes compartimentos de relevo: 

Planalto Setentrional: localizado no Deserto do 
Saara, ocupa mais de um quarto do território 
continental. Na extremidade do Planalto Setentrional há 
uma Planície Costeira Setentrional, constituída de 
terras agricultáveis, onde se situa a cadeia montanhosa 
do Atlas, de formação geológica recente (Era 
Cenozóica), que se prolonga do litoral noroeste do 
Marrocos até a Tunísia. 

Planalto Oriental: encontra-se em região de 
origem vulcânica com altitudes bastante elevadas. Ali 
estão presentes grandes depressões ou fossas 
tectônicas que deram origem a extensos lagos 
interiores: o Vitória (o terceiro maior lago do mundo e 
maior da África, com 70.000km² de área), o Tanganica 
(o segundo maior lago africano com 31.900km²) e o 
Niassa (com 26.000km²). 

Planalto Centro-Meridional: com altitudes mais 
significativas que a do Planalto Setentrional, sua 
formação geológica muito antiga (Era Primária) 
abrange as porções centro-oeste e sul da África. 

No Planalto Centro-Meridional o ponto mãos alto é 
o monte Drakensberg, com 3.300m de altitude, Apesar 
de altitudes médias relativamente elevadas, o Planalto 
Centro-Meridional apresenta duas importantes 
depressões: a bacia do Congo e o deserto de Kalahari. 
Já no Planalto Oriental o pico culminante é o monte 
Kilimanjaro, situado na Tanzânia com 5.895m. A 
depressão mais profunda (Asal) está localizada no 
Djibuti, a 153m abaixo do nível do mar. A grande 
característica topográfica do Planalto Oriental é o Vale 
Great Rift, uma enorme falha geológica que atravessa 
a área de norte a sul.  

O continente africano apresenta uma hidrografia 
modesta, por causa, principalmente, da predominância 
de climas secos. Os rios africanos são poucos 
navegáveis, o que se explica pelo relevo planáltico, 
responsável por inúmeras quedas da água. Por essa 
razão, a África detém cerca de 40% do potencial 

hidrelétrico do planeta, ainda pouco aproveitado em 
razão do subdesenvolvimento econômico que 
caracteriza o continente, Destaca-se na África o rio 
Nilo, o principal rio africano e o terceiro do mundo em 
extensão (6.670km). O Nilo nasce no Lago Vitória 
(África Equatorial) com nome de Nilo Branco. No 
Sudão, encontra-se com o Nilo Azul, que nasce no 
planalto da Etiópia. A partir daí, sob a denominação 
única de Nilo e após atravessar toda a porção norte do 
continente, desemboca no mar Mediterrâneo, onde 
forma um delta de cerca de 20.000km². 

No sul do ex-Zaire, nasce o Rio Congo que 
percorre 4.400km da região equatorial do continente e 
desemboca no Oceano Atlântico. 

O clima africano é determinado pela latitude das 
diferentes regiões, estruturadas em faixas bem 
determinadas nos hemisférios Norte e Sul, a partir da 
linha do Equador, que passa pelo centro do continente. 
Distingue-se em primeiro lugar uma zona de clima 
equatorial (bacia do Congo, Gabão, Camarão, orla sul 
do Golfo da Guiné e zonas elevadas da África oriental), 
extremamente úmida e de temperatura elevada, 
embora moderada pelas chuvas constantes: a 
oscilação térmica é reduzida, com média de 25 C. 
Estendem-se em seguida duas zonas tropicais, ao 
Norte (Sudão) e ao Sul (bacia do Zambeze), com 
estação úmida no verão e seca no inverno. 

 
Principais rios e cadeias montanhosas 

A África tem uma área de clima árido, ou desértico, 
maior do que qualquer outro continente, com exceção 
da Austrália. No Saara, ao norte, no chifre da áfrica, ao 
leste, e nos desertos de Kalahari e Namíbia, ao 
sudoeste, as precipitações anuais são inferiores a 250 
mm e a vegetação só aparece nos oásis. O Saara e o 
Kalahari, respectivamente nos hemisférios Boreal e 
Austral, constituem duas extensas faixas de clima 
desértico, muito seco e de grandes amplitudes térmicas 
e altas temperaturas durantes o dia e rápido 
resfriamento durante a noite. Por último, os extremos 
setentrional e meridional do continente, o Atlas e a 
região do Cabo (África do Sul), apresentam clima de 
tipo mediterrâneo seco, com chuvas na primavera e no 
outono e estiagem no verão. A altitude oceânica e os 
cursos fluviais introduzem algumas variantes climáticas 
regionais no esquema geral. 

A vegetação africana esta relacionada a 
distribuição climática do continente, o que determina 
diretamente a configuração se suas zonas de 
vegetação. As grandes zonas desérticas do Saara e do 
Kalahari apresentam vegetação muito escassa, 
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composta de xerófilas (cactáceas e bromeliáceas). 
Nessa área, a vegetação é mais luxuriante nos oásis 
irrigados por lençóis subterrâneos. Nas zonas 
mediterrâneas, cresce o típico bosque baixo, 
combinado com maquis, garrigues e bosques de 
pinheiros e carvalhos. Na área central do continente, a 
floresta equatorial, com clima quente e chuvoso ao 
longo de todo o ano, apresenta um panorama de 
vegetação densa, heterogênea e com predomínio de 
árvores latifoliadas. Nas áreas que circundam o centro 
do continente, as florestas tropicais dão lugar as 
savanas, onde, no meio da formação contínua de 
gramíneas, predominam árvores menores e mais 
espaçadas. Em torno dos desertos, o clima semiárido 
desenvolve as estepes compostas de herbáceas e 
arbustos esparsos. 
 

17.2 ASPECTOS HUMANOS  

Nesse continente encontra-se uma população da 
ordem de 800 milhões. A maioria dos antropólogos 
afirma que a África é o berço da vida humana no 
planeta. Acredita-se que o Homo Sapiens tenha 
surgido, há aproximadamente 6 milhões de anos, nos 
planaltos orientais da África, de onde teria 
progressivamente migrado para outras partes do globo. 

O deserto do Saara é uma barreira natural que 
divide o continente, em termos étnico-culturais, em 
duas porções distintas: 

Porção setentrional: do Mar Mediterrâneo até o 
Saara, denominado África branca, povoada 
basicamente por árabes, mouros e berberes, de religião 
predominantemente mulçumana. 

Porção centro-meridional: área conhecida como 
África negra, onde a população é composta por bantos, 
sudaneses, hotentotes (na Namíbia e no deserto do 
Kalahari), bosquímanos (no Saara) e pigmeus 
(moradores nas áreas florestais do Congo). Em sua 
maioria são todos animistas e praticantes de ritos 
fetichistas. 

 
Divisão entre África Branca e Negra 

 

A população africana é distribuída de maneira 
bastante irregular pela superfície do continente. A maior 
ocupação está nos vales, pois existem grandes áreas 
que dificultam a fixação, tais como desertos e 
montanhas elevadas. 

Entre os séculos XVI e XIX, a população africana 
permaneceu relativamente estável em virtude das lutas 

entre tribos e também da perda de contingentes 
humanos por causa do tráfico negreiro. O tráfico 
diminuiu a população absoluta e também coibiu o 
crescimento vegetativo, pois aproximadamente 80% 
dos negros vendidos para as Américas eram do sexo 
masculino, o que desequilibrou a proporção sexual da 
população e fez decrescer as taxas de natalidade.    

A partir do final do século XIX, em razão da 
presença européia e da eliminação do trafico negreiro, 
a população retomou seu crescimento. De fato, a 
medicina ocidental e a construção de uma infra-
estrutura sanitária, proveniente dos modelos europeus, 
além de altas taxas de natalidade, possibilitaram a 
África uma verdadeira explosão demográfica. 
Atualmente, esse continente apresenta os maiores 
índices de crescimento vegetativo do planeta, com altas 
taxas de natalidade e de mortalidade. O continente 
Africano também apresenta os menores índices 
mundiais de expectativa de vida, o que resulta em 
segmentos populacionais jovens. 

As nações mais populosas da África são, 
respectivamente, a Nigéria (125 milhões de habitantes), 
o Egito (73 milhões de habitantes), a Etiópia (65 
milhões de habitantes) e a República Democrática do 
Congo (53 milhões de habitantes). A África ainda sofre 
com inúmeros males recorrentes de surtos de fome 
causados pelo desconhecimento de técnicas agrícolas 
modernas, por conflitos armados que acarretam fluxos 
de migrações permanente da população, que foge das 
regiões de conflito por causa das guerras constantes 
em razão das divergências tribais e das lutas de poder, 
além do desinteresse dos governos pela população. 

Quanto a urbanização, o vale do rio Nilo e o golfo 
da Guiné apresentam as maiores cidades do 
continente, todas com mais de 1 milhão de habitantes. 
Desde o inicio da década de 1970 os países da África 
são os que apresentam as taxas de urbanização mais 
elevadas entre os países menos desenvolvidos, com 
um aumento superior a 5% ao ano. O ritmo de 
transferências do campo para cidade é crescente, e 
para isso contribui o grave estado de pobreza da maior 
parte das sociedades africanas. Cerca de 216 milhões 
de pessoas, ou 47,8% da população absoluta, vivem 
abaixo da linha da pobreza delimitada pela ONU, com 
uma renda anual inferior a 370 dólares. A urbanização 
africana está relacionado com a ampliação da 
economia de exportação, a partir de 1950, quando 
houve um aumento no consumo mundial de matérias-
primas, combustíveis fosseis e produtos agrícolas. As 
áreas de urbanização mais acentuadas são a África do 
Sul por causa de sua crescente industrialização, os 
países em torno do golfo de Guiné, com suas industrias 
petrolíferas e a região do Mar Mediterrâneo, de onde 
parte importante rota marítima internacional, o que lhe 
permite uma forte integração econômica com a Europa.  
 

17.3 ECONOMIA 

A economia africana tem sua base na 
agropecuária de subsistência e no extrativismo mineral 
de exportação. A economia de mercado, característica 
dos países capitalistas, é muito pouca desenvolvida, já 
que as estruturas sociais, o baixo índice de 
industrialização e a quase inexistência de poder de 
consumo impedem o dinamismo econômico interno. 
Em várias regiões, predomina a propriedade coletiva da 
terra, em razão de hierarquias tribais. A grande 



242                                                                                                                                                                                    GEOGRAFIA 

GERAL 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

variedade de climas e solos permite uma produção de 
vários bens agrícolas, entretanto, o continente é 
marcado por problemas climáticos como aridez, secas 
e chuvas irregulares, que prejudicam as plantações. 

A agricultura na África subsaariana é levada sob 
duas formas básicas: subsistência e plantation. A 
primeira, realizada em solos pobres, cultiva mandioca, 
arroz, milho, banana, feijão, pimenta, sorgo, batata e 
inhame. Esse sistema de caráter itinerante apresenta 
baixa produtividade, pois consiste na derrubada da 
vegetação, na queimada e no subseqüente plantio. A 
partir do momento em que o solo é esgotado em 
determinado local, o mesmo processo é executado em 
outra área. Calcula-se que a agricultura de subsistência 
concentre 80% da população ativa do continente. As 
plantations produzem para a exportação, destacando-
se o cacau, a borracha, o amendoim, o café, o tabaco, 
o algodão, a cana-de-açúcar e o sisal. Muitos desses 
produtos são abundantes nos mercados mundiais, por 
isso são muito pouco valorizados. Essas culturas, além 
disso, reduzem o espaço dos cultivos de subsistência e 
aumentam assim, as taxas de fome e a subalimentação 
no continente, o que favorece ao êxodo rural e provoca 
o inchaço urbano.  

A indústria na África, ainda incipiente, é 
responsável por uma minúscula parcela do PIB do 
continente. Ao longo do período imperialista, as nações 
ocidentais, interessadas em matérias-primas, só 
permitiram o florescimento de atividades minerais e 
agrícolas para exportação, o que retardou o processo 
de industrialização. Desde o início da descolonização, 
algumas poucas indústrias de transformação vêm 
sendo implantadas, quase sempre em portos, pois seus 
produtos, bastantes simples, são destinados aos 
mercados esternos. O único oásis industrial do 
continente é a África do Sul, dona da metade da 
produção industrial africana.  

A formação geológica do antigo continente e sua 
origem cristalina determinam a presença de inúmeros 
recursos na África Meridional. Os principais minérios 
africanos são: 

• Ouro: a África do Sul é o maior produtor mundial; 

• Diamante: a República Democrática do Congo é o 
segundo maior produtor do mundo;   

• Cobre: o sexto maior produtor do mundo é a Zâmbia; 

• Manganês: a África do Sul possui 15% da produção 
mundial e o Gabão 10%; 

• Petróleo: Nigéria, Angola e Gabão são os destaques 
africanos; 
• Carvão: A África do Sul é o sexto maior produtor 
mundial. 
 

17.4 ÁFRICA DO SUL 

A República Sul-Africana, ou África do Sul, após 
romper os laços políticos que a mantinha ligada ao 
Reino Unido e retirar-se da Commonwealth 
(Comunidade Britânica de Nações), torrnou-se um 
Estado independente em 1961. Nesse ano, chegou a o 
poder o partido nacional, controlado pela minoria 
branca descendente de holandeses e alemães que 
haviam migrado para o país desde o século XVII. A 
partir de então, essa minoria, para manter-se no poder, 
implantou um regime de segregação racial conhecido 
como apartheid. Houve, com isso, uma radicalização 
das leis racistas e segregacionistas, que já vinham 
sendo implantadas antes mesmo da independência, 

penalizando absurdamente a maioria negra, formada 
por diversas etnias, entre as quais os zulus, os xhosas, 
os pedis e os sothos. 

A África contou, no pós-Segunda Guerra Mundial 
– quando se acelerou seu processo de industrialização 
iniciado nos anos 1920 -, com uma forte participação de 
investimentos estrangeiros em sua economia, 
predominantemente norte-americanas e britânicos. Os 
capitais externos distribuíram-se por vários setores, 
com destaque para a mineração, enquanto os 
investimentos estatais concentraram-se na indústria 
bélica e em obras de infraestrutura. Hoje o parque 
industrial sul-africano é bastante diversificado, como 
mostra o mapa abaixo. A disponibilidade de mão-de-
obra barata, superexplorada pelo regime do apartheid, 
e as enormes reservas minerais e energéticas do país, 
entre as maiores do mundo, muito contribuíram para 
sua industrialização, sendo fatores que mais atraíram 
os investimentos estrangeiros. As exportações de uma 
parte dessas reservas geraram recursos que foram 
gradativamente investidos na indústria, o que também 
contribuiu para o processo de industrialização do país. 

 
O componente racial, na África do Sul, influi 

fortemente no mercado consumidor reduzindo-o, pois 
quem mais consome no país são os brancos (14% da 
população), que tem um padrão de vida de país 
desenvolvido. O apartheid foi extinto em 1994 por 
causa das pressões externas – que se formalizaram em 
diversas modalidades de boicote –, mas também como 
resultado da luta interna da população contra o regime. 
Durante anos a África do Sul foi um país bem isolado 
no cenário mundial: não participava da ONU, não 
disputava as Olimpíadas e muitas empresas se 
recusavam a investir lá. 

Muitos líderes sul-africanos lutaram contra o 
apartheid: Steve Biko, líder do grupo consciência negra; 
Desmond Tutu, bispo anglicano de transito 
internacional; e finalmente Nelson Mandela, que 
permaneceu 27 anos preso, o grande líder do 
congresso nacional africano, o mais antigo grupo 
antiapartheid, hoje partido político. Depois da 
introdução do voto universal, Mandela foi eleito, em 
abril de 1994, o primeiro presidente negro do país. No 
entanto, apesar do fim do apartheid, a desigualdade 
socioeconômica ainda permanece. A África do Sul é um 
dos países com pior distribuição de renda do mundo, 
como mostra a tabela a seguir, e a maioria negra 
mantém-se socioeconomicamente excluída.  
 

17.5 EXERCÍCIOS 
 

1. (UNIFICADAS) A opinião pública internacional, 
constantemente, se vê abalada pelas notícias sobre o 
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fantasma da fome que ameaça a milhões de africanos. 
A interrupção da produção por guerras civis e golpes de 
estado é uma das causas. Mas, também, há o risco de 
que a fome se alastre, em virtude do avanço de 
processos de desertificação, o que se verifica, já em 
estado avançado, na área imediatamente ao sul do 
Saara, conhecida como: 
a) Sahel. 
b) Magreb. 
c) Atlas. 
d) Benguela. 
e)  Kalahari. 
 

2. (FUVEST) No processo de ocupação da África 
Negra pelos europeus surgiu um tipo étnico 
chamado afrikander descendente de: 
 a) ingleses belgas, de formação anglicana. 
b) dinamarqueses e holandeses, de formação 
calvinista. 
c) portugueses e espanhóis, de formação católica. 
d)  alemães e belgas, ligados a Igreja Anglicana 
Reformada. 
e)  holandeses e alemães, ligados a Igreja Reformada 
Holandesa. 
 

3. (USTJ) Nas montanhas do Tell (ramificação da 
cadeia dos Atlas), concentra-se a população de que 
país africano? 
a)   Egito 
b)  Argélia 
c)   Etiópia 
d)  Uganda 
e)   Gabão 
 

4.  Na África, uma extensa faixa que se estende no 
sentido leste-oeste, desde a Europa até o Senegal 
abrangendo todo o sul do Saara, recebe de seus 
habitantes a denominação de Sahel. É área 
caracterizada pelo predomínio de: 
a) vegetação mediterrânea. 
b)  floresta equatorial. 
c) floresta tropical. 
d) estepes. 
e) savanas. 
5. (PUC - PR) 
a) rio Ganges              (     ) o maior da África 
b) rio Iang-tse Kiang    (    ) o maior da Europa 
c) rio Nilo                    (    ) rio sagrado da Índia 
d) rio Congo               (    ) banha o norte da Itália 
e) rio Reno       (    ) o maior  da China (rio Azul) 
f) rio Volga        (    ) o mais navegado da Europa 
g) rio Pó                      (    ) fica na África Central 
A ordem correta é: 
a) d, e, a, f, f, b, c 
b) f, a, g, b, c, e, d 
c) c, f, a, g, b, e, d 
d) d, e, b, g, a, f, c 
e) g, d, b, a, f, e, c 
  
6. Identifique as características que se referem ao 
clima africano, referente à parte do Continente que 
é cortada pela linha imaginária do Trópico de 
Câncer: 
1. Elevada amplitude térmica. 
2. Predomínio de baixas temperaturas e elevada 
umidade relativa do ar. 
3. Elevada exposição à radiação solar. 

4. Radiação solar amainada pela cobertura vegetal. 
5. Índices pluviométricos elevados e bem distribuídos 
durante todo o ano. 
Assinale a alternativa que contém as afirmações 
corretas: 
a) 1 e 3 
b) 2 e 3 
c) 4 e 2 
d) 5 e 3 
e) 2 e 5 
 

7. (CESGRANRIO) A África dispõe para um futuro 
processo de industrialização de grandes 
concentrações de recursos naturais exceto: 
a) petróleo 
b) potencial hidráulico 
c)  carvão 
d) cobre 
e)  extração florestal 
 

8. (FGV) Nos últimos anos intensificou-se o 
processo de libertação dos países mais ricos da 
África, sendo bastante reduzida a dominação 
branca. São exemplos dessa dominação: 
a) Etiópia e Marrocos 
b) Egito e Zaire 
c) República da África do Sul 
d) Líbia e Moçambique 
e) Somália e Nigéria 
 

9. A vegetação do tipo savana ocorre na África, tanto 
nas regiões tropicais secas, como nas úmidas. Neste 
segundo caso, é consequência da ação do homem. 
Explique como isso acontece. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

10. Alguns dos graves problemas que afligem a África 
na atualidade tem suas origens na dominação colonial 
desse continente pelos europeus. Discuta a afirmação 
acima, explicando as relações que podem ser feitas 
entre o imperialismo europeu e as guerras tribais.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

17.6 GABARITO 
1/A 2/E 3/B 4/D 5/C 6 /A 7/C 8/C 

 

UNIDADE 18 
 

OCEANIA 
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Com 8,5 milhões de km2, a Oceania é o menor 

dos continentes. Seu território, de tamanho equivalente 
ao do Brasil, é formado por uma grande massa 
continental, a Austrália, e por uma enorme quantidade 
de ilhas, em que se destacam Papua–Nova Guiné e o 
arquipélago da Nova Zelândia (figura 1). Essas ilhas, 
espalhadas pelo Oceano Pacífico, dividem-se em três 
grandes grupos. Na Polinésia, a leste, não existem 
países independentes. Todas as ilhas pertencem a 
países de fora da região, como os Estados Unidos, 
Nova Zelândia, França e Chile. 

A Melanésia (no centro), uma vasta região do 
Pacífico a leste da Austrália e ao norte da Nova 
Zelândia, abriga algumas possessões francesas e seis 
países independentes: Papua Nova Guiné, Vanuatu, 
ilhas Salomão, Fiji, Samoa e Tonga. 

Já a Micronésia, ao norte, é formada por centenas 
de pequenas ilhas ao norte da Nova Guiné e ao sudeste 
da Indonésia. Entre elas estão as ilhas Marianas, que 
pertencem aos Estados Unidos e cinco países 
independentes: ilhas Marshall, Kiribati, Nauru, Tuvalu e 
Palau. 

 

18.1 AUSTRÁLIA 

A maior parte do território australiano é ocupada 
por desertos e regiões semiáridas. 

As concentrações humanas se situam, quase 
todas, nas áreas de clima temperado, no sudeste e 
sudoeste do país (figura 2). Já a região ao norte do 
Trópico de Capricórnio tem clima tropical, com muita 
chuva durante o verão. A costa leste recebe a influência 
das monções do sudeste asiático. Lá se localiza a 
Grande Barreira de Coral, maior recife de coral do 
mundo (figura 3). Esse tesouro ecológico se encontra 
atualmente ameaçado em consequência das 
alterações da temperatura e da composição química do 
mar provocadas pelo aquecimento global. A maior parte 
da vegetação australiana é constituída por savanas. As 
características singulares da sua fauna, em que se 
sobressaem os cangurus, devem-se ao isolamento do 
território durante muitos milhares de anos. 

Com suas instituições legais, culturais e políticas 
construídas a partir do modelo do Reino Unido, a 
Austrália se desenvolveu como um posto avançado 
britânico no Pacífico Sul, com uma economia baseada 
na exportação de produtos primários. 

Uma colônia penal britânica foi estabelecida em 
Sydney Cove em 1788, seguida pela instalação de 
cinco outras colônias na primeira metade do século 
XIX, povoadas principalmente por imigrantes das ilhas 
britânicas. Na segunda metade daquele século, foram 
impostas restrições à imigração de asiáticos, a fim de 

garantir que a Austrália fosse uma colônia habitada por 
brancos de origem europeia. 

O efeito da colonização britânica sobre os 
aborígenes, habitantes originários da Austrália, foi 
devastador. O território foi anexado sob a doutrina da 
terra nullius – ou seja, a ideia de que a Austrália era 
uma região vazia, sem dono. A população nativa foi 
quase totalmente exterminada pelo efeito das doenças 
trazidas pelos europeus, pela destruição de suas fontes 
de alimento e pelos massacres praticados pelos 
invasores britânicos. Os sobreviventes permaneceram 
à margem da sociedade, vítimas de leis 
discriminatórias que vigoraram até meados do século 
XX. Apenas em 1992 uma decisão da Corte Suprema 
reconheceu a existência de direitos dos aborígenes aos 
territórios onde viviam suas comunidades, abrindo 
caminho para medidas jurídicas voltadas para a 
compensação por perdas sofridas pelos nativos. 

 

 
 

 
Na prática, a Austrália passou a existir como um 

país independente em 1917, quando a Coroa britânica 
deixou de interferir em seus assuntos externos, mas até 
1986 o Reino Unido mantinha, formalmente, a 
soberania sobre o território australiano. Depois da 
Segunda Guerra Mundial, a Austrália adotou um 
programa de imigração em larga escala que alterou 
radicalmente sua composição demográfica. Mais da 
metade do crescimento populacional desde então se 
deve aos imigrantes e seus filhos. Os maiores 
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contingentes de imigrantes nesse período vieram da 
Grécia, da Itália e do Oriente Médio. 

A partir do final dos anos 1960, quando foi extinta 
a política migratória racista da “Austrália branca”, o país 
passou a receber um fluxo crescente de imigrantes da 
Ásia. Assim, a população australiana (figura 5), que há 
menos de 50 anos era uma das mais homogêneas 
etnicamente no mundo inteiro, tornou-se uma das mais 
diversificadas. 

A política oficial de assimilação foi substituída pelo 
multiculturalismo, que reconhece o direito dos 
diferentes grupos a manter, cada um, sua própria 
identidade étnica e nacional, mas obedecendo às 
regras compartilhadas por todos os australianos. 

Ao longo do século XX, a economia australiana se 
desenvolveu essencialmente com base na exportação 
de produtos primários, principalmente lã e minérios. 

O setor industrial é mais voltado para o mercado 
interno do que para as exportações. 

Considerado um país desenvolvido, a Austrália 
está entre as nações de Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) muito elevado. 

 

 
 

18.2 NOVA ZELÂNDIA 

 
Situada no Pacífico Sul, a Nova Zelândia é uma 

antiga colônia britânica, independente desde 1930. 
Tem uma população de 3,7 milhões de habitantes, 
dividida entre duas grandes ilhas (figuras 6 e 7). A 
maioria deles descende de imigrantes do Reino Unido 
e da Irlanda. Cerca de 15% pertencem aos povos 

originários da Polinésia, os maoris, etnia expulsa de 
suas terras pelos colonizadores e quase dizimada, e 
outros 6% provêm de outras regiões do Pacífico. 

Assim como a Austrália e Papua–Nova Guiné, a 
Nova Zelândia mantém vínculos formais com o Reino 
Unido, de tal modo que a rainha britânica é, 
oficialmente, o chefe de Estado. O poder efetivo, no 
entanto, pertence ao Parlamento neozelandês. 

O arquipélago abriga uma grande diversidade de 
climas, com regiões tropicais a norte e a oeste, e áreas 
temperadas a leste e a sul. 

A Nova Zelândia é um dos países com maiores 
indicadores de riqueza e de desenvolvimento social no 
mundo inteiro. Sua economia tem como base a 
exportação de trigo, carne e laticínios, com uma 
participação crescente do turismo. 
 

18.3 EXERCÍCIOS 
 

1. Um dos problemas mais graves que enfrenta a 
Austrália é a insuficiência de transportes, podendo-
se citar como causas para isso: 
a) a grande extensão territorial do país e a falta de 
recursos para abrir estradas; 
b) a inexistência de um plano de transportes para o 
país; 
c) as dimensões do país que obrigam a construção de 
longas estradas e, quanto as ferrovias, cada Estado 
construiu uma rede ferroviária sem preocupar-se em 
integrá-la as demais; 
d) os recursos do país são tantos que não se 
preocupam com os transportes terrestres; 
e) n.d.a. 
                                  
2. “A produção agrícola da Austrália é muito variada 
porque os diferentes tipos de clima permitem o cultivo 
dos distintos produtos, no entanto o país apresenta 
uma grande peculiaridade que é”:  
a) não exportar produtos agrícolas; 
b) somente exportar produtos agrícolas; 
c) ser um país essencialmente urbano embora uma boa 
parte de suas exportações seja proveniente do setor 
agropecuário; 
d) o desenvolvimento urbano fez com que diminuísse 
sua produção agropecuária; 
e) a Austrália não exporta produtos agropecuários, pois 
dessa forma deixaria de ser autossuficiente. 
 

3. “As condições naturais favoráveis, a escassez de 
mão-de-obra, explicam a preponderância da pecuária 
no país. Mais de 90% do leite é obtido através da 
ordenha mecânica em condições ideais de higiene, 
levando as cooperativas onde se localizam as 
indústrias de laticínios. Os ovinos são criados na ilha do 
sul e os bovinos na ilha do norte. Os derivados de 
pecuária são vitais para a economia do país que 
exporta queijo, leite manteiga e lã.” De acordo com o 
texto, o país referido é: 
a) Austrália 
b) Reino Unido da Grã-Bretanha 
c) Tasmânia 
d) Nova Zelândia 
e) Holanda 
 

4. Na análise do mapa você percebe que a Austrália 
tem grandes extensões inexploradas que são 
aproveitadas em função de que fator de ordem natural, 
basicamente: 
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a) relevo 
b) clima 
c) vegetação 
d) hidrografia 
e) solo 
 

5. “Na Austrália e perfuração de poços artesianos a 
grandes profundidades (até 2.000 metros), 
aproveitando lençóis subterrâneos, tem garantido água 
para os bebedouros, favorecendo a criação, sendo que 
a seca é um grande problema para a economia do país 
uma vez que as áreas de pecuária dependem da 
quantidade de chuvas. As regiões mais chuvosas 
coincidem com a pecuária leiteira.” Esta área situa-se 
na porção: 
a) Norte do país 
b) Nordeste 
c) Centro-Oeste 
d) Noroeste 
e) Sudeste 
 

6. A fauna desse país é muito original, apresentando 
espécies já extintas em muitas partes do mundo, mas 
que foram preservadas aí devido ao isolamento dessa 
área. Os cangurus são mamíferos de pelo, como de 
fosse um intermediário entre pássaro e mamífero. Em 
termos de vegetação também existem espécies raras, 
como o eucalipto. Que vegetação característica 
australiana marca a transição entre o deserto e as 
formações “glasslands”? (savana e estepes). 
a) xerófitas 
b) cerrados 
c) catingas 
d) scrub 
e) planícies 
 

7. Identifique as maiores cidades australianas e 
explique o porquê de sua concentração no litoral 
sudeste. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

8. Compare as regiões ocidental e oriental 
australiana em seus aspectos físicos e humanos.  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

18.4 GABARITO 
1/C 2/C 3/D 4/B 5/E 6/D 

 

UNIDADE 19 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE CARTOGRAFIA 
 

19.1 INTRODUÇÃO 

Estudar Geografia é uma forma de entendermos 
o mundo em que vivemos. Por meio deste estudo 
podemos entender melhor tanto o nosso local de 
moradia, quanto o nosso país ou o mundo 
contemporâneo. Neste contexto, o objetivo principal 
desta ciência é o estudo do espaço geográfico (o 
espaço da sociedade humana), sobre o qual os homens 
constroem, destroem e reconstroem 
permanentemente, através das indústrias, agricultura, 
das cidades, etc. 

As modificações que as sociedades produzem em 
seus respectivos espaços são hoje muito mais intensas 
que no passado, fato este que tem acarretado em 
sérias consequências ambientais que põe em risco a 
perpetuação da espécie humana. Costuma-se dizer 
que nos dias atuais o mundo cabe na palma de nossas 
mãos, veja o caso do advento da Internet, do avanço 
nos meios de comunicações e dos transportes. É claro 
que estas novas tecnologias estão acessíveis apenas 
para alguns, conforme o nível de riqueza de cada um. 

Este mundo cada vez mais complexo e intrigante, 
carregado de desigualdades sociais e injustiças e ao 
mesmo tempo cheio de esperança no que se refere as 
necessárias mudanças, é o principal motor de nosso 
estudo. Para tanto  

iniciaremos este capítulo com o estudo dos 
aspectos gerais de nosso planeta: a TERRA. 

19.2 ORIENTAÇÃO 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..7 

No mundo contemporâneo, a necessidade de 
localizar-se no espaço geográfico é cada vez maior em 
várias profissões. Neste contexto, um dos instrumentos 
mais antigos para localização é a rosa dos ventos, que 
traz os pontos cardeais, colaterais e ainda quando 
necessário, os subcolaterais, dando as direções na 
superfície terrestre. Com o auxílio do professor, 
complete a rosa dos ventos ao lado com as direções 
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corretas (lembre-se que na padronização internacional 
colocamos apenas as iniciais dos nomes que indicam 
as direções, que no caso são em inglês): 

 

Hemisférios 

A palavra hemisfério significa metade da esfera. 
Assim, a Terra é dividida em quatro hemisférios, 
recebendo cada um três tipos de nomes, conforme 
esquema abaixo: 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..1 

 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..2 

 

Zonas Climáticas 

Os paralelos principais que cortam a superfície 
terrestre de Leste para Oeste são importantes porque 
servem de limite para as Zonas Climáticas da Terra.  
Assim, temos as seguintes zonas: 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..3 

• Zona Tropical: É a região das baixas latitudes, 
entre os trópicos (também conhecida como Zona 
Intertropical). É a faixa de terras que recebe a maior 
quantidade de insolação, pois próximo a Linha do 
Equador os raios solares incidem verticalmente. 

• Zonas Temperadas: Tanto no hemisfério Sul 
quanto no Norte, a faixa temperada localiza-se entre os 
trópicos e os círculos polares. Localiza-se assim nas 
médias latitudes, onde os raios solares incidem 
inclinados, diminuindo a insolação e as temperaturas. 

• Zonas Polares: Na região dos pólos, área das 
altas latitudes, entre os círculos polares e os pólos, os 
raios solares incidem de maneira muito inclinada, 
diminuindo drasticamente a insolação e por 
consequência apresentando temperaturas muito baixas 
(a menor registrada foi no Pólo Sul Geográfico, onde 
localiza-se a Estação Antártica da Rússia: -89.2 oC) 
 

19.3 A Terra e seus Movimentos 

A partir do sol, a Terra é o terceiro planeta do 
sistema solar, a uma distância aproximada de 
150.000.000 Km, posição esta que conferiu ao planeta 
as condições ideais para a existência da vida animal e 
vegetal. 

Movimento de Rotação: é o movimento que a 
Terra faz em torno do seu próprio eixo imaginário, 
apresentando as seguintes características: 

• Sentido do movimento: de OESTE (W) para LESTE 
(E); 

• Duração do movimento: 23h 56m e 4 s 
(aproximadamente 24h); 

• Velocidade na linha do Equador: 1.669 Km/h 
(aproximado). 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..4 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..5 

O movimento de rotação da Terra traz como 
consequências: 

• Sucessão dos dias e das noites; 

• Dilatação da região do Equador e achatamento dos 
pólos; 

• Desvio de ventos e correntes marítimas para Oeste 
(força de Coriólis). 
 

Movimento de Translação: é o movimento que a 
Terra executa em torno do sol em órbitas elípticas, ou 
seja, apresentando uma variação da sua distância em 
relação ao sol: Afélio (período em que a Terra está 
mais afastada em relação ao sol – 152.000.000 Km) e 
Periélio (período em que a Terra está mais próxima do 
sol – 147.000.000 Km). Este movimento apresenta as 
seguintes características: 

• Duração do movimento: 365d 5h e 48m (as 6 horas 
aproximadas que sobram de cada ano, são 
contabilizadas de 4 em 4 anos, quando temos o ano 
com 366 dias); 

• Velocidade: 107.000 Km/h. 
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O movimento de translação da Terra traz como 
consequências: 

• Sucessão dos anos; 

• Em conjunto com o eixo de inclinação da Terra, 
dá origem às estações do ano. 
 

Inclinação da Terra (obliquidade da eclíptica): é a 
inclinação do plano da linha do Equador em relação ao 
plano de translação, na medida de 23o 27´30´´. Esta 
inclinação influencia diretamente da distribuição da 
iluminação na superfície terrestre, conforme o período 
do ano. 

O planeta Terra não é uma esfera perfeita. Após a 
utilização de novas tecnologias, os cientistas chegaram 
a conclusão de que há um achatamento nos pólos e um 
maior diâmetro na linha equatorial. Isto ocorre devido 
ao movimento de rotação da Terra. Confira suas 
medidas: 

• diâmetro polar: 12.713 Km 

• diâmetro equatorial: 12.756 Km  

• circunferência polar: 40.009 Km 

• circunferência equatorial: 40.076 Km 
 

Devido a estas características específicas, nosso 
planeta não possui uma forma definida, sendo 
conhecida como um geóide ou elipsóide de rotação. 
 

19.4 As Estações do Ano 

Considerando-se a esfericidade da Terra em 
conjunto com a inclinação do seu eixo, os hemisférios 
Norte e Sul, durante o movimento de Translação, não 
recebem a mesma quantidade de luz solar, o que 
resulta nas estações do ano, apontando dois extremos: 

• Solstícios: A circunferência equatorial está a 
23o27’30” da eclíptica, sendo este, o momento de maior 
afastamento entre o Plano da Órbita e o Plano do 
Equador. Ocorre em 21 de junho e 21 de dezembro. Os 
hemisférios recebem iluminação desigual. Um dos 
pólos encontra-se iluminado e outro na escuridão total. 

• Solstício de Verão - Maior período de dia do ano. 

• Solstício de inverno - Maior período de noite do ano. 

• Equinócios: A circunferência equatorial coincide 
com a eclíptica. Isto é, o Plano da Órbita coincide com 
o Plano do Equador. Ocorre em 21 de março e 23 de 
setembro. Os dois hemisférios recebem a mesma 
quantidade de luz. Nesse caso os períodos de dia e de 
noite possuem a mesma duração. Ou seja, nos 
equinócios os dias e as noites são iguais em duração. 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..6: As estações do ano 
 

19.5 EXERCÍCIOS 
 

1. (UFRJ) Observe com atenção o desenho a seguir. 

 
De acordo com o desenho, considerando que são 
18 horas, se a bola for chutada do centro em direção 
aos pontos A, B e C respectivamente, as direções 
percorridas serão: 
a) leste, norte, noroeste 
b) oeste, sul, sudeste 
c) leste, sul, sudoeste 
d) oeste, norte, noroeste 
e) sul, leste, noroeste  
 
2. (MACKENZIE-SP) Preencha o espaço em branco 
com a alternativa que convém: O Brasil localiza-se a 
oeste do meridiano inicial ou de Greenwich, situando-
se, portanto, inteiramente no hemisfério ocidental. 
Sendo cortado ao norte, pela linha .................., 
apresenta 7% de suas terras no hemisfério 
................. e 93% no hemisfério................., ao sul é 
cortado pelo trópico de......................(.)  
a) do equador - setentrional - meridional - capricórnio    
b) do meridiano de Greenwich - meridional - 
setentrional - Câncer  
c) inicial - oriental - ocidental – Câncer 
d) do equador - ocidental - oriental - Câncer  
e) do meridiano de Greenwich - setentrional - 
meridional - Câncer.  
 
3. Quando os raios solares atingem 
perpendicularmente ao trópico de Capricórnio, 
ocorre: 
a) solstício de verão no hemisfério sul 
b) solstício de inverno no hemisfério sul 
c) solstício de verão no hemisfério norte 
d) equinócio 
 
4. (UEL) Observe as figuras 1 e 2 a seguir 

 
Figura 1: Globo Terrestre (CARRARO, Fernando. Atividades com 
mapa. São Paulo: FTD, 1996.) 
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Figura 2: Planisfério (CARRARO, Fernando. Atividades com mapa. 
São Paulo: FTD, 1996.) 

 
Planisférios e globos terrestres são representações da 
Terra que permitem conhecê-la em sua totalidade, 
indicando 
o domínio da espécie humana sobre o mundo. 
Com base no globo terrestre, no planisfério e nos 
conhecimentos cartográficos, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Pela rede de coordenadas geográficas, com a 
identificação de pontos onde se cruzam paralelos e 
meridianos, é possível localizar qualquer ponto na 
superfície terrestre. 
II. A medida angular de longitude varia de 0º, em 
Greenwich, a 180º, em posição oposta, o antimeridiano, 
onde se localiza a Linha Internacional de Mudança de 
Data (LIMD). 
III. O Equador é o paralelo principal, traçado a igual 
distância dos polos, que divide a Terra horizontalmente 
em dois hemisférios: o Setentrional ou Boreal e o 
Meridional ou Austral. 
IV. A representação da Terra, tanto pelo globo quanto 
pelo planisfério, permite visualizar toda a superfície 
terrestre de uma só vez, com a distribuição uniforme de 
superfícies continentais e oceânicas. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
5. (UFPR) “Se olharmos para o céu numa noite clara 
sem lua, os objetos mais brilhantes que vemos são os 
planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também 
percebemos um número muito grande de estrelas que 
são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito 
distantes de nós. Algumas dessas estrelas parecem, de 
fato, mudar sutilmente suas posições com relação 
umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do 
Sol.” (HAWKING, S. W. Uma breve história do tempo: do Big Bang 

aos Buracos Negros. Trad. de Maria Helena Torres. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1988. p. 61.) 
A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 
I. O movimento da Terra ao qual o autor se refere 
determina uma órbita elíptica em que o planeta ora se 
afasta, ora se aproxima do Sol. 
II. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável 
pela sucessão dos dias e das noites. 
III. As posições relativas de planetas e estrelas 
permitem, há muitos séculos, a orientação no espaço 
terrestre; a constelação do Cruzeiro do Sul, no 
hemisfério Sul, e a Estrela Polar, no hemisfério Norte, 
são pontos de referência para esse tipo de orientação. 
IV. A distribuição desigual das temperaturas, 
determinante da vida em distintos lugares da superfície 

terrestre, está relacionada, entre outros fatores, à forma 
esférica da Terra e ao ângulo de incidência dos raios 
solares. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

6. (UFPE) Observe as proposições abaixo: 
1. Círculo de iluminação é o círculo máximo que limita 
a parte da Terra iluminada pelo Sol da parte não 
iluminada. 
2. Equinócios são os dois momentos em que, durante o 
ano, o círculo de iluminação atinge a máxima distância 
dos pólos.  
3. Latitude de um lugar é a distância, em graus, entre o 
Equador, tomado como origem, e o paralelo do lugar 
considerado. 
4. Altitude de um lugar é a distância vertical entre o 
lugar considerado e o nível médio do mar.  
5. Solstícios são os dois momentos em que o círculo de 
iluminação passa, durante o ano, pelos pólos. 
Estão corretas: 
a) 1, 2 e 3 
b) 2, 3 e 4 
c) 3, 4 e 5 
d) 2 e 5 apenas 
e) 1, 3 e 4  
 

7. Diferencie solstício de equinócio. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

8. Quais são as consequências geradas pelos 
movimentos de rotação e translação e suas 
influências no cotidiano da sociedade? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

9 - Quais concepções foram criadas pelo homem 
para auxiliar sua orientação no espaço terrestre? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

19.6 GABARITO 
1/A 2/A 3/A 4/D 5/A 6/E 

 

UNIDADE 20 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

As coordenadas geográficas são linhas 
imaginárias traçadas na superfície terrestre de Leste 
(E) para Oeste (W) – paralelo – e de Norte (N) para Sul 
(S) – meridiano. O cruzamento de um paralelo com um 
meridiano localiza precisamente qualquer ponto na 
superfície terrestre. 

• Paralelos: Círculos imaginários a partir da Linha do 
Equador 0o, variando até os pólos 90º. As medidas em 
graus entre os paralelos são chamadas de latitude. 

 
Figura 4.7 

• Meridianos: Linhas imaginárias perpendiculares a 
linha do Equador, passando pelos pólos. A partir do 
meridiano de Greenwich 0o, teremos 180o de longitude 
tanto para o hemisfério Oriental quanto para o 
Ocidental, até a Linha Internacional de Mudança de 
Data, oposta ao Meridiano de Greenwich. 

 
Figura 4.8 

 
Em resumo, teremos: 

 
Latitude: É à distância em graus de qualquer ponto do 
planeta até o Equador. 
Longitude: É à distância em graus de qualquer ponto 
do planeta até o Meridiano de Greenwich. 

20.1 Fuso Horário 

“Enquanto os paulistanos estão tomando café da 
manhã (9 horas), os franceses almoçam (13 horas), os 
indianos tomam o chá da tarde (17 horas), os 
tailandeses jantam (19 horas) e os australianos de 
Sydney se preparam para dormir (22 horas)” 
Marcelo Duarte, O guia dos curiosos, Companhia das 
Letras, p. 405. 

Figura 4.9: As coordenadas geográficas (paralelos e meridianos) 

 
O movimento de rotação da Terra é responsável 

direto pela ocorrência dos dias e das noites e por 
conseqüência das diferenciações de horas na 
superfície terrestre. Quando o relógio marca meio-dia 
em Brasília, os japoneses de Tóquio estão do lado 
oposto à iluminação solar, iniciando as 0:00 horas de 
um novo dia. Como a Terra gira de Oeste (W) para 
Leste (E) e convencionou-se que o meridiano de 0o 
passaria sobre a cidade de Londres, todas as terras do 
lado oriental sempre estarão com suas horas 
adiantadas em relação ao hemisfério ocidental. Para 
entendermos como foram convencionados os fusos-
horários, observe o esquema abaixo: 
 

TERRA 
circunferência na linha do Equador » 360º 

 
ROTAÇÃO 

movimento em torno de si mesma » 24h 
 

RESULTADO 
a partir da divisão de 360º / 24h = 15º (espaço de um 

fuso) 
 
Assim: FUSO HORÁRIO: são faixas 

imaginárias entre meridianos, na medida de 15º, 
que equivale ao tempo de 1 hora. O primeiro fuso 
tem no seu centro o meridiano de Greenwich, 
assim, a partir de 7o 30’ para o Ocidente e 7o 30’ para 
o Oriente, teremos os demais fusos de 15o em 15o. 

Logo, considerando o valor de 360º de 
circunferência da terra (mesmo que na realidade ela 
não seja uma esfera perfeita) e a divisão deste valor 
pelo tempo de 24 horas, teremos 15º de longitude. 
Um fuso horário equivale a 15º de longitude, ou 
seja, uma hora. Neste sentido 1º equivale à 4 
minutos. 
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Figura 4.4: Divisão da Terra em fusos 

 

 
Figura 4.5: Fusos horários (hora legal) 
 

20.2 Texto Complementar: Como funcionam 

os modernos meios de orientação? 

Atualmente, os pilotos de aviões e de navios 
dispõem de meios modernos e eficientes, que lhes 
permitem orientar seus movimentos com grande 
precisão. Entre esses meios, os mais comuns são o 
rádio, o radar e os satélites artificiais. 

O rádio emite sinais através de ondas que se 
propagam no ar. Nos aeroportos, por exemplo, existem 
estações de rádio, que transmitem sinais dirigidos, 
destinados a orientar a descida das aeronaves. 

Por sua vez, os aviões são equipados com um 
aparelho receptor chamado radiogoniâmetro. 
Conforme a direção, a intensidade e o volume dos 
sinais recebidos, o piloto fica sabendo a posição exata 
de seu avião, podendo então orientar corretamente 
seus movimentos. Desse modo, a aterrissagem torna-
se possível mesmo durante a noite e sob mau tempo 
(nevoeiro, por exemplo), quando o piloto não tem boa 
visibilidade da pista onde deverá pousar 

O radar é um complexo aparelho eletrônico, muito 
utilizado para orientar a navegação aérea e marítima. 

O radar possui uma antena, que emite ondas de 
rádio. Ao se chocarem contra um avião ou um navio, 
essas ondas retornam a seu ponto de origem, onde são 
captadas por um aparelho receptor, que as transforma 
em impulsos elétricos. Esses impulsos são transmitidos 
a uma tela, semelhante à de um televisor, onde apare-
cem sob a forma de sinais luminosos. 

Então, pela tela do radar é possível acompanhar o 
movimento do avião ou do navio e, através do rádio 
orientar as ações do piloto. 

Os meios mais modernos de orientação utilizam o 
sistema GPS (Global Positioning System), que funciona 
com base em uma rede de 24 satélites artificiais, 
circulando a 20 mil metros de altitude e enviando sinais 
à Terra permanentemente. 

Entre esses meios, o mais notável é o GPS IPS 
360 Pyxis, um pequeno e sofisticado aparelho dotado 
de uma antena para receber os sinais dos satélites. 
Medindo o tempo que uma onda de rádio emitida por 
cada satélite leva para chegar até ele, o Pyxis calcula 
automaticamente a latitude, a longitude e, se for o caso, 
a velocidade do veículo em que estiver instalado. 
 

20.3 EXERCÍCIOS 
 

1. Analise as questões abaixo: 
1 -(   ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas 
paralelamente à Linha do Equador.  
2 -(   ) A Linha do equador divide a Terra em dois 
hemisférios, norte e sul.  
3 - (   ) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas 
de um pólo ao outro.  
4 - (   ) A latitude é a distância em graus de qualquer 
ponto da superfície terrestre à linha do equador.  
5 - (   ) A longitude é a distância em graus de qualquer 
ponto da superfície terrestre ao Meridiano de 
Greenwich.  
6 - (   ) Por meio das coordenadas geográficas, não é 
possível a localização exata de qualquer ponto na 
superfície terrestre.  
Coloque a ordem correta das proposições acima 
consideradas, colocando V (verdadeiro) e F (falso).  
a) V, V, V, V, V, F 
b) F, F, V, V, V, F 
c) F, V, F, F, F, V 
d) V, V, F, V, V, F 
e) V, F, V, F, F, V 
 

2- (FESP) Examine atentamente as sentenças a 
seguir e assinale o grupo das que lhe parecerem 
corretas. 
1 - Paralelamente ao Equador ficam dispostos círculos 
que diminuem de tamanho à proporção que estão mais 
próximos dos pólos. 
2 - A latitude de um lugar é medida em km e representa 
a distância entre dois pontos na superfície do planeta.  
3 - As coordenadas geográficas compreendem a 
latitude, a longitude, a distância em metros em relação 
ao nível do mar e as isoietas.  
4 - A longitude é o afastamento, medido em graus, de 
um meridiano em relação a outro, chamado meridiano 
de Greenwich.  
5 - Quando se projeta a rede de paralelos e meridianos 
sobre o papel, tem-se uma projeção cartográfica.  
Assinale: 
a) se todas são corretas: 
b) se apenas 1, 2 e 3 são corretas; 
c) se apenas 1, 4 e 5 são corretas; 
d) se apenas 2, 3 e 5 são corretas; 
e) se apenas 2, 4 e 5 são corretas. 
 

3. (UFRN) Analise a figura abaixo e assinale a opção 
que corresponde, respectivamente, às coordenadas 
geográficas dos pontos X e Z. 
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 X Z 

A(  ) 60o de Latitude Sul 
15o de Longitude Oeste 

30o de Latitude Sul 
90o de Longitude Leste 

B(  ) 15o de Latitude Norte 
60o de Longitude Leste 

90o de Latitude Norte 
30o de Longitude 
Oeste 

C(  ) 60o de Latitude Norte 
15o de Longitude Leste 

30o de Latitude Norte 
90o de Longitude 
Oeste 

D(  ) 15o de Latitude Sul 
60o de Longitude Oeste 

90o de Latitude Sul 
30o de Longitude Leste 

 

4. Marque V (verdadeiro) ou F(falso). 
a) o movimento de rotação da Terra gera o dia e a noite, 
e diferenças no horário dos diversos pontos 
longitudinais da Terra (   ) 
b) o meridiano de Greenwich, é referência para a 
latitude (   ) 
c) latitude é a medida, em graus, de qualquer lugar até 
o Equador (   ) 
d) a escala expressa o quanto a realidade foi reduzida 
para se caber em um mapa. Ela pode ser numérica ou 
gráfica. (    ) 
 

5. O globo terrestre é cortado por linhas imaginárias 
criadas para possibilitar a localização de qualquer 
ponto em sua superfície. Para localizar um certo ponto 
no globo, determinam-se as coordenadas geográficas 
(latitude e longitude) com base nos princípios do círculo 
trigonométrico. 

 
Suponha que um navio tenha lançado um S.O.S. nas 
seguintes coordenadas geográficas: 30° latitude Sul e 
60° longitude Leste. 
Com base nas informações e no mapa, é correto 
afirmar que o navio se encontra 
a) nas proximidades do litoral brasileiro. 
b) no setor ocidental do Oceano Atlântico. 
c) nas proximidades da costa oriental da África. 
d) no setor oriental da América do Norte. 
e) na costa oriental da Oceania. 
  

6.  Em Londres, capital da Inglaterra, situada a 0° de 
longitude é meio dia (12 horas). Em São Paulo que 
está a 45º de longitude ocidental são: 
a) 3 horas da manhã 
b) 3 horas da tarde 
c) 9 horas da manhã    
d) 9 horas da noite.  
 

7. (UFV-MG) Um avião sai do Rio de Janeiro - 45°W, às 
14 horas, com destino a Fernando de Noronha - 30°W. 
O Vôo é de 3 horas. Que horas serão na ilha quando 
esse avião aterrissar:  
a) 16 horas     

b) 17 horas    
c) 18 horas     
d) 19 horas     
e) 20 horas 
 

8. (UEL) Os primeiros relógios baseavam-se no 
aparente movimento do Sol na abóboda celeste e no 
deslocamento da sombra projetada sobre a superfície 
de um corpo iluminado pelo astro. Considere que: a 
Terra é esférica e seu período de rotação é de 24 horas 
no sentido oeste-leste; o tempo gasto a cada 15º de 
rotação é de 1 hora; o triângulo Brasília/Centro da 
Terra/Lusaka (Zâmbia) forma, em seu vértice central, 
um ângulo de 75°. 

 
A hora marcada em Lusaka, num relógio solar, 
quando o sol está a pino em Brasília é: 
a) 5 horas. 
b) 9 horas. 
c) 12 horas. 
d) 17 horas. 
e) 21 horas. 
 

9. (UEL) Considere que um avião supersônico sai da 
cidade de Tóquio a 1 h da manhã de um domingo com 
direção à cidade de Manaus – AM. A duração do vôo é 
de nove horas e a diferença de fuso horário de uma 
cidade a outra é de onze horas. Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a hora e o dia da 
semana da chegada desse avião na cidade de 
Manaus. 
a) 22 h do sábado. 
b) 23 h do sábado. 
c) 01 h do domingo. 
d) 10 h do domingo. 
e) 12 h do domingo. 
 

10. (UEL) Às 16h30 em Pequim (capital da China), 
localizada nas coordenadas 39◦50’N e 116◦20’E, em 
uma reunião de empresários, foi tomada a decisão de 
instalar uma filial de uma indústria em Londrina 
(Paraná), que tem como coordenadas 23◦18’S e 
51◦10’O. Duas horas após o término da reunião, a 
decisão foi comunicada para o representante da 
indústria em Londrina. A que horas, em Londrina, o 
representante recebeu o comunicado? Apresente o 
desenvolvimento dos cálculos. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

20.4 GABARITO 



GEOGRAFIA GERAL    253 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

1/A 2/C 3/A 4/ V-F-V-V 5/C 6/C 7/C 8/D 9/B 
 

UNIDADE 21 

 

PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..10 

Projeção cartográfica é a representação de uma 
superfície esférica num plano (o mapa) ou, ainda, um 
sistema plano de paralelos e meridianos sobre os quais 
pode-se desenhar um mapa. Como a esfera não é um 
sólido desenvolvível, obrigatoriamente sofrerá 
deformações quando projetada sobre um plano. As 
deformações podem ser em relação ás distâncias, ás 
áreas ou os ângulos; por isso cabe ao cartógrafo 
escolher o tipo de projeção que melhor atenda aos 
objetivos do mapa. As opções são de três tipos: 

• Equidistância – são as projeções que mantêm 
as distâncias corretas: 

• Equivalência – são as projeções que mantêm a 
proporção entre área real e sua representação 
no mapa; 

• Conformidade – são as projeções que mantêm 
a igualdade dos ângulos na Terra no mapa.  

 

O globo terrestre artificial, guardada as proporções, 
constitui a mais perfeita representação da Terra, pois, 
sendo igualmente esférico, nos dá uma idéia bastante 

aproximada da realidade, apresentando ainda as 
seguintes vantagens ou características; 

• mostra-nos todos os continentes, os oceanos, 
as principais cadeias montanhosas; 

• possibilita a simulação dos movimentos da 
Terra; 

• apresenta as distâncias em latitude e longitude. 
 

Por outro lado, o globo artificial apresenta alguns 
inconvenientes, tais como; 

• sua dimensão, geralmente reduzida, não 
permite um grande número de informações: 

• se construído em tamanho muito grande, torna-
se de elevado custo e de difícil manuseio; 

• é mais utilizado para informações 
generalizadas da superfície terrestre. 

 

21.1 Classificação das projeções 

Embora existam diversos tipos, as projeções 
costumam ser agrupadas em três tipos básicos: 
cilíndricas, cônicas e azimutais. 

As projeções cilíndricas baseiam-se na projeção 
dos paralelos e dos meridianos em um cilindro 
envolvente, posteriormente planificado. Têm as 
seguintes características: 

• os paralelos e os meridianos são linhas retas 
que se cruzam em ângulos retos; 

• o intervalo entre os meridianos é constante, e a 
escala é verdadeira sobre o Equador; 

• as regiões de elevadas latitudes aparecem 
bastante exageradas ( na latitude de 60º chega 
a ser de 100º); 

A mais conhecida projeção cilíndrica é de Mercator 
(1569), a preferida pelos navegantes. 
 

 

______________________________________________________________________________________________

As projeções cônicas baseiam-se na projeção do 

globo terrestre sobre um cone que o tangencia, sendo 

depois planifico. A projeção cônica simples apresenta 

as seguintes características: 

• os meridianos são linhas retas e convergentes, e 
os paralelos são círculos concêntricos; 

• os paralelos e os meridianos estão separados por 
distâncias iguais; 

• é mais utilizada para representar regiões de 
latitudes médias. 

 
As projeções azimutais  baseiam-se na projeção da 
superfície terrestre num plano. Têm as seguintes 
características: 

• os meridianos são linhas retas divergentes, e 
os paralelos são círculos concêntricos; 

• as distorções aumentam a partir do centro 
(ponto de tangência); 

• são as preferidas para representar as regiões 
polares. 
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21.2 Projeção de Mercator 

A projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica 
conforme que distorce a proporção do tamanho dos 
continentes, mas mantém correta a forma. Essa 
projeção reforça a visão eurocêntrica – a Europa como 
o centro do mundo – e expressa a dominação 
econômica e cultural dos países do hemisfério norte 
sobre os países do hemisfério sul. 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..11: Projeção de Mercator 1569 

 

21.3 Projeção de Peters 

É também uma projeção cilíndrica, com os 
paralelos e meridianos representados ortogonalmente. 
A área dos continentes são reproduzidos fielmente, 
porém deforma o formato dos mesmos. As regiões de 
baixa latitude aparentam se alongar, enquanto as de 
alta latitude parecem que estão achatadas. Dessa 
característica, a denominação de um “mapa para um 
mundo mais solidário”, na qual os países 
subdesenvolvidos são destacados.  

 
Projeção de Peters 
 

21.4 Escala 

Os mapas nada mais são do que uma 
representação bastante reduzida da superfície total ou 
parcial da Terra, sendo que essa representação deve 
estar numa proporção definida. A função da escala é, 
portanto, informar a quantidade de vezes que uma 
determinada área ou distância foi reduzida em relação 
á sua representação no mapa. Exemplificando: num 
mapa de escala 1: 200 0000 devemos entender que a 
dimensão real sofreu redução de 200 000 vezes 
unidades (no caso, 200 000 cm) no lugar real.Quanto 
menor for o segundo número, no caso o denominador 
da fração ordinária, maior será a escala; e vice-versa. 
Assim as escalas inferiores a 100.000 são 
consideradas grandes; quanto superiores a 500.000, 
são pequenas. Quanto maior a escala mais detalhada 
é a carta geográfica. Assim, as plantas (ou cartas 
cadastrais) se fazem com escalas entre 1/500 e 
1/20.000. Os mapas topográficos têm escalas entre 

1/25.000 e 1/250.000, que são escalas médias; estes 
mapas são conceituados como informação oficial.  
 

21.5 Tipos de Escala 

A escala costuma ser apresentada sob uma das três 
formas seguintes: 
Numérica: Representada sob a forma de uma razão (1: 
200 000) ou de uma forma proporção (1/200 000). Em 
ambos os casos, significa que cada unidade no mapa 
corresponde a 200 000 unidades no lugar real. 
 

 
E = d / D 
d: distância medida na carta 
D: distância real 
As escalas numéricas mais comuns são da forma 
E = 1 / 10x ou E = 1:10x 
 

Gráfica 

Representada através de uma linha reta graduada. 
Exemplo: 

 
 

 
 

 
 

Nestes casos, a reta foi seccionada em quatro 
pedaços iguais, cada um medindo 1 cm. Isso quer dizer 
que 1 cm no mapa corresponde a 2 km no lugar 
real.Nos permite realizar as transformações de 
dimensões gráficas em dimensões reais sem 
efetuarmos cálculos. Para sua construção, entretanto, 
torna-se necessário o emprego da escala numérica. 
 

Grande escala e pequena escala 

De modo prático, podemos dizer que, quanto 
maior for o denominado da fração, menor será a escala 
e, inversamente, quanto menor for o denominador, 
maior será a escala. Exemplos: 

Escala A: 1/1000 000     Escala B: 1/100 000 
Neste caso, podemos dizer que a escala A é 

menor que a Escala B. 
Podemos dizer também que quanto maior for a 

escala, maior será a riqueza de detalhes, ao passo que, 
quanto menor for a escala, menor será a riqueza de 
detalhes. Exemplo: um mapa do Brasil na escala de 1: 
50 0000 000 comporta muito menos informações 
(detalhes) do que um mapa na escala de 1: 25 000 000. 
É que, no primeiro caso, o Brasil foi reduzido 50 000 

01Km 1 2 3 4 5 Km

01Km 1 2 3 4 5 Km

01Km 1 2 3 4 5 Km

0 2 mi1 mi1/2 mi
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000 de vezes, ao passo que , no segundo caso, a 
redução foi de apenas 25 0000 000 de vezes. 

Quanto á grandeza, as escalas podem ser assim 
classificadas: 

• Grande escala – até 1 : 250 000 

• Média escala  - até  1 : 250 000 a 1 : 1 000 000 

• Pequena escala – acima de 1 : 1 1000 000 
 

Curvas de nível 

É o método mais comum de representar as 
elevações do relevo. A curvas de nível são linhas que 
ligam pontos ou cotas de igual altitude em intervalos 
iguais. A escolha do espaçamento ou equidistância das 
linhas depende de vários fatores, como escala do 
mapa, tipo de relevo etc. 

• A equidistância entre as curvas pode ser, de 
acordo com o caso, de 10, 20. 50 ou 100m; 

• As curvas mostram tanto a altitude como o 
formato do relevo; 

• Quando o relevo é muito abrupto, as curvas 
aparecem no mapa muito próximas umas das outras; 
quando o relevo é suave, aparecem mais distanciadas. 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..12 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 
documento..13 

 

21.6 Perfil Topográfico 

Com base nas curvas de nível podemos construir 
perfis topográficos do relevo.  

O perfil topográfico é uma representação gráfica 
de um corte vertical do terreno segundo uma direção 
previamente escolhida.Um dos processos para 
construir um perfil topográfico é o seguinte:  

• Sobre o mapa topográfico traça uma reta, que 
corresponde à secção transversal l, cujo perfil 
pretendemos construir.  

• Orienta sobre o mapa uma folha de papel 
milimétrico ou quadriculado de maneira que o eixo 
horizontal sobre o qual se vai construir o perfil seja 
paralelo à linha reta que traçaste no mapa.  

• Projeta-se sobre o eixo horizontal a intersecção 
de cada curva de nível com a linha reta, tendo em conta 
a cota de altitude correspondente. 

• Traça um eixo vertical, que representa a 
altitude ou cotas.  

• Recorrendo ao eixo vertical localiza e marca o 
valor de cada curva de nível projetada.  

• Depois de marcados todos os pontos 
correspondentes às curvas de nível projetadas, unem-
se dando origem a um perfil topográfico.  

 

 

 

 

21.7 Construção de um perfil topográfico 

 
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi 
encontrado no documento..8 

O exemplo em cima mostra um perfil topográfico 
mais complexo. Temos duas montanhas com formas 
muito distintas. A da esquerda tem maiores altitudes, 
tem um cume mais pontiagudo, maiores declives e 
alguma assimetria. A sua vertente direita tem maiores 
declives que a vertente da esquerda, como se pode ver 
no perfil e nas curvas de nível que estão mais juntas. O 
cume da esquerda tem uma forma mais arredondada, 
menores altitudes, mas continuamos na presença de 
um relevo assimétrico: há uma diferença de declives 
entre as duas montanhas. 
 

21.8 EXERCÍCIOS  
 

1. (PUC-MG) Analisando o planisfério abaixo, todas 
as afirmativas podem ser constatadas nele, 
EXCETO: 

http://geographicae.files.wordpress.com/2007/05/topogrfaico_lr.jpg
http://geographicae.files.wordpress.com/2007/06/topo7.gif
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a) apresenta os paralelos retos e horizontais e o 
meridiano reto e vertical. 
b) o planisfério resultou de uma projeção cônica. 
c) as áreas de altas latitudes estão incorretas quanto a 
áreas e distâncias. 
d) as latitudes extremas do hemisfério meridional 
deixaram de ser mostradas. 
e) a Antártida foi parcialmente cortada. 
 
2. (PUC-RS) INSTRUÇÃO: Responder à questão com 
base no mapa e afirmativas abaixo, relacionadas à 
percepção cartográfica. 

 
I. Neste mapa aparece a porção meridional do Brasil 
e o Trópico de Câncer, localizado ao Sul do Equador. 
II. A área menos deformada deste mapa é o Pólo Sul, 
pois é uma Projeção Azimutal Polar. 
III. O mapa apresenta como ponto central o Pólo Norte, 
ficando em evidência o Círculo Polar Ártico. 
IV. Todos os continentes nessa projeção estão ao norte 
do seu centro. 
V. Entre os meridianos apresentados existem dois 
fusos horários. 
 
A análise das afirmativas permite concluir que está 
correta a alternativa 
a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) II, IV e V 
d) II e IV 
e) III e V 
 
3. (PUC-PR) A distância de 7 cm, medida em um 
mapa de escala numérica 1:2 500 000, corresponde 
em quilômetros na superfície da Terra a um 
comprimento real de:  
a) 225 
b) 17 500 
c) 1 750 
d) 175  

e) 185 
 
4. (PUC-RS) Responder à questão com base no mapa 
e nas afirmativas abaixo. 

 
I. É uma projeção cilíndrica, caracterizando uma visão 
de mundo eurocêntrica, privilegiando a forma dos 
continentes. 
II. Publicada pela primeira vez em 1973, pelo 
historiador alemão Arno Peters, indica uma projeção 
cilíndrica equivalente. 
III. Pretende demonstrar uma visão geopolítica dos 
países subdesenvolvidos, pois enfatiza o ponto de vista 
do Sul, apesar de comprometer a forma dos 
continentes. 
IV. É um mapa equivocado, pois o Norte está "embaixo" 
e o Sul "em cima". 
V. Foi idealizada no século XVI, pelo belga Mercator, e 
se caracteriza por ser uma projeção conforme, sendo 
muito utilizada nas Grandes Navegações. 
A análise das afirmativas, relacionadas ao mapa, 
permite concluir que está correta a alternativa 
a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) I e V 
d) II, III e IV 
e) II e III 
 
5. (UFPR) Observe a representação do relevo na figura 
a seguir, na qual o traço mais largo representa um rio e 
as linhas finas contínuas representam curvas de 
contorno do relevo, equidistantes em 10 m. A linha 
tracejada entre os pontos A e B indica uma seção 
topográfica. 
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Com relação aos elementos representados nessa 
ilustração, considere as seguintes afirmativas: 
1. A porção Ocidental apresenta um relevo mais 
acidentado. 
2. O segmento do rio segue do ponto (x) mais a jusante 
para o ponto (y) mais a montante. 
3. A seção A–B é perpendicular ao alinhamento do 
relevo e desse modo não serve para uma 
representação 
significativa dos contrastes do relevo. 
4. A porção sudeste apresenta uma depressão relativa. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
 
6. (UFPR) Utilizando o celular e um programa de 
acesso a mapas on line, você localizou um ponto de 
interesse a aproximadamente 2,5 cm de distância do 
local onde se encontrava. Considerando que o 
programa indicava a escala aproximada de 1:3.000, 
calcule a distância a ser percorrida em linha reta até 
esse ponto de interesse. 
a) 125 m. 
b) 120 m. 
c) 75 m. 
d) 65 m. 
e) 35 m. 
 
7 - (UFPR) Para ir a um determinado local, um motorista 
consultou o aparelho de GPS (Sistema de 
Posicionamento Global), o qual indicou o caminho 
representado na figura a seguir.  

 
Sabendo que o maior segmento a ser percorrido no 
trajeto sugerido pelo GPS corresponde à distância 
de 345m, é correto afirmar que a distância total a ser 
percorrida é de  
a) 425m e a escala utilizada é de 1:1000.  
b) 705m e a escala utilizada é de 1:5000.  
c) 810m e a escala utilizada é de 1:2500.  
d) 810m e a escala utilizada é de 1:5000.  
e) 1410m e a escala utilizada é de 1:10000. 
 
8. (UEL) 

Com o objetivo de representar, o mais próximo possível 
do real, o espaço geográfico, os cientistas usaram as 
projeções cartográficas. As mais utilizadas são as de 
Mercator e Peters, representadas pelas figuras a 
seguir. 

 
Com base nos conhecimentos sobre projeções 
cartográficas, assinale a alternativa correta. 
a) Na projeção de Peters, o espaçamento entre os 
paralelos aumenta da linha do equador para os polos, 
enquanto o espaçamento entre os meridianos diminui a 
partir do meridiano central. 
b) Na projeção de Mercator, o espaçamento entre os 
paralelos diminui da linha do equador para os polos, 
enquanto o espaçamento entre os meridianos aumenta 
a partir do meridiano central. 
c) Na projeção de Peters, o plano da superfície de 
projeção é tangente à esfera terrestre (projeção 
azimutal); já, na projeção de Mercator, o plano da 
superfície de projeção é um cone (projeção cônica) 
envolvendo a esfera terrestre. 
d) Na elaboração de uma projeção cartográfica, o 
planisfério de Peters mantém as distâncias 
proporcionais entre os elementos do mapa, 
aumentando o comprimento do meridiano central. 
e) A projeção de Mercator é desenvolvida em um 
cilindro, sendo mantida a propriedade forma; essa 
projeção mostra uma visão de mundo eurocêntrica. 
 
9. (UFPR) A figura abaixo é o recorte de uma carta 
topográfica contendo dois possíveis traçados para uma 
rodovia estadual, com elevado fluxo de caminhões. 
Considerando os traçados sugeridos, aponte o mais 
adequado à rodovia, justificando a escolha a partir da 
análise do recorte da carta topográfica. 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
10. (UEL) Na cartografia, a escala é a relação 
matemática entre as dimensões do terreno e a 
representação no mapa e constitui-se em um de seus 
elementos essenciais. Considere uma viagem do Rio 
de Janeiro até Belo Horizonte, passando por Vitória. 
Para uma viagem mais segura, é importante calcular a 
distância do trajeto e a direção geográfica a seguir, 
desde o ponto de partida até o destino. 

 
A) Calcule a distância entre Rio de Janeiro e Vitória; 
entre Vitória e Belo Horizonte e entre Vitória e Rio 
de Janeiro. Apresente os cálculos utilizados para 
encontrar essas distâncias. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
B) Indique a direção geográfica do ponto de partida 
até o destino (Rio de Janeiro a Vitória e Vitória a 
Belo Horizonte). 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

21.9 GABARITO 
1/D 2/A 3/A 4/B 5/B 6/C 7/E 8/E 
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HISTÓRIA DO BRASIL 
UNIDADE 15 

 

A ERA VARGAS: GOVERNO 

CONSTITUCIONAL 
 

Getúlio Vargas é eleito presidente pelo Congresso 

em julho de 1934 e exerce o mandato constitucional até 

o golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. 

Os três anos de legalidade são marcados por intensa 

agitação política, greves e agravamento da crise 

econômica. Nesse quadro, ganham importância 

movimentos como a Ação Integralista Brasileira (AIB) e 

a Aliança Nacional Libertadora (ANL). 
 

15.1 AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA (AIB) 

As ideias fascistas chegam ao Brasil nos anos 20, 

propagando-se a partir do sul do país e dão origem a 

pequenos núcleos de militantes. Em 1928 é fundado o 

Partido Fascista Brasileiro. 

A organização mais representativa dos fascistas, 

porém, é a Ação Integralista Brasileira (AIB), fundada 

em 1932 pelos escritores Plínio Salgado e Gustavo 

Barroso. O movimento é apoiado por setores direitistas 

das classes médias, dos latifundiários e dos industriais. 

Recebe a adesão de representantes do clero católico, 

da polícia e das Forças Armadas. Defende um Estado 

autoritário e nacionalista que promova a "regeneração 

nacional", com base no lema "Deus, Pátria e Família". 

Plínio Salgado (1895-1975) nasce em São Bento do 

Sapucaí, São Paulo, e estuda ciências humanas em 

Minas Gerais. Desde jovem dedica-se ao jornalismo. 

Elege-se deputado estadual em 1928 e, em 1932, 

funda a Ação Integralista Brasileira (AIB). 

 
Plínio Salgado, líder da AIB 

 

Em menos de quatro anos, o movimento reúne 

mais de 300 mil adeptos em todo o país. De inspiração 

nazifascista, adota uma simbologia nacionalista, uma 

camisa verde como uniforme e, como saudação, a 

palavra “anauê”, uma interjeição da língua tupi. 

Apontado como líder do levante integralista de 1938, 

Plínio Salgado é preso na fortaleza de Santa Cruz, e 

depois exilado em Portugal. Volta ao Brasil em 1945, 

com o fim do Estado Novo, e funda o Partido da 

Representação Popular (PRP). Em 1955, concorre à 

Presidência da República e chega em último lugar. 

Elege-se deputado federal em 1958 e 1962 pelo PRP, 

e em 1966 e 1970 pela Arena. Membro da Academia 

Paulista de Letras, escreve romances, ensaios e obras 

políticas. 
 

15.2 ALIANÇA NACIONAL LIBERTADORA (ANL) 

O agravamento das condições de vida das massas 

urbanas e rurais, e as tendências autoritárias de Vargas 

fornecem os ingredientes para formar a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), em março de 1935. A ANL 

foi uma grande frente política formada por ex-tenentes, 

comunistas, socialistas, líderes sindicais e liberais 

alijados do poder. O capitão da Marinha Hercolino 

Cascardo, líder da revolta do couraçado São Paulo na 

Revolução Paulista de 1924, é escolhido para dirigi-la. 

Luís Carlos Prestes, ex-chefe da Coluna Prestes e já 

militante do Partido Comunista, é indicado seu 

presidente de honra. A ANL defende a suspensão 

definitiva do pagamento da dívida externa, ampliação 

das liberdades civis, proteção aos pequenos e médios 

proprietários de terra, reforma agrária nos latifúndios 

improdutivos, nacionalização das empresas 

estrangeiras e instauração de um governo popular. 

 
Luiz Carlos Prestes, presidente de honra da ANL 

 

Formada à semelhança das frentes populares 

antifascistas e anti-imperialistas da Europa, a ANL é o 

primeiro movimento de massas de caráter nacional. Em 

apenas três meses forma 1.600 núcleos, 

principalmente nas grandes cidades. Só no Rio de 

Janeiro inscrevem-se mais de 50 mil pessoas. 

Congrega operários, estudantes, militares de baixa 

patente e membros da classe média. 
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Seu rápido crescimento assusta as classes 

dominantes. Surgem campanhas contra a "ameaça 

comunista". Getúlio Vargas começa a reprimir os 

militantes e, em 11 de julho de 1935, decreta a 

ilegalidade da ANL e manda fechar suas sedes. 

15.3 A Intentona Comunista (1935) 

Após o fechamento da ANL, o Partido Comunista 

começa a preparar uma insurreição armada. Em 23 de 

novembro de 1935 estoura em Natal um levante de 

militares ligados ao partido. No dia seguinte, o mesmo 

ocorre no Recife e, no dia 27, no Rio de Janeiro. A 

rebelião fica restrita aos muros dos quartéis, mas serve 

de argumento para o Congresso decretar estado de 

sítio. A polícia, dirigida por Filinto Müller, desencadeia 

violenta repressão aos comunistas. 
 

15.4 O GOLPE DE ESTADO (1937) 

O estado de sítio aumenta o poder de Vargas e de 

alguns altos oficiais do Exército e da própria polícia. 

Crescem a repressão aos movimentos sociais e a 

conspiração para instaurar uma ditadura no país. É 

nesse clima que se inicia a campanha para as eleições 

presidenciais, previstas para janeiro de 1938. 

Três candidatos são lançados à Presidência. O 

paulista Armando de Sales Oliveira é apoiado pelos 

partidos Constitucionalista (sucessor do Partido 

Democrático) e Republicano Mineiro, pelo governador 

gaúcho, José Antônio Flores da Cunha, e por facções 

liberais de outros Estados. O paraibano José Américo 

de Almeida é apoiado pelo Partido Libertador do Rio 

Grande do Sul, pelo governo de Minas e pela maioria 

das oligarquias nordestinas. O terceiro candidato é o 

integralista Plínio Salgado. 

Vargas declara seu apoio a José Américo, mas, ao 

mesmo tempo, encomenda secretamente ao jurista 

Francisco Campos, simpatizante do fascismo e futuro 

Ministro da Justiça, uma nova Constituição para o 

Estado autoritário que pretende estabelecer. 
 

15.5 O Plano Cohen 

Em 30 de setembro de 1937 o general Góis 

Monteiro, chefe do Estado-maior do Exército, divulga à 

nação o "tenebroso" Plano Cohen: uma suposta 

manobra comunista para a tomada do poder através da 

luta armada, assassinatos e invasão de lares. No 

entanto, descobriu-se posteriormente que o Plano não 

passava de uma fraude forjada por membros da Ação 

Integralista para justificar o golpe de estado. Frente à 

"ameaça vermelha", o governo pede ao Congresso a 

decretação de estado de guerra, concedido em 1o de 

outubro de 1937. É o início do golpe. 

Com o golpe já em andamento, Getúlio reforça 

suas alianças com o governador de Minas, Benedito 

Valadares, e de vários Estados do Nordeste. Em 10 de 

novembro de 1937 as Forças Armadas cercam o 

Congresso Nacional e, à noite, Vargas anuncia em 

cadeia de rádio a outorga da nova Constituição da 

República, elaborada pelo jurista Francisco Campos. A 

quarta Constituição do país e terceira da República, 

conhecida como "a polaca" por inspirar-se na 

Constituição fascista da Polônia, institui a ditadura do 

Estado Novo. 

A Constituição outorgada acaba com o princípio de 

harmonia e independência entre os três poderes. O 

Executivo é considerado "órgão supremo do Estado" e 

o presidente é a "autoridade suprema" do país: controla 

todos os poderes, os Estados da Federação e nomeia 

interventores para governá-los. Os partidos políticos 

são extintos e instala-se o regime corporativista, sob 

autoridade direta do presidente. A "polaca" institui a 

pena de morte e o estado de emergência, que permite 

ao presidente suspender as imunidades parlamentares, 

invadir domicílios, prender e exilar opositores. 
 

15.6 EXERCÍCIOS 
 

1. “A política do Estado brasileiro, depois da Revolução 

de 1930, nas palavras do cientista político Décio Saes, 

"será combatida, pelo seu caráter 'intervencionista' e 

pelo 'artificialismo' dos seus efeitos; de outro lado, a 

política de reconhecimento das classes trabalhadoras 

urbanas será criticada pelo seu caráter 'demagógico', 

'massista' e 'antielitista'". 
(in: "História Geral da Civilização Brasileira", III, 3, 1981, p. 463.) 

As críticas ao Estado brasileiro pós-1930 eram 

formuladas por setores que defendiam: 

a) Os interesses dos usineiros e, no plano político, o 

coronelismo. 

b) Posições afinadas com o operariado e, no plano 

político, o populismo. 

c) Os interesses agroexportadores e, no plano político, 

o liberalismo. 

d) As burguesias comercial e financeira e, no plano 

político, o conservadorismo. 

e) Posições identificadas com as classes médias e, no 

plano político, o tenentismo. 
 

2. Leia estas duas letras de samba, comparando-as: 

"Eu passo gingando 

Provoco e desafio 

Eu tenho orgulho 

De ser tão vadio. 

Sei que eles falam 

Deste meu proceder 

Eu vejo quem trabalha 

Andar no miserê." 
"Lenço no pescoço" (1933), de Wilson Batista. 
 

"Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário 

Leva mais um operário: 

Sou eu que vou trabalhar. 

Antigamente eu não tinha juízo 

Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês: 

Sou feliz, vivo muito bem 

A boemia não dá camisa a ninguém 

É, digo bem." 
"O bonde São Januário" (1940), de Wilson Batista e Ataulfo Alves. 

A partir dessa leitura comparativa e considerando-

se o período em que foram escritas, bem como 

outros conhecimentos sobre o assunto, é 
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CORRETO afirmar que, nas duas letras, se torna 

evidente: 

a) o aumento do poder de compra dos salários no 

período, com a garantia da estabilidade da moeda pelo 

Governo. 

b) a liberdade criativa do artista popular, o que 

possibilitava um debate aberto de temas polêmicos da 

realidade nacional. 

c) a adequação da produção musical urbana ao 

contexto político, caracterizado pelo crescente 

intervencionismo estatal. 

d) o crescimento da capacidade de poupança, como 

consequência. 

do poder de pressão de sindicatos autônomos. 

 

3. (UNIFOR CE) A conjuntura mundial estava sob 

forte influência do nazifascismo, representado por 

Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Era uma 

época marcada por forte sentimento nacionalista e 

pela centralização do poder estatal. Os ventos 

fascistas se faziam sentir no Brasil, por meio 

a) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 

fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias 

conservadoras de extrema direita; 

b) da Ação Integralista da América do Sul (AIAS), 

organização fascista liderada por Plínio Salgado, cujas 

ideias conservadoras eram comunistas; 

c) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 

fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias 

conservadoras eram resumidas no lema "Deus, Filho e 

Espírito Santo"; 

d) da Ação Integralista América do Sul (AIAS), 

organização fascista liderada por Plínio Salgado, cujas 

ideias conservadoras eram resumidas no lema "Deus, 

Pátria e Família". 

e) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 

nazista liderada por Plínio de Arruda Sampaio, cujas 

ideias de extrema esquerda. 

 

4. (UEL-PR) Leia o poema a seguir: 

‘’ Governo mais avacalhado 

O Gegê sempre sorrindo 

Por causa da nossa ‘’Aliança’’ 

Acabará caindo, acabará caindo. 

O Gegê tá de calças na mão 

Por causa da nossa revolução 

O povo todo já está cansado 

De ser explorado 

Por este ladrão! 

O Gegê entrou num botequim 

Beber cachaça e saiu assim... 

Levando um tamanho chute 

Foi tomar vermute 

Com Amendoim’’. 
(VIANNA, Marly de Almeida Gomes. ‘’Revolucionários de 35: sonho 

e realidade’’. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. P. 561.) 

Os versos transcritos acima foram cantados pelos 

‘’aliancistas’’, nos primeiros anos da Era Vargas 

(1930-1945). Com base nos versos e nos 

conhecimentos sobre a Era Vargas, considere as 

afirmativas a seguir. 

I. Teve como um de seus aspectos marcantes a 

tendência à democratização do Estado. 

II. A Aliança Nacional Libertadora (ANL) foi um 

movimento que congregou diversos atores sociais: 

partidos políticos, sindicatos, associações e entidades 

diversas, sendo suas principais forças políticas os 

Tenentes e os comunistas. 

III. O suposto Plano Cohen, imputado aos comunistas 

pelos oficiais do exército, auxiliou no recrudescimento 

da repressão anticomunista no país e foi uma das 

justificativas para a implantação do Estado Novo. 

IV. Com a aquiescência dos comunistas, o governo 

Vargas preparou os instrumentos de apoio à ANL, 

primeira tentativa de organização da sociedade civil no 

Brasil, aprovando a Lei de Segurança Nacional, 

visando ao combate dos crimes contra a ordem política 

e social. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e IV.  

b) II e III  

c) III e IV 

d) I, II e III 

e) I, II e IV 
 

5. (UNISC-RS) O crescimento industrial brasileiro 

no século XX foi favorecido por: 

a) Substituição de importações, aproveitando-se da 

conjuntura das duas grandes guerras. 

b) Mão de obra imigrante europeia em regime de 

servidão. 

c) Escravismo como forma principal de relação de 

trabalho. 

d) Transferência de capital da indústria para a 

agricultura. 

e) Predomínio da criação autóctone de tecnologia. 
 

6. (UNESP) Leia o trecho de uma marchinha do 

Carnaval de 1951: 

"Bota o retrato do Velho outra vez, 

Bota no mesmo lugar. 

O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar." 
(Haroldo Lobo e Marino Pinto, 1951) 

Cantada por Francisco Alves, essa música se 

tornou um recurso de propaganda política do 

período. Responda: 

a) A letra da música faz referência a qual 

personagem da História do Brasil? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

b) Comente o significado desse personagem na 

História Republicana 

Brasileira: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

7.(UFAM) Sobre o Plano Cohen é correto afirmar 

que: 

a) Regulamentava a troca de favores políticos 

estabelecida entre os Estados Unidos, Brasil e países 

do Cone Sul, prevendo compensação financeira em 

troca de adesão à luta contra o Bloco Soviético. 

b) Foi uma espécie de versão do Plano Marshall 

oferecida pelos Estados Unidos aos países da América 

Latina. Visava injetar recursos para soerguer as 

economias locais afetadas pela Segunda Guerra 

Mundial. 

c) Pacto firmado entre os governos militares do Brasil, 

Argentina e Chile, visando à troca de informações que 

facilitassem a perseguição e a captura de militantes 

socialistas que atuavam nesses países.  

d) Tratava-se de documento que acusava os 

comunistas de tramarem uma revolução no Brasil. 

Forjado pelas lideranças integralistas, o documento 

visava alarmar a população e foi utilizado por Vargas 

quando da instauração do Estado Novo. 

e) Foi o nome dado à operação de apoio norte 

americano ao golpe militar que instaurou a ditadura no 

Brasil em 1964. 
 

15.7 GABARITO  
1.c 2.c 3.a 4.b 5.a 6. a) Getúlio Vargas, à época do seu segundo período 
de governo(1951-1954). b) Getúlio Vargas destacou-se por melhor 
representar o populismo no Brasil, pelo incentivo à industrialização, 
pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas e pelo nacionalismo. Foi 
o governante que mais tempo atuou no regime republicano, tendo 
governado de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Eternizou-se como o ‘’Pai 
dos Pobres’’ em razão da conduta populista e do reconhecimento dos 
direitos trabalhistas. 7.d 

 

UNIDADE 16 
 

A ERA VARGAS: ESTADO NOVO 
 

A ditadura Vargas, ou Estado Novo, dura oito 
anos. Começa com o golpe de 10 de novembro de 1937 
e se estende até 29 de outubro de 1945, quando Getúlio 
é deposto pelos militares. Neste período, o poder é 
centralizado no Executivo e cresce a ação 
intervencionista do Estado. As Forças Armadas 
passam a controlar as forças públicas estaduais, 
apoiadas pela polícia política de Filinto Müller. Prisões 
arbitrárias, tortura e assassinato de presos políticos e 
deportação de estrangeiros são constantes. Em 27 de 
dezembro de 1939 é criado o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), responsável pela 
censura aos meios de comunicação, e pela propaganda 
oficial do governo, por exemplo, com a produção de 
programas de rádio como a Hora do Brasil, exaltando 
os feitos do regime. 

O Estado Novo é apoiado pelas classes médias e 
por amplos setores das burguesias agrária e industrial. 
Rapidamente Vargas amplia suas bases populares 
recorrendo à repressão e cooptação dos 

trabalhadores urbanos: intervém nos sindicatos, 
sistematiza e amplia a legislação trabalhista. Sua 
principal sustentação, porém, são as Forças Armadas. 
Durante o Estado Novo elas são reaparelhadas com 
modernos armamentos comprados no Exterior e 
começam a intervir em setores considerados 
fundamentais para a segurança nacional, como a 
siderurgia e o petróleo. A burocracia estatal é outro 
ponto de apoio: cresce rapidamente e abre empregos 
para a classe média. Em 1938, Vargas cria o 
Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), encarregado de unificar e racionalizar o 
aparelho burocrático e organizar concursos para 
recrutar novos funcionários. 

Os integralistas apoiam o golpe de estado desde a 
primeira hora, mas não conseguem participar do 
governo. Sentem-se logrados quando Vargas extingue 
a Ação Integralista Brasileira junto com os demais 
partidos. Formam então a Associação Brasileira de 
Cultura e passam a conspirar contra Vargas. Tentam 
um primeiro golpe em março de 1938, mas são 
prontamente reprimidos. Dois meses depois organizam 
a invasão do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, 
com o objetivo de assassinar Vargas. A guarda do 
Palácio resiste ao ataque até chegarem tropas do 
Exército. Vários integralistas são presos e alguns 
executados no próprio Palácio. 

Com a censura à oposição e apoio de setores 
importantes da sociedade, Vargas pôde dar 
continuidade ao seu projeto de desenvolvimento para o 
Brasil. Investiu na industrialização e modernização da 
economia, com a substituição de importações e 
construção da indústria de base (petróleo e aço) e 
ampliou a legislação trabalhista. Inspirada na 
legislação da Itália fascista, as leis trabalhistas de 
Vargas culminaram na criação da Justiça do Trabalho 
(1943) da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, 
1943) e do controle estatal dos sindicatos. Estas 
iniciativas contribuíram para construir a imagem de 
Vargas como um “protetor” dos trabalhadores. 

No início dos anos 40 o Estado Novo alcança certa 
estabilidade. Os inimigos políticos já estão calados e as 
ações conciliatórias com os diversos setores da 
burguesia evitam oposições. Na época, o jornal O 
Estado de S. Paulo, sob controle direto do DIP, não 
cansa de publicar editoriais exaltando o espírito 
conciliador do ditador. Um deles, por exemplo, diz que 
Vargas é um "homem sem ódio e sem vaidade, 
dominado pela preocupação de fazer o bem e servido 
por um espírito de tolerância exemplar, 
sistematicamente devotado ao serviço da Pátria". 
Inúmeros folhetos de propaganda enaltecendo o 
caráter conciliador de Vargas e sua faceta de "pai dos 
pobres" são produzidos pelo DIP e distribuídos nos 
sindicatos, escolas e clubes. 
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Getúlio Vargas 
 

16.1 O BRASIL NA 2ª GUERRA MUNDIAL 

Em 1939, dois anos depois de instalada a ditadura 
do Estado Novo, começa a 2ª Guerra Mundial. Apesar 
das afinidades do Estado Novo com o fascismo, o Brasil 
se mantém neutro nos três primeiros anos da guerra. 
Vargas aproveita-se das vantagens oferecidas pelas 
potências antagônicas e, sem romper relações 
diplomáticas com os países do Eixo – Alemanha, Itália, 
Japão –, consegue, por exemplo, que os Estados 
Unidos financiem a siderúrgica de Volta Redonda. 

Com o ataque japonês à base americana de Pearl 
Harbour, no Havaí, em dezembro de 1941, aumentam 
as pressões para que o governo brasileiro rompesse 
com o Eixo. Em fevereiro de 1942 Vargas permite que 
os EUA usem as bases militares de Belém, Natal, 
Salvador e Recife. Como retaliação, forças do Eixo 
atacam navios mercantes brasileiros ao longo da costa. 

Nos dias 18 e 19 de agosto de 1942, cinco deles – 
Araraquara, Baependi, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará 
– são torpedeados por submarinos alemães. Morrem 
652 pessoas e Vargas declara guerra contra a 
Alemanha e a Itália. A Força Expedicionária Brasileira 
(FEB) é criada em 23 de novembro de 1943. Em 6 de 
dezembro, a Comissão Militar Brasileira vai à Itália 
acertar a participação do Brasil ao lado dos aliados. O 
primeiro contingente de soldados segue para Nápoles 
em 2 de julho de 1944 e entra em combate em 18 de 
setembro. 

Os pracinhas brasileiros atuaram em várias 
batalhas no vale do rio Pó: tomam Monte Castelo em 
21 de fevereiro de 1945, vencem em Castelnuovo em 5 
de março e participam da tomada de Montese em 14 de 
abril. Ao todo são enviados cerca de 25 mil homens à 
guerra. Morreram 430 pracinhas, 13 oficiais do Exército 
e oito da Aeronáutica. Ao retornarem para o Brasil, os 
pracinhas foram recebidos com muita festa, e as 
expectativas em torno do fortalecimento do Exército 
eram grandes. Afinal, o Exército Brasileiro, ao fim da 
Segunda Guerra, era o mais bem equipado da América 
Latina, e o único com experiência real de combate. No 
entanto, os pracinhas foram logo esquecidos pelo 
governo e pela sociedade, e as Forças Armadas não 
aproveitaram todo o potencial disponível para sua 
modernização. 

 

16.2 A CRISE DO ESTADO NOVO 

Tão logo o Brasil declarou guerra aos países do 
Eixo e se aliou aos Estados Unidos, os 
questionamentos à ditadura de Vargas começaram a 
surgir. A partir de 1943, a oposição se rearticulou e 
começaram a surgir protestos e manifestações que 

criticavam a manutenção de uma ditadura no Brasil 
enquanto se lutava em defesa da democracia na 
Europa. Vargas, preocupado em garantir a coesão 
interna ao país, começou a se manifestar favorável a 
uma abertura política democrática no Brasil. 

Em 1945, com o fim da 2ª Guerra, novas eleições 
foram convocadas e os partidos políticos voltaram em 
cena. Os opositores de Vargas exigiam o seu 
afastamento do poder e a promulgação de uma nova 
Constituição. Logo, os apoiadores de Vargas se 
articularam e lançaram um movimento conhecido como 
“queremismo”, traduzindo que queriam a permanência 
de Vargas no poder enquanto era elaborada a nova 
Constituição. O ditador, percebendo que as classes 
populares eram favoráveis à sua permanência, tenta 
prolongar seu governo restringindo as novas eleições e 
tomando medidas contra os monopólios industriais. 

No entanto, as medidas tomadas por Vargas para 
garantir o apoio dos trabalhadores e se manter no 
poder desagrada a setores das classes médias, 
empresários e das Forças Armadas. Em outubro de 
1945, a indicação por Vargas para que seu próprio 
irmão ocupasse um cargo no comando da polícia do Rio 
de Janeiro serviu de pretexto para que os comandantes 
do Exército retirassem seu apoio ao governo. Vargas, 
então, se viu forçado a renunciar, dando fim ao seu 
período ditatorial. Com a queda de Vargas, O país viveu 
um processo de redemocratização. As eleições 
presidenciais foram restabelecidas, dentro de novos 
padrões, definidos desde a Revolução de 30. A Justiça 
Eleitoral passou a efetivamente funcionar e deu maior 
credibilidade ao processo eleitoral e, finalmente, as 
mulheres puderam participar concretamente das 
eleições. Com isso cresceu muito o número de 
eleitores. 
 

16.3 EXERCÍCIOS 
 

1. A chamada Era Vargas, período da história 
brasileira situado entre 1930 e 1945, pode ser 
subdividida em três fases: o governo provisório, até 
1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o 
Estado Novo, entre 1937 e 1945. Este último teve 
papel fundamental na constituição do Brasil 
contemporâneo. As afirmações feitas a seguir são 
todas sobre o Estado Novo. Leia-as e, em seguida, 
assinale a CORRETA: 
a) Adoção de uma política liberal e antinacionalista, 
através da qual o Estado brasileiro se aproxima de 
potências como os Estados Unidos. 
b) Uma alternância no poder das principais oligarquias 
- paulista e mineira - sustentáculos políticos de todo o 
período populista. 
c) A racionalização da máquina administrativa através 
da criação do Departamento Administrativo de Serviço 
Público - o DASP - instrumento, na prática, de 
fortalecimento do Poder Federal. 
d) Controle dos partidos e das eleições por parte do 
governo federal. 
e) Manutenção das eleições para os cargos legislativos 
e para os governos dos estados, extinguindo-se, 
entretanto, as eleições para prefeito. 
 

2. Os acontecimentos históricos ocorrem, sempre, 
em conexão com outros acontecimentos, de modo 
que, quando falamos de uma época estamos nos 
referindo a um ambiente dentro do qual os 
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acontecimentos expressam limitam as ações dos 
sujeitos. Pode-se dar o seguinte exemplo para essa 
afirmação: em 1932, sob a liderança do literato 
Plínio Salgado, foi organizado, no Brasil, um 
movimento político cuja inspiração vinha da 
Europa, sendo profundamente influenciado por um 
movimento político europeu em ascensão na 
época, o qual apresentava como uma de suas 
metas prioritárias combater um outro movimento 
político em expansão na Europa. Os três 
movimentos referidos são, respectivamente: 
a) O Integralismo, o Fascismo e o Nazismo. 
b) O Liberalismo, o Socialismo e o Comunismo. 
c) O Integralismo, o Nazifascismo e o Comunismo. 
d) O Expansionismo, o Nacionalismo e Anarquismo. 
e) O Anarquismo, o Comunismo e o Integralismo. 
 

3. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
foi criado pelo Estado Novo (1937-1945), para 
controlar e enquadrar a produção cultural no País. 
Sobre suas práticas, é INCORRETO afirmar que: 
a) Reprimiam manifestações culturais das 
comunidades das periferias urbanas. 
b) Exaltavam a harmonia social brasileira resultante da 
miscigenação racial. 
c) Incentivavam o discurso nacionalista e ufanista sobre 
as riquezas naturais. 
d) Censuravam produções artísticas incentivadoras dos 
confrontos trabalhistas. 
e) Censuravam toda e qualquer manifestação contrária 
à política Estado-novista ou a figura de Vargas. 
 

4. "Foi regulamentada a atividade dos jogadores 
estrangeiros no Brasil, não pelas entidades do futebol e 
sim pelo DIP. De fato. Segundo a imprensa carioca, 'os 
jogadores estrangeiros só poderão ingressar no futebol 
brasileiro desde que tenham contrato firmado com um 
clube nacional, sendo o documento visado pelo 
consulado, no país de origem'. Assim, o controle pelo 
Departamento será perfeito, pois ele ficará de posse da 
2ª via do contrato, ao mesmo tempo, a do documento 
de entrada em nosso país, exigido pela lei, o que 
provará a situação legal do profissional. O que se 
depreende é que os profissionais estrangeiros 
continuarão a ser equiparados aos artistas contratados. 
Findo o prazo de permanência, estipulado em contrato, 
são obrigados a retornar aos seus países. ("A Gazeta", 

03.12.1940) 
Além do apresentado, esse departamento tinha 
ainda como funções: 
a) Centralizar a censura e popularizar a imagem do 
presidente Vargas. 
b) Controlar a ação dos sindicatos e estabelecer metas 
para a educação básica. 
c) Definir programas de assistência social e organizar a 
Juventude Brasileira. 
d) Gerir o imposto sindical e garantir a autonomia e a 
liberdade dos sindicatos. 
e) Reprimir os opositores do regime ditatorial e 
assessorar os interventores estaduais. 
 

5. (UNESP) O Estado Novo (1937-1945) foi marcado 
pelo seu caráter centralizador, intervencionista e 
autoritário. As forças opositoras ao regime valiam-
se dessas características para denunciar a ‘’ação 
fascista’’ do governo. No processo de crise desse 
Estado, cujo desfecho foi a deposição de Vargas, 

avalie a importância da participação do Brasil na 
Guerra em oposição ao nazifascismo. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

6. (UNICAMP-SP) Ao estudar o Estado Novo, o 
historiador Alcir Lenharo destacava o papel 
desempenhado pelo rádio: ‘’(...) o rádio servia, 
eficazmente, para se espalhar a imagem 
onipresente de Vargas por todo o país (...). Pelo 
rádio, o poder se faz presente e pessoaliza a relação 
política com cada cidadão.’’ (Sacralização da política, 

Campinas, Papirus/Ed. Unicamp, 1996, p.42) 
a) Por que era importante para o Estado Novo que 
cada cidadão se considerasse próximo de Vargas? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) Cite duas práticas utilizadas pelo Estado Novo, 
além do uso dos meios de comunicação de massa, 
para assegurar o poder de Vargas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

7. (FUVEST-SP) A política cultural do Estado Novo 
com relação aos intelectuais caracterizou-se: 
a) Pela repressão indiscriminada, por serem os 
intelectuais considerados adversários de regimes 
ditatoriais. 
b) Por um clima de ampla liberdade pois o governo 
cortejava os intelectuais para obter o apoio ao seu 
projeto nacional. 
c) Pela indiferença, pois os intelectuais não tinham 
expressão e o governo de baseava nas forças militares. 
d) Pelo desinteresse com relação aos intelectuais, pois 
o governo se apoiava nos trabalhadores sindicalizados. 
e) Por uma política seletiva através da qual só os 
adversários frontais do regime foram reprimidos. 
 

8. Na História do Brasil, o período conhecido como 
Estado Novo foi caracterizado: 
I. Pela vigência de uma constituição outorgada, 
II. Pela centralização político-administrativo. 
III. Por um modelo exacerbadamente federativo. 
IV. Pela concentração de poderes nas mãos do 
Executivo. 
V. Por um forte sistema de censura e repressão 
mantido pelo Serviço Nacional de Informações. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 



HISTÓRIA DO BRASIL    265 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

d) I, II e IV. 
e) III, IV e V. 
 

9. Getúlio Vargas demorou para definir a sua 
posição em relação a II Guerra Mundial, mas coube 
tirar proveito da situação. O seu apoio aos Aliados 
rendeu ao Brasil: 
a) As honras prestadas à F.E.B. (Força Expedicionária 
Brasileira). 
b) A construção da Petrobrás. 
c) A perseguição dos submarinos alemães que 
comprovadamente, afundaram cinco navios brasileiros. 
d) O financiamento para a construção da Usina 
Siderúrgica de Volta Redonda. 
e) O retorno imediato à democracia. 
 

16.4 GABARITO 
1.c 2.c 3.a 4.a 5. O Brasil criou a FEB e a FAB, patrulhou o atlântico sul e 
enviou tropas para a Itália, ao lado dos aliados. 6. a) Para dar 
legitimidade à ditadura varguista. b) O desenvolvimento do 
nacionalismo e da legislação trabalhista. 7.e 8.b 9.d 

 
 
 

UNIDADE 17 
 

O PERÍODO DEMOCRÁTICO I (1946-64) 
 

Com a renúncia de Vargas e o consequente fim do 
Estado Novo, inaugurou-se no Brasil o período mais 
politicamente democrático desde a proclamação da 
República. Formaram-se novos partidos políticos, que 
disputavam nas ruas os votos da população. Os 
principais partidos legalizados em 1945 foram o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social 
Democrático (PSD), de inspiração getulista, e a União 
Democrática Nacional (UDN) e o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) de oposição de direita e esquerda, 
respectivamente. 

Em 2 de dezembro de 1945 ocorreram as eleições 
presidenciais e para a formação da Assembleia 
Constituinte. Mesmo afastado do governo, Getúlio 
ainda detinha muito poder e popularidade, sendo eleito 
senador pelo Rio Grande do Sul e apoiando o candidato 
a presidente vencedor: Eurico Gaspar Dutra (PSD). 
 

17.1 O GOVERNO DUTRA (1945-1950) 

Com o apoio de Vargas, Dutra venceu facilmente 
as eleições contra o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN). 
Em seu primeiro ano de governo, os deputados e 
senadores reunidos em Assembleia Constituinte 
elaboraram e promulgaram, em 16 de setembro de 
1946, um nova Constituição para o Brasil. Com a 
maioria dos parlamentares (151 deputados e 26 
senadores) o PSD dominou os trabalhos sobre a nova 
Constituição. Inspirada na Constituição de 1934, era 
liberal, defendia a liberdade de pensamento, de 
associação e de crença, mantinha o presidencialismo e 
o voto secreto para maiores de 18 anos, e defendia a 
propriedade privada. 

Ao contrário de Vargas, Dutra adotou uma posição 
mais liberal no plano econômico, que teve como 
consequência um aumento considerável das 
importações. Isso fez com que todo o capital 

acumulado durante a Segunda Guerra Mundial fosse 
‘’queimado’’ com produtos supérfluos como bebidas, 
chicletes, chocolates e aparelhos eletrônicos. As 
intensas procuras populares por esses produtos, e a 
estagnação das indústrias nacionais, fizeram com que 
a inflação se tornasse quase insustentável. 

Para retirar o Brasil dessa crise, foram tomadas 
medidas emergenciais, como o aumento das taxas de 
importação, a contenção de gastos públicos e uma 
maior facilidade para a importação de bens de capital 
para promover a industrialização. A não eficiência 
dessas primeiras medidas emergenciais, fizeram com 
que fosse elaborado um plano econômico mais robusto 
em maio de 1948, o plano SALTE, que priorizava os 
investimentos para as áreas da saúde, alimentação, 
transporte e energia. 

A crescente organização dos movimentos de 
operários, e o medo que o partido comunista causava 
nos grandes empresários e no próprio governo, foram 
suficientes para que Dutra adotasse medidas enérgicas 
contra o movimento sindical, proibindo manifestações e 
greves. Com a bipolarização mundial, e o alinhamento 
do Brasil com os EUA durante a Guerra Fria, o partido 
comunista foi acusado de agir a serviço da União 
Soviética. O resultado foi a cassação do partido, 
deixando-o na clandestinidade. 

Em 1949, com o fim do mandato de Dutra, 
lançaram-se candidatos à presidência Eduardo Gomes 
(UDN), Cristiano Machado (PSD) e Getúlio Vargas 
(PTB). Vargas, ainda nos braços do povo e tendo 
apoiadores dentro do próprio PSD, conseguiu uma 
vitória com ampla margem frente aos seus adversários. 
Entretanto, sua vitória foi duramente contestada por 
opositores, como o jornal O Estado de S. Paulo e pela 
UDN, liderada por Carlos Lacerda, ambos 
argumentando que a eleição havia sido ilegítima. Toda 
essa contestação em nada adiantou, e em 1950, 
Getúlio Vargas voltava ao poder, dessa vez, 
democraticamente. 
 

17.2 O SEGUNDO GOVERNO DE GETÚLIO 

VARGAS (1950-1954) 

A volta de Vargas à presidência, com amplo apoio 
das massas e dos principais partidos políticos (PSD e 
PTB), entretanto, não garantiria a facilidade em 
governar. Depois de 15 anos governando de maneira 
autoritária, Vargas agora deveria respeitar as regras do 
regime democrático e lidar com uma oposição cada vez 
mais ferrenha à sua figura, representada pela UDN e 
seu porta-voz, Carlos Lacerda. 

As marcas do segundo governo Vargas são, 
irrefutavelmente, o populismo e o nacionalismo. 
Getúlio tentou conciliar o inconciliável: No plano interno, 
desenvolver uma indústria nacional, através de um 
acúmulo de capital; no plano externo, criar uma 
economia independente do capitalismo internacional, 
agora sob a liderança norte-americana. 
 

O nacionalismo econômico 

No primeiro ano de seu governo, Getúlio 
denunciou a espantosa remessa de lucros das 
empresas estrangeiras para suas matrizes, uma terrível 
sangria para a economia nacional. Por conta disso, foi 
aprovada a Lei de Remessas de Lucro, aprovada em 
1952, obrigando as empresas multinacionais a 
reinvestirem no mínimo 10% de seu lucro líquido. 
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Ao mesmo tempo, desenvolveu uma política 
nacionalista, o que fez o Presidente norte-americano 
cancelar certos empréstimos prometidos 
anteriormente. Também aumentou o oposicionismo dos 
udenistas, que eram a favor da participação dessas 
empresas na exploração das riquezas nacionais. Por 
esse motivo os udenistas eram conhecidos como 
‘’entreguistas’’. Apesar disso, Vargas realizou a 
expansão da Siderúrgica Nacional, a criação da 
hidrelétrica de Paulo Afonso, a fundação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), a 
Eletrobrás entre outras coisas. 

O ponto central do governo, no entanto, foi o Plano 
Lafer - do ministro Horácio Lafer -, que priorizava os 
seguintes setores: energia, transporte e indústria de 
base. Em 1953, é criada a Petrobrás a partir da 
campanha “O Petróleo é nosso”, frustrando as 
intenções de empresas multinacionais do petróleo de 
explorar o combustível fóssil do nosso solo e não 
obstante as crescentes pressões do governo norte-
americano. 

Neste mesmo ano, o ritmo da industrialização 
nacional entrou num impasse: para crescer precisava 
de recursos, internos e externos. Internos, com a 
expansão do crédito, financiamento, arrocho salarial e, 
infelizmente, inflação. Externamente, com a facilitação 
das importações, redução das taxas de câmbio e 
aproximação dos EUA. Se por um lado isso beneficiava 
a burguesia industrial e a agricultura agroexportadora 
(a minoria dominante), por outro prejudicava 
sobremodo a classe média, as massas operárias e o 
povo em geral (a maioria iludida). 
 

Trabalhismo e populismo 

Os trabalhadores eram manejados a fim de 
acreditarem que o desenvolvimento os beneficiaria 
diretamente, o que apavorava os setores mais 
tradicionais. Além disso, a tolerância do governo para 
com os partidos de esquerda inquietava os militares, 
alinhados com os norte-americanos e receosos do 
“perigo vermelho”: uma nova fobia iria de agora em 
diante justificar quaisquer golpes. A reorganização dos 
sindicatos pelo Ministro do Trabalho, João Goulart, à 
sombra do peronismo argentino, tornou intolerável aos 
setores mais à direita qualquer apoio ao Presidente. 

Dessa maneira, os trabalhadores, desrespeitando 
o pacto de aliança com o governo, entraram em greve 
geral durante 29 dias. Trezentos mil operários paulistas 
exigiam aumento salarial. O temor da classe dominante 
era que Vargas perdesse o controle do movimento 
sindical. Outros atritos surgiram com o governo dos 
EUA. O principal deles decorreu da recusa brasileira 
em enviar tropas para a Guerra da Coréia, foco da 
Guerra Fria. Em represália, os norte-americanos 
cancelaram empréstimos e provocaram a queda do 
preço do café. Naturalmente, a elite econômica 
nacional pendeu para o lado dos americanos. 
 

Crise política e suicídio 

Em 1954, João Goulart, ministro do Trabalho, 
propôs o aumento do salário mínimo em 100%, o que 
revoltou a burguesia industrial. A oposição se agitou, e 
o governo recuou diante das pressões, demitindo o 
ministro Goulart. No entanto, os trabalhadores se 
agitavam e Getúlio teve medo de perdê-los: por isso, 
em 1º de maio daquele ano aprovou o aumento salarial 

de 100%, perdendo, assim, o apoio da burguesia, dos 
proprietários e dos militares, além dos conservadores 
de todas as classes. Os trabalhadores, sós, sem 
organização própria, seriam incapazes de lutar para 
manter Getúlio. 

Diante dessa situação de duras críticas ao 
presidente, em agosto de 1954 um indivíduo da guarda 
pessoal do Presidente tentou matar Lacerda - o 
atentado da Rua dos Toneleiros. Nesse episódio, 
Carlos Lacerda saiu com ferimentos leves, mas houve 
a morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz, o que 
agitou as Forças Armadas, as quais passaram a exigir 
a renúncia do “pai dos pobres”. 

Imobilizado, sem apoio das Forças Armadas, dos 
grandes proprietários e das classes médias, atacado 
impiedosamente pela oposição, Getúlio recebeu a 
sugestão dos membros de seu próprio ministério que 
deveria renunciar. No entanto, na madrugada de 24 de 
agosto de 1954, Vargas escolhe um caminho mais 
trágico, cometendo suicídio com um tiro no peito. 
Deixou uma carta-testamento na qual denunciava a 
oposição imoral que sofreu por conta de suas ideias 
nacionalistas. Vargas queria o impossível: beneficiar o 
povo e as classes dominantes ao mesmo tempo dentro 
de um capitalismo nacionalista, mas sem recursos 
próprios, nem interesse em se desligar da 
dependência. 
 

17.3 GOVERNO DE CAFÉ FILHO (1954-1955) 

O suicídio de Vargas pegou a oposição de 
surpresa. A população, comovida, saiu às ruas e atacou 
sedes de jornais e embaixadas estrangeiras, 
consideradas responsáveis pelo ato de Getúlio. A UDN 
e os militares não concluíram seu objetivo de chegar ao 
poder por meio de um golpe, e o governo foi ocupado 
pelo seu vice João Fernandes Café Filho, então 
apoiado pela UDN. 

Com relação à economia, Café Filho abriu a 
economia brasileira para o exterior e concedeu amplas 
facilidades ao capital externo. Tais medidas fizeram 
com que a inflação atingisse a economia brasileira, 
gerando um atrito entre o povo e o Governo. Afastado 
do cargo por motivos de saúde, Café Filho deu o lugar 
para Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. 
Entretanto, o povo ainda não via com bons olhos os 
‘’novos’’ governantes udenistas. 

 

Eleições de 1955 

Tinha início, no final de 1954, as novas campanhas 
presidenciais, que escolheriam um sucessor ao curto 
governo de Café Filho. A coligação do PSD/PTB 
lançava a candidatura de Juscelino Kubitschek para 
presidente e João Goulart para vice. A UDN indicou o 
general Juarez Távora. A coligação PSD/PTB obteve 
as vitórias tanto para Presidente, quanto para vice. 
Apesar de algumas ameaças de opositores da UDN, 
que conspiravam para continuarem no poder, o 
resultado das eleições foi respeitado, devido ao apoio 
do ex-ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira 
Lott, que respondeu ao golpe dos udenistas com um 
contragolpe, garantindo a posse de JK no dia 31 de 
janeiro de 1956. 
 

17.4 EXERCÍCIOS 
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01. (UFPE) Sobre o primeiro e o segundo governo 
do presidente Getúlio Vargas, identifique as 
proposições verdadeiras e falsas. 
( ) Em 1939, o presidente Getúlio Vargas apresenta um 
plano quinquenal, cujas metas serviam de apoio à 
industrialização: usinas hidrelétricas em Paulo Afonso, 
estradas de ferro e rodovias, usina de aço e fábrica de 
aviões. 
( ) Aparentemente o Estado Novo foi antioligárquico; 
entretanto, manteve intacto o sistema de dominação no 
campo porque os capitais investidos nas indústrias 
eram originários da acumulação no setor agrícola. 
( ) A Constituição de 1937 se caracterizou pelo 
predomínio do poder legislativo e subordinação do 
poder executivo ao poder judiciário. 
( ) Vargas defendia uma política anti-imperialista e 
decidiu nacionalizar o petróleo, criando a Petrobrás, 
através da Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, quando 
estabeleceu o monopólio estatal do petróleo. 
( ) A Revolução Constitucionalista de 1932, em São 
Paulo, deu continuidade ao programa proposto pelos 
tenentes, que participaram da Coluna Prestes. 
 

02. (FGV)  
Do ponto de vista da política econômica, o governo 
Dutra se iniciou seguindo um modelo liberal. A 
intervenção estatal foi condenada [e] passou-se a 
acreditar que o desenvolvimento econômico do país e 
o fim da inflação gerada nos últimos anos da guerra 
dependiam da liberdade dos mercados em geral e 
principalmente da livre importação de bens. [...] em 
junho de 1947, o governo mudou de orientação, 
estabelecendo um sistema de licenças para importar. 
Na prática, o critério de licenças favorecia a importação 
de itens essenciais, como equipamentos, maquinaria e 
combustíveis, e restringiu a importação de bens de 
consumo. Boris, Fausto. História do Brasil. São Paulo: 

Edusp,1995,p.403. 
De acordo com a leitura do texto, podemos concluir 
que: 
A) Dutra iniciou seu governo com uma orientação 
econômica intervencionista, mas, a partir de 1947, 
adotou uma política liberal, que proibia as importações 
de bens de capital e de consumo. 
B) houve uma mudança na orientação econômica do 
governo Dutra a partir de 1947, no sentido de permitir a 
importação de bens de capital e restringir a entrada de 
bens de consumo. 
C) o governo Dutra, ainda sob o impacto do Estado 
Novo getulista, adotou uma política econômica 
intervencionista que se acentuou, a partir de 1947, com 
medidas restritivas à importação de bens de capital no 
Brasil. 
D) a orientação liberal da política econômica do 
governo Dutra acarretou a desindustrialização do país, 
processo intensificado com a política intervencionista 
adotada a partir de 1947. 
E) a adoção de uma política econômica liberal foi a 
plataforma pela qual a UDN conseguiu chegar ao 
poder, com Dutra. A mudança para uma linha 
intervencionista marcou a reaproximação de Dutra com 
Getúlio e o rompimento com a UDN. 
 

03. (Fuvest-SP) ‘’(...) é fenômeno das regiões atingidas 
pela intensificação do processo de urbanização. 
Estabelece suas raízes mais fortes em São Paulo, 
região de mais intenso desenvolvimento 

industrial no país (...) é, no essencial, a exaltação do 
poder público; é o próprio Estado colocando-se através 
do líder em contato direto com os indivíduos reunidos 
na massa. (...) A massa se volta pra o Estado e espera 
dele o sol ou a chuva, ou seja, entrega-se de mãos 
atadas aos interesses dominantes’’ 
Esse texto de F. Weffort, 
A) Faz considerações sobre o coronelismo no Brasil. 
B) Caracteriza a política brasileira pós 64. 
C) Descreve uma forma de dominação política que 
emergiu com a revolução constitucionalista de 1932. 
D) Caracteriza a forma de poder oligárquico na 
República Velha. 
E) Trata do populismo no Brasil. 
 

04. (FGV-SP) ‘’...Nada mais vos posso dar a não ser 
meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue 
de alguém, querem continuar sugando o povo 
brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha 
vida...Cada gota de meu sangue será uma chama 
imortal em vossa consciência e manterá a vibração 
sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o 
perdão. E aos que pensam que me derrotam repondo 
com minha vitória... Lutei contra a espoliação do povo. 
Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a 
calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha 
vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. 
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da 
eternidade e saio da vida para entrar na história.’’ (Carta-

Testamento de Getúlio Vargas’’ in Documentos de História do Brasil, 
organizado por Mary Del PRIORE e outros, São Paulo, 
Scipione,1999, PP. 98-99.) 

A Carta-Testamento de Getúlio Vargas foi publicada 
pela imprensa brasileira em 24 de agosto de 1954. 
O suicídio do presidente da República foi um dos 
episódios mais dramáticos da História brasileira no 
século passado e ocorreu em meio a uma grave 
crise política. Analise tal situação, considerando: 
- O panorama da crise política de 1954. 
- As características da política de massas do 
período. 
- As consequências políticas da morte de Vargas. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

05. (MACK-SP)’’ O suicídio foi o último, o supremo e 
inesperado gesto que surpreendeu a todos e reverteu 
as tendências, selando o carisma e o mito.’’ Aspásia 
Camargo 
Sobre o episódio ocorrido em 24 de agosto de 1954, 
a que se refere o texto, podemos afirmar que: 
A) Com a morte de Vargas, sua figura política é 
esquecida pelas massas populares. 
B) A reação das massas populares inconformadas 
impediu a UDN de tomar o poder, dando uma sobrevida 
ao populismo, com a eleição de João Goulart para Vice-
Presidente. 
C) O isolamento e a indiferença das massas urbanas 
levaram Vargas a esse desfecho, embora contasse 
com total apoio das Forças Armadas. 
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D) Na História brasileira a figura de Getúlio Vargas não 
é vista como carismática, em virtude do período 
ditatorial. 
E) A UDN, a Tribuna de Imprensa e Carlos Lacerda 
foram os grandes beneficiados com o trágico fim do 
Presidente, assumindo a liderança política com apoio 
das massas. 
 

06. (UNESP) O segundo governo de Getúlio Vargas 
(1951-1954) terminou com o suicídio do presidente. 
Contribuiu para a crise política desse governo: 
A) O fechamento do Congresso, que acabou por unir, 
numa frente ampla, os defensores dos ideais 
democráticos. 
B) O apoio do presidente aos políticos da UDN, 
favoráveis à organização de um golpe para mantê-lo no 
poder. 
C) A política econômica adotada, de cunho 
nacionalista, da qual um dos marcos foi a criação da 
Petrobrás, em 1953. 
D) A série de convulsões sociais provocadas pela 
inflação, com movimentos grevistas organizados pelo 
Partido Comunista, então na legalidade. 
E) A ruptura entre civis e militares, que culminou com o 
assassinato do político e jornalista Carlos Lacerda. 
 

07. (UNESP-SP) São características do segundo 
governo Vargas (1951-1954): 
A) instabilidade política, crescente aumento do custo de 
vida, oposição sistemática do PTB e PSD às medidas 
governamentais, não participação do capital 
estrangeiro nas atividades econômicas. 
B) estabilidade política, desenvolvimento econômico, 
monopólio estatal do petróleo, apoio da ampla frente 
partidária (UDN, PTB, PSD, PCB) ao programa de 
governo. 
C) crescente instabilidade política, aumento do custo de 
vida, greves, monopólio estatal do petróleo, sistemática 
oposição da UDN ao governo. 
D) intransigente defesa dos interesses populares, apoio 
sistemático do Partido Comunista, monopólio estatal do 
petróleo, proibição da entrada de capitais estrangeiros 
no país. 
E) limitada participação do capital estrangeiro, nas 
atividades econômicas, controle da inflação, 
estabilidade política, oposição sistemática da UDN e 
PC ao programa de governo. 
 

08. (Unitau) No seu segundo governo, Getúlio 
Vargas (1951-1954), para pôr em prática seu 
programa de investimento, criou em 1952 o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), 
destinado a: 
A) Fornecer créditos a longo prazo e juros baixos para 
incentivar a atividade industrial. 
B) Atrair investimentos estrangeiros, especialmente a 
indústria automobilística. 
C) Construir casas para a população de baixa renda. 
D) Anular ou reduzir as deficiências infraestruturais que 
impediam o regular desenvolvimento da economia 
brasileira. 
E) Colocar em prática as propostas de desenvolvimento 
sugeridas pelas missões de cooperação econômica 
americanas. 
 

17.5 GABARITO 

01 – V-V-F-V-F 02 – B 03 – E 04 – De volta ao governo em 1951, com um 
projeto desenvolvimentista e nacionalista, Getúlio Vargas passou a 
enfrentar uma intensa oposição de setores ligados ao capital estrangeiro 
e dos segmentos conservadores da sociedade representados pela UDN. 
Estes, contestavam o nacionalismo econômico e a política populista 
caracterizada pela aproximação e incorporação das classes 
trabalhadoras urbanas à cena política, sob a tutela do Estado. Vargas 
enfrentava também campanhas na imprensa contra o governo, 
sobretudo pelo Jornal Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda e a perda 
de apoio no Exército. O cenário desfavorável, agravou-se com o 
atentado ao jornalista Carlos Lacerda, no qual morreu o Major-do-Ar 
Rubens Vaz, sendo apontados como responsáveis, pessoas próximas do 
presidente. Pressionado a renunciar, Vargas optou pelo suicídio. Após a 
morte de Getúlio e o afastamento do vice Café Filho em 1955, 
evidenciaram- se conflitos políticos envolvendo o presidente da Câmara 
dos Deputados, Carlos Luz e o Marechal Henrique Teixera Lott que 
levaram o país a um Estado de sítio até a posse de JK em janeiro de 1956. 
05 – B 06 – C 07 – C 08 – D 

 

UNIDADE 18 
 

O PERÍODO DEMOCRÁTICO II 
(1946-64) 

 

18.1 GOVERNO DE JUSCELINO KUBITSCHEK 

(1956-1960)  

Presidente eleito, depois de tumultuado período, 
toma posse com apoio do general Lott. Sua política 
econômica baseava-se no “desenvolvimentismo”, 
demonstrado em sua campanha presidencial pelo lema 
“Cinquenta anos em cinco”. Foi implantado o Plano de 
Metas, que tinha como principais objetivos melhorias 
em determinadas áreas, como: transportes, energia, 
alimentação e educação. Além disso, empreendia o 
crescimento industrial, principalmente em relação ao 
setor automobilístico e rodoviário, financiado pelo 
capital externo. Tudo isso traria grande crescimento ao 
país através da atração do capital estrangeiro. 

Inicia-se a construção da nova capital do país, 
Brasília, a qual torna-se um grande símbolo deste 
governo. O Brasil apresenta um crescimento 
econômico, mas aliado a esse percebe-se a inflação e 
a dívida externa. É importante deixar claro que todo 
esse desenvolvimento nacional era concentrado nas 
regiões Sul e Sudeste, deixando o Nordeste atrasado e 
quase sem nenhuma estrutura. Houve tentativas de 
amenizar essa situação, como a criação da Sudene 
(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), 
mas que não apresentaram grandes resultados. 

O governo de Juscelino Kubitschek recebeu duras 
críticas de ambos os lados. A UDN, liderada por Carlos 
Lacerda, que defendia um maior endurecimento do 
governo contra o movimento operário e o partido 
comunista. E do outro lado, uma esquerda liderada pelo 
PTB, que apoiava todos os movimentos sindicalistas e 
estudantis. As fortes críticas durante o seu governo 
fizeram com que a oposição vencesse as eleições de 
1960, sendo Jânio Quadros o novo presidente. 
 

18.2 GOVERNO DE JÂNIO QUADROS (1960-1961) 

Com 48% dos votos conquistados do eleitorado e 
apoiado pela UDN, Jânio Quadros foi eleito sucessor 
de Juscelino Kubitschek. Para vice-presidente, foi eleito 
João Goulart, adversário de Jânio apoiado pelo PTB – 
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de acordo com a Constituição de 1946, o vice era eleito 
em votação separada do presidente. 

Jânio Quadros possuía um estilo político 
exibicionista e demagógico, sua marca registrada era 
uma vassoura, pois, com ela, “varreria a corrupção”. 
Durante todo o seu governo confundiu governar com 
proibir, passando a adotar medidas ‘’moralizantes’’, 
como a proibição de corridas de cavalo em dias de 
semana e o fim dos desfiles de maiô nos concursos de 
beleza. 

 
Che Guevara e Jânio Quadros 

 

Nas relações internacionais, Jânio adotou uma 
política externa independente, ou seja, buscou se 
livrar das influências das grandes potências. Junto a 
isso, reatou as relações diplomáticas com a URSS e 
com a China comunista, o que provocou fortes críticas 
da UDN e das grandes empresas. Em agosto de 1961, 
Jânio condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul o 
ministro de Cuba e um dos principais líderes da 
revolução socialista em Cuba, Ernesto ‘’Che’’ Guevara. 
Tais medidas levaram a UDN romper com o governo, e 
acusaram-no de abrir as portas do Brasil ao comunismo 
internacional. 

A renúncia de Jânio e a Campanha da 

Legalidade 

Alvo de inúmeras críticas, Jânio renunciou, de 
forma inesperada, no dia 25 de agosto de 1961, 
deixando apenas um bilhete: ‘’Forças terríveis 
levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam... Se 
permanecesse, não manteria a confiança e a 
tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao 
exercício da minha autoridade... A mim não falta a 
coragem da renúncia”. 

No momento da renúncia, o vice João Goulart 
(Jango), estava em viagem oficial à China, e o cargo foi 
ocupado temporariamente pelo presidente da Câmara 
dos Deputados Ranieri Mazzilli. Os militares e a UDN 
organizaram-se para que Jango não tomasse a posse, 
acusando-o de ‘’perigoso comunista’’, e já era 
preparada uma ordem de prisão para Jango no seu 
retorno da China. 

Favoráveis a posse, forças legalistas militares e 
políticas, lideradas pelo governador do Rio Grande do 
Sul Leonel Brizola, levantaram-se por todo o país para 
defender a posse de Jango e resistir ao golpe. A 
“Campanha da Legalidade” foi bem-sucedida em 
frustrar as expectativas dos militares em chegar ao 
poder por meio de um golpe. No entanto, para assumir 
o cargo de presidente, Jango precisou aceitar as 
condições negociadas com a Câmara e a oposição: 
governar como presidente em um sistema 
parlamentarista, com poderes reduzidos e 
compartilhados com um Conselho de Ministros. 
 

18.3 GOVERNO DE JOÃO GOULART (1961-1964) 

Quando assumiu o governo, Jango teve que 
enfrentar uma difícil situação econômica gerada por 
governos anteriores. Além disso, o Conselho de 
Ministros, apesar de composto em sua maioria por 
conservadores, havia tomado uma série de medidas 
progressistas, como o impedimento de empresas 
estrangeiras no Brasil. João Goulart acreditava que 
através de reformas sociais e agrárias, evitaria conflitos 
sociais. Mas tais medidas eram criticadas pela UDN, 
que o acusava de ser comunista. 

Esse conflito gerou a sucessão de vários primeiros 
ministros, e Jango sabia que a única forma de evitar as 
constantes crises e conseguir adotar suas Reforma de 
Base era sob um governo presidencialista. Em 1963, 
como o estabelecido pela emenda constitucional, 
haveria de ser realizado um plebiscito, onde o povo 
decidiria qual a forma de governo deveria continuar 
vigente, o parlamentarismo ou o presidencialismo, e o 
resultado obtido foi o presidencialismo. 

Assumindo plenamente o poder presidencial, 
Jango pode dar início a sua linha de governo 
nacionalista e com uma política externa 
independente. Lançou então o Plano Trienal, 
organizado pelo Ministro do Planejamento Celso 
Furtado, que tinha como principais objetivos: 

• Promover uma melhor distribuição de riquezas 
nacionais; 

• Reduzir a dívida externa brasileira; 

• Diminuir a inflação e manter o crescimento 
econômico sem sacrificar os trabalhadores; 
 

As medidas adotadas por Jango geraram 
desconforto entre as classes dominantes, que temiam 
perder seus lucros e privilégios, e nos militares que 
viviam assombrados pelo comunismo. Pressionado, 
Jango abandonou esse plano após três meses. Assim, 
lançou uma nova proposta: as Reformas de Base. 
Esse plano consistia em uma série de reformas, como 
a agrária, educacional e tributária. Além disso, conferia 
uma maior participação do Estado na Economia. 
Novamente, houve grande insatisfação das classes 
dominantes em relação ao governo de João Goulart. 

 
O presidente João Goulart (Jango) 

 

No dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil 
no Rio de Janeiro, frente a 300 mil pessoas, Jango 
assinou documentos pelos quais se comprometia com 
a reforma agrária e com a nacionalização das 
companhias petrolíferas. Os opositores não ficaram 
para trás, e no dia 19 de março, foi realizada a Marcha 
da Família com Deus pela Liberdade, que contou 
com a participação da UDN, do PSD e da Igreja 
Católica. O país estava sob uma forte agitação política 
e social. 

No final de março de 1964, uma rebelião de baixos 
oficiais da Marinha teve amparo de Goulart, que 
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buscava apoio para suas reformas de base. Foi o 
pretexto final para que as Forças Armadas o 
acusassem de desrespeito à hierarquia e subversão 
comunista. No dia 31 de março, as Forças Armadas 
rebelaram-se contra João Goulart, contando com o 
apoio dos Estados Unidos. O movimento militar teve 
origem em Minas Gerais, agrupando unidades de São 
Paulo e Rio Grande do Sul. 

Sem ter como reagir, João Goulart deixou Brasília 
em 1 de abril de 1964 se exilando no Uruguai. Após o 
golpe assumiu, novamente, o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Os comandantes das 
Forças Armadas que lideraram o golpe, o “Comando 
Supremo Revolucionário”, assumiu o poder logo em 
seguida, dando início ao período da Ditadura Militar no 
Brasil. 
 

18.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Explique a política econômica do governo J.K a 
partir de seu lema “50 anos em 5”. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

02. (UEL) A construção da cidade de Brasília fez parte 
do processo desenvolvimentista dos anos 1950 
liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu 
vice, João Goulart. O projeto modernizante de JK 
assentava-se na política do “50 anos em 5”, que 
preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma 
infraestrutura suficiente para sustentar a 
industrialização. 
Com base nos conhecimentos sobre a política 
econômica desse período histórico brasileiro, 
assinale a alternativa correta. 
A) Disseminou o ensino técnico para todas as regiões 
do país, por meio dos institutos técnicos federais. 
B) Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e 
abasteceu de energia o setor produtivo. 
C) Implantou a SUDAM, que realizou a modernização e 
a transformação da região amazônica. 
D) Priorizou a importação de veículos automotores para 
o país se inserir no mercado internacional. 
E) Privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, com a 
abertura do seu capital para investidores estrangeiros. 
 

03. ‘’Industrializar aceleradamente o país; transferir do 
exterior para o nosso território as bases do 
desenvolvimento autônomo; fazer da indústria 
manufatureira o centro dinâmico das atividades 
econômicas nacionais – isto resume o meu propósito, 
a minha opção.’’ 
O texto pode ser considerado o resumo do 
programa de governo de: 
A) Café Filho.  
B) Eurico Gaspar Dutra. 
C) Getúlio Vargas. 
D) Lula. 
E) Juscelino Kubitschek. 
 

04. (UFV – MG) Durante o governo do presidente 
Juscelino Kubistchek, a política econômica 

predominante foi o nacional desenvolvimentismo, 
que teve como característica: 
A) A adoção de uma política de substituição das 
importações, de caráter nacionalista, em que o Estado 
assumia a produção de bens não duráveis. 
B) O incentivo à ampliação do parque industrial, por 
meio de ações combinadas envolvendo o Estado, as 
empresas privadas nacionais e o capital estrangeiro. 
C) A implementação de reformas no serviço público e 
de controle dos meios de comunicação como ainda não 
se vira antes, destinadas a racionalizar a máquina 
estatal e a divulgar as obras do governo. 
D) A criação de incentivos fiscais voltados para a 
diversificação da produção agrícola, visando tornar 
concreto o mito de que o Brasil era o grande celeiro do 
mundo. 
E) O controle estatal da infraestrutura (transporte, 
comunicação e energia) e da indústria básica, ficando 
as outras áreas de atividade econômica com a empresa 
privada nacional. 
 

05.(PUC-MG) ‘’Fui vencido pela reação e assim deixo o 
governo. Nestes sete meses cumpri o meu dever [...] 
Forças terríveis se levantaram contra mim e me 
intrigaram ou inflamam, até com a desculpa da 
colaboração [...] Assim não falta a coragem da renúncia 
[...] Retorno agora ao meu trabalho de advogado e 
professor [...].’’ (Fragmento da Carta Renúncia de Jânio da Silva 

Quadros – Manifesto à Nação. Brasília, 25 de agosto de 1961. Apud. 
Ivan Alves Filho. ‘’Brasil, 500 anos em documentos’’. Rio de Janeiro: 

Mauad, 1999, p. 535.) A renúncia do presidente Jânio 
Quadros provocou no Brasil uma crise institucional 
que culmina com a: 
A) Ascensão ao poder do vice-presidente e a 
implantação do sistema parlamentarista de governo. 
B) Ação golpista desencadeada pelo alto comando 
militar para impedir a posse do vice-presidente. 
C) Convocação extraordinária do Congresso com a 
finalidade de emendar a carta constitucional. 
D) Mobilização imediata da sociedade civil, para exigir 
o cumprimento das normas constitucionais. 
 

06. (UNESP) Assinale a alternativa correta sobre a 
denominada política externa independente do 
governo Jânio Quadros. 
A) Manter o país atrelado ao bloco socialista e 
participando do processo de divisão mundial do 
trabalho. 
B) Submeter projetos de desenvolvimento nacional à 
apreciação de um comitê norte-americano. 
C) Captação de recursos internos para a solução de 
todos os problemas sociais. 
D) Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e 
apoiar a política de isolamento de Cuba. 
E) Reatamento de relações diplomáticas com a União 
Soviética e apoio à tese de autodeterminação dos 
povos. 
 

07. No dia 13 de março de 1964 realizou-se no Rio 
de Janeiro, na Central do Brasil, o comício pelas 
Reformas de Bases. Analise o contexto político em 
que se inscreveu esse comício. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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08.(UFMG) As Reformas de Base, propostas no 
Governo João Goulart, não tiveram um sentido 
revolucionário, correspondendo, na verdade, às 
necessidades da consolidação do capitalismo 
industrial. Todas as alternativas contêm objetivos 
das Reformas de Base, exceto: 
A) A ampliação do mercado interno para os bens 
manufaturados. 
B) A criação de novas condições institucionais. 
C) A estatização do sistema bancário. 
D) O aumento da produção agrícola. 
E) O controle dos conflitos sociais através da 
redistribuição de terras. 
 

09. (UFSJ-MG) ‘’O golpe de Estado de 1964, no Brasil, 
começou a nascer em 1954 e era para ter sido dado 
contra Getúlio Vargas (que, com seu suicídio, adiou o 
desfecho).’’ (Leão Serva, jornalista). Rememorando os 50 
anos do suicídio de Vargas, em 1954, e os 40 anos 
do golpe civil-militar de 1964, contra João Goulart, 
o Jango, é correto afirmar que: 
A) As principais bases de sustentação de Vargas e de 
João Goulart eram os militantes do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), que apoiaram o nacionalismo 
varguista de 1950 a 1954 e a proposta socialista de 
Jango em 1963/64, levando à formação de uma ampla 
frente golpista unindo PSD, UDN e PTB. 
B) Os opositores de Vargas combatiam o seu 
totalitarismo corporativista e a sua política agrarista e 
anti-industrial e, embora vitoriosos com o suicídio do 
ditador gaúcho e o fim do Estado Novo em 1954, foram 
derrotados pelos herdeiros do regime estado-novista, 
que reimplantaram a ditadura tradicionalista e hostil ao 
capitalismo. 
C) As forças que combateram Vargas e articularam o 
golpe de 1964 derrubaram Jango porque viam nele o 
herdeiro de Vargas – pelo nacionalismo, a aproximação 
com o movimento operário e o controle do capital 
estrangeiro – e a radicalização do trabalhismo, por meio 
das reformas de base, com destaque para a reforma 
agrária. 
D) Os grupos de apoio a Vargas, de 1950 a 1954, 
aproveitaram-se da comoção criada pelo suicídio do 
presidente e levaram Jango ao poder, num golpe de 
Estado contra Jânio Quadros. 
 

18.5 GABARITO 
01 – Desenvolvimentismo da pátria, através da industrialização do país 
com o capital estrangeiro. Investimento em setores de energia, 
transporte e educação. Adoção do Plano de Metas. 02 – B 03 – E 04 – B 
05 – A 06 – E 07 - O comício de João Goulart na Central do Brasil em 
defesa das Reformas de Base insere-se no contexto da crise política 
gerada após o governo JK que colocou em conflito o nacionalismo e o 
desenvolvimento apoiado no capital estrangeiro. As reações populares 
contra a inflação, o aumento do custo de vida e as distorções sociais em 
face ao desenvolvimento industrial incrementado por Juscelino 
Kubistchek, alarmaram os setores conservadores que pregavam o 
‘’perigo comunista’’ e os Estados Unidos que temiam a política 
econômica desvinculada dos interesses do capital estrangeiro, 
culminando com o Golpe Militar de 1964. 08 – C 09 – C 

 

UNIDADE 19 

 

DITADURA MILITAR (1964-1985) 

 

No período que vai de 1964 a 1985, o Brasil foi 
governado por militares, todos eleitos indiretamente 
pelo Congresso Nacional. Cinco militares assumiram a 
presidência da República nesses anos: Marechal 
Castelo Branco (1964-1967); General Costa e Silva 
(1967-1969); General Emílio Garrastazu Médici (1969-
1973); General Ernesto Geisel (1974-1979); e General 
João Batista Figueiredo (1979-1985). Apesar da 
imagem justamente consagrada da ditadura como um 
momento de repressão terrível e censura às liberdades, 
ela se desenvolveu de maneiras diferentes ao longo de 
sua duração, podendo ser dividida nas seguintes fases: 

• Implantação: governo Castelo Branco; onda 
repressiva, expurgos e choque liberal na economia; 

• Anos de Chumbo: governos Costa e Silva e Médici; 
intensa repressão e milagre econômico; 

• Abertura Gradual: governos Geisel e Figueiredo; 
atenuação da repressão, abertura política e crise 
econômica; 

 

Em termos gerais, a fim de controlar 
manifestações sociais, o regime militar cassou o direito 
de voto e utilizou da censura e da violência para calar 
os opositores. No plano econômico a ditadura adotou o 
modelo de desenvolvimento dependente, subordinando 
a nossa economia ao capital, à tecnologia e aos 
interesses de nações estrangeiras. Nos anos finais do 
período militar o país estava passando por uma das 
piores crises econômicas e sociais de sua história. Isso 
fez com que aumentassem as pressões populares pela 
redemocratização em meados da década de 80. 

A instalação formal do regime militar se dá quando 
o Comando Supremo Revolucionário, composto pelos 
militares à frente do golpe, editou o Ato Institucional-
1, ou AI-1, que dava ao executivo federal o poder de 
suspender os direitos políticos de centenas de 
cidadãos, acabar com sindicatos, modificar a 
Constituição, decretar estado de sítio sem a aprovação 
do Congresso, e determinava que as primeiras eleições 
presidenciais seriam indiretas. Essas elegeram o 
primeiro Presidente militar do Brasil, o Marechal 
Humberto Castelo Branco. 
 

19.1 MARECHAL CASTELO BRANCO (1964-1967) 

O governo de Castelo Branco recebeu apoio dos 
Estados Unidos e das empresas multinacionais, e em 
troca assumiu posições favoráveis ao capitalismo norte 
americano. Posicionando-se contra os ideais 
socialistas e comunistas, promoveu fortes repressões 
policiais contra várias entidades sociais e sindicatos. 
Criou em 1964, o Sistema Nacional de Informações 
(SNI), responsável pela segurança do Estado contra 
qualquer tipo de subversão e sancionou a Lei de 
Imprensa que impôs a censura aos meios de 
comunicação. Além disso, em apenas dois meses, mais 
de 300 pessoas tiveram seus direitos políticos 
cassados e suspensos. 

A economia nacional estava sob o controle do 
ministro do Planejamento, Roberto Campos, e Otávio 
Gouveia, ministro da Fazenda. Juntos elaboraram o 
Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 
que se resumia em uma política econômica 
conservadora e defensora do controle da inflação, com 
o favorecimento do capital estrangeiro, as restrições ao 
crédito e a redução dos salários dos trabalhadores. 
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Em 1965, foram realizadas eleições para os 

governos de 11 Estados, e em 5 deles houve a vitória 
expressiva de partidos de oposição ao governo. O 
governo federal tomou então novas medidas 
repressivas, culminando na assinatura do AI-2, que 
estabelecia eleições indiretas para presidente da 
República e extinguia todos os partidos políticos 
existentes. Deu-se, com isso, a criação de dois novos 
partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional 
(Arena), que apoiava o governo, e o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), que fazia o papel de 
uma oposição, consentida pelos militares. 

Logo em seguida veio o AI-3, estabelecendo o fim 
das eleições diretas para governadores e prefeitos das 
capitais. Em 1967, veio o AI-4 que concedia ao governo 
poderes para elaborar uma nova Constituição, a 
Constituição de 1967 fortalecia os poderes do 
presidente da República e enfraquecia o Legislativo e o 
Judiciário. 

No final do governo de Castela Branco, os militares 
escolheram o ministro do Exército Arthur da Costa e 
Silva como novo presidente. 
 

19.2 COSTA E SILVA (1967-1969) 

Durante seu governo procurou combater a inflação 
e estimular as atividades econômicas, diminuindo juros, 
reduzindo as tarifas públicas e incentivando o crédito. 

Costa e Silva governou sob constantes 
manifestações populares contra o governo e greves 
operárias. A União Nacional dos Estudantes voltou à 
cena política com manifestações de repúdio à ditadura. 
Fato marcante foi a morte do estudante Edson Luís no 
restaurante Calabouço em repressão policial contra o 
movimento estudantil no Rio de Janeiro. Este 
acontecimento gerou uma grande onda de 
manifestações por todo país. A população exigia o fim 
da ditadura. A falta de liberdade atingindo grandes 
níveis de revolta, estimula a união dos descontentes na 
realização da “Passeata dos cem mil”, que reuniu 
estudantes, trabalhadores, artistas, a ala progressista 
da Igreja entre outros, na busca da redemocratização 
do país. 

Diante das pressões da sociedade, o governo 
resolveu dar um fim nas liberdades individuais com a 
assinatura do AI-5, que simbolizou a concretização da 
ditadura. Foi o ato que concedia maiores poderes ao 
executivo, legitimava a violência e acentuava a 
censura. 

Em agosto de 1969 Costa e Silva, adoecido, é 
afastado de sua função. Constitucionalmente quem 
deveria assumir o cargo da presidência era o vice, 
porém, os militares da linha dura não permitiram a 
posse do civil Pedro Aleixo, já que este fora contrário 
ao AI-5. Assim, quem assume é uma junta militar 
formada por três representantes que ficaram no poder 
até a data da posse do terceiro presidente militar, o 
general Emilio Garrastazu Médici. 
 

19.3 EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI (1969-1973) 

Em seu governo o país conheceu o “Milagre 
econômico”. Organizado pelo Ministro Delfim Neto, o 
plano econômico conseguiu controlar a inflação e o 
país conhecia altas taxas de crescimento no campo da 
economia. Projetos desenvolvimentistas como o Plano 
de Integração Nacional (PIN), permitiram a construção 
das rodovias Santarém-Cuiabá, a Perimetral Norte, a 
Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, e grandes 
incentivos fiscais à indústria e à agricultura. Nesse 
período, o PIB brasileiro crescia em uma taxa de 
aproximadamente 10 % ao ano. 

Soma-se ao “milagre” o uso excessivo de 
propagandas ufanistas que difundiam a ideia de um 
Brasil promissor, como os lemas “Brasil, ame-o ou 
deixe-o.” e “Este é um país que vai pra frente”. O clima 
de euforia ganhou ainda mais força com o Brasil se 
tornando campeão da Copa do Mundo de Futebol em 
1970. 

Médici controlou o país com extrema rigidez e 
violência, por meio de órgãos de repressão como os 
DOIs-CODIs (Destacamentos de Operações de 
Informações – Centro de Operações de Defesa Interna) 
que realizavam censuras, prisões, cassações, torturas 
e até mesmo o assassinato dos opositores do governo. 
O acentuado uso da violência fez com que surgissem 
vários grupos guerrilheiros que se lançaram à luta 
armada, realizando assaltos a bancos e sequestros de 
diplomatas estrangeiros. 

 
O “pau de arara”: uma das formas de tortura usada contra opositores 
no regime militar 

Embora tenha havido a venda dessa ideia de 
crescimento, o milagre só fora possível com a entrada 
maciça de capital estrangeiro e da compressão salarial 
da classe trabalhadora, mais cedo ou mais tarde os 
problemas camuflados pelos índices de crescimento, 
viriam à tona. Isso aconteceu a partir de 1973 com a 
crise internacional do petróleo que fez com que os juros 
da dívida externa aumentassem, fazendo-se 
necessário o arrocho interno. 

Devido a esses acontecimentos, o governo de 
Médici mostrou sua outra face, tornando-se o governo 
mais violento do período ditatorial. 
 

19.4 EXERCÍCIOS 
 

01. (Unitau-SP) O colapso do populismo no Brasil 
se deveu a vários fatores: 
I – O vertiginoso crescimento das forças populares e o 
radicalismo de seus movimentos não se deixavam 
controlar como antes. 
II – As classes trabalhadoras rurais saiam da sua 
secular letargia e se organizavam para lutar por reforma 
agrária e pela posse da terra. 
III – As classes empresariais sentiam que o Estado 
populista perdera a eficácia e a autoridade. 
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IV – O capital internacional se indispôs com Jango à 
restrição da remessa de lucros. 
V – A continuidade do ritmo de industrialização 
dependia de mais empréstimos externos e de uma 
política de controle da natalidade. 
(A) As afirmações I, II e III estão corretas. 
(B) As afirmações I, III e V estão corretas. 
(C) As afirmações II e V estão erradas. 
(D) A afirmação V está errada. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 

02. (UECE)  ‘’O período compreendido entre 1962-1967 
caracterizou-se pela recessão da economia brasileira. 
Entre uma e outra data, situa-se o golpe que visava 
empreender uma ação ‘’profilática’’ no sentido de conter 
a mobilização social que o arrefecimento econômico 
acirrava.’’ (Fonte: MENDONÇA, Sonia Regina e FONTES, Virginia 

Maria. História do Brasil Recente. Editora Ática, 1992. p. 21/23.) 
A partir da premissa acima, assinale a alternativa 
que destaca a principal ação econômica 
empreendida após o Regime Militar de 1964. 
(A) A saída vislumbrada para o ‘’restabelecimento’’ da 
economia foi o contencionismo, uma recessão 
calculada que funcionaria como ‘’racionalização’’ para 
uma futura expansão. 
(B) Uma nova legislação salarial e trabalhista que 
contribuísse para uma organização mais efetiva da 
classe trabalhadora. 
(C) O Estado redistribuiu os recursos necessários para 
a ampliação do modelo econômico vigente, 
privilegiando os setores populares. 
(D) Os salários passaram a incorporar os ganhos de 
produtividade, aprofundando a distribuição de renda no 
país naquele período. 
 

03. (UNIRIO) No período em que o Brasil foi dirigido 
por governos militares a decretação do AI-5 
representou um ‘’endurecimento’’ do regime 
instalado em 1964, que pode ser explicado pela(s): 
(A) Inquietação dos setores militares favoráveis à 
redemocratização. 
(B) Ação dos grupos de oposição, que trocaram a luta 
armada pela oposição parlamentar ao regime. 
(C) Crise decorrente do impedimento do Presidente 
Costa e Silva. 
(D) Crise econômica resultante do esgotamento do 
milagre brasileiro. 
(E) Crescentes manifestações oposicionistas de líderes 
políticos, estudantes e intelectuais contra o regime. 
 
04. (MACK-SP) Por força do Ato Institucional 2, 
foram extintos todos os partidos políticos, 
instituindo-se a Arena e o MDB. Tendo Roberto 
Campos à frente do Ministério do Planejamento, foi 
lançado o PAEG, ao lado de arrocho salarial e a 
criação do FGTS, extinguindo a estabilidade no 
emprego. Essas medidas marcaram o governo de: 
(A) Castelo Branco. 
(B) Costa e Silva. 
(C) Garrastazu Médici. 
(D) Ernesto Geisel. 
(E) João Figueiredo. 
 
05. (UEL-PR) Durante a Ditadura Militar, no Brasil, em 
especial após o AI-5 em 1968, inicia-se um período de 
intensa censura às produções culturais, inclusive das 
músicas, quando vários cantores e compositores 

tiveram partes e mesmo canções inteiras vetadas à 
divulgação, discos banidos das lojas, e, como punição, 
alguns foram condenados ao exílio. Pode-se afirmar 
que o cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda 
foi um dos alvos prediletos da censura, o que o levou a 
adotar o pseudônimo “Julinho da Adelaide”, por um 
tempo. A canção Apesar de Você, de 1970, foi um dos 
alvos dos censores. Leia parte de sua letra a seguir.  
 

Hoje você é quem manda Falou, tá falado / Não tem 
discussão, não. 

A minha gente hoje anda Falando de lado e olhando 
pro chão. Viu? 

Você que inventou esse Estado / Inventou de inventar 
Toda escuridão / Você que inventou o pecado / 

Esqueceu-se de inventar o perdão. 
Apesar de você / amanhã há de ser outro dia. / Eu 

pergunto a você onde vai se esconder 
Da enorme euforia? / Como vai proibir / Quando o galo 

insistir em cantar? 
Água nova brotando / E a gente se amando sem 

parar. 
Quando chegar o momento / Esse meu sofrimento / 

Vou cobrar com juros. Juro! 
Todo esse amor reprimido, / Esse grito contido, / Esse 

samba no escuro. 
Você que inventou a tristeza / Ora tenha a fineza / de 

“desinventar”. 
Você vai pagar, e é dobrado, / Cada lágrima rolada / 

Nesse meu penar. 
Apesar de você / amanhã há de ser outro dia. / Eu 

pergunto a você onde vai se esconder 
Da enorme euforia? / Como vai proibir / Quando o galo 

insistir em cantar? 
Água nova brotando / E a gente se amando sem 

parar. 
(Apesar de Você (compacto simples) /Álbum Chico Buarque – 1970.) 

É possível perceber, por meio da canção de Chico 
Buarque, certas características da sociedade 
daquele período que o Regime Militar preferia que a 
grande maioria da população não viesse a 
conhecer. Disserte sobre pelo menos uma dessas 
características. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
06. (PUC-SP) De todos os Atos Institucionais, o 
denominado AI-5, de dezembro de 1968, sob o 
governo Costa e Silva, foi o que mais atingia a 
ideologia liberal-democrática, antítese do ideal de 
governo instalado com a posse de Castelo Branco. 
A respeito do tema, assinale a alternativa correta. 
(A) O governo militar de então editou o AI-5 visando ter 
condições de combater o movimento guerrilheiro que 
se instalara no Araguaia. 
(B) O AI-5 autorizava o Presidente da República a 
fechar o Congresso Nacional, cassar e suspender 
mandatos e direitos 
políticos de qualquer pessoa. 
(C) Começando em dezembro de 1968, o AI-5 foi 
inteiramente revogado (anulado) na presidência de 
Emilio G. Médici. 



274                                                                                                                                                                                    HISTÓRIA DO 

BRASIL 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

(D) O AI-5 foi prontamente repudiado pelos Estados 
Unidos, pois Washington via nesse ato uma maneira de 
violentar direitos humanos. 
(E) Embora o AI-5 desse ao Executivo Federal um 
poder extraordinário, este conseguiu conviver em paz 
com o Legislativo, cuja independência foi sempre 
preservada. 
 
07.(UFPR) Sobre a conjuntura do golpe militar no 
Brasil nos anos sessenta, assinale a alternativa 
incorreta: 
(A) Apesar da diversidade econômica e política, setorial 
e regional, predominava no país um forte apoio às 
políticas de reforma de base do governo Goulart, em 
especial a reforma agrária. 
(B) Predominava internacionalmente a tensão 
ideológica da Guerra Fria e um surto de modernização 
e expansão forçada da economia capitalista. 
(C) O golpe militar de 1964 foi motivado pela 
instabilidade do governo João Goulart, caracterizada 
pelo esgotamento do modelo nacional-popular de 
desenvolvimento e de conciliação social e política. 
(D) A estrutura representativa e democrática, em 
especial a partidária, apresentava-se fragilizada. 
(E) Havia pressão dos setores trabalhistas 
organizados, no campo (ligas camponesas) e na 
cidade. 
 
08. (UEL-PR) A imagem abaixo foi retirada de uma 
flâmula produzida pelo Centro Acadêmico da 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil, hoje UFRJ, por volta de 1968. Sobre o 
movimento estudantil durante a ditadura militar, é 
correto afirmar: 

 
(A) A relação política de cooperação entre o governo 
militar e os estudantes deu suporte às mobilizações 
organizadas pela União Nacional dos Estudantes 
(UNE). 
(B) O endurecimento do regime contra o movimento 
estudantil foi estimulado pela decretação do Ato 
Institucional Número 5. 
(C) A morte e as prisões de estudantes resultaram da 
ofensiva militar contra a privatização do ensino superior 
no Brasil. 
(D) Os Centros Acadêmicos universitários aceitaram 
passivamente a desestruturação das organizações 
estudantis. 
(E) A clandestinidade do movimento estudantil, desde 
o início da ditadura, impossibilitou formas bem-
humoradas de comunicação entre os universitários. 
 

19.5 GABARITO 
01 – D 02 – A 03 – E 04 – A 05 – O país vivia um clima de proibições e 
de cerceamento às liberdades (censura e torturas), que comporia, 
para o autor, o clima de tristeza e sofrimento que um dia acabaria, 

acenando, assim, para uma possibilidade de enfrentamento à 
ditadura, que não é especificada. 06 – B 07 – A 08 – B 

 

UNIDADE 20 
 

DITADURA E REDEMOCRATIZAÇÃO 
 

20.1 GENERAL ERNESTO GEISEL (1974-1979) 

Em 1974 foi eleito, indiretamente, Ernesto Geisel. 
Desde sua posse demonstrava a existência de planos 
para uma abertura ‘’lenta, gradual e democrática’’, 
mas ainda utilizando dos instrumentos repressores 
presentes no AI-5. Sua política de abertura suscitou a 
reação da linha dura do Exército que passou a atacar 
ferozmente o governo. 

Nesse período, “suicídios” de simpatizantes da 
abertura, como o jornalista Vladimir Herzog em São 
Paulo e o operário Manuel Filho (ambos estavam 
presos no DOI-CODI de São Paulo), contribuíram para 
um desgaste ainda maior do Regime em relação à 
população. 

 
O “suicídio” de Vladimir Herzog 

 

Mesmo com o intuito de abertura política, Geisel 
sentiu-se ameaçado com o rápido avanço da 
oposição, que já havia saído vitoriosa nas eleições 
parlamentares de 1974 e decretou em 1976 a Lei 
Falcão que limitava a propaganda eleitoral dos 
candidatos no rádio e na televisão. Outra medida 
adotada foi a adoção do “Pacote Abril’’ que modificava 
alguns aspectos da constituição visando manter o 
controle sobre a oposição, como o aumento do tempo 
de mandato para presidente de 5 para 6 anos. Também 
estabelecia que a escolha de um terço dos senadores 
seria realizada de forma indireta a partir da indicação 
do Governo, originando os chamados senadores 
‘’biônicos’’. 

Para a economia nacional Geisel propôs o II Plano 
de Desenvolvimento Econômico, que ampliaria as 
exportações, crescimento das indústrias de base e 
pesquisas por fontes alternativas de energia. Todos 
esses investimentos frutos de empréstimos no exterior. 

O aumento da inflação e da dívida externa fizeram 
com que aumentassem as críticas ao governo. A Igreja 
Católica, a OAB, a UNE e os Sindicatos, que se 
mobilizaram em uma grande greve no ABC paulista sob 
a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, protestavam 
contra o governo. Para amenizar a situação, Geisel 
tomou algumas medidas de abertura política, e 
decretou em 1978, o fim do AI-5. 

A eleição indireta para escolher o sucessor de 
Geisel elegeu o candidato da ARENA, João Baptista de 
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Oliveira Figueiredo, como próximo Presidente da 
República. 

 

20.2 GENERAL JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO 

(1979-1985) 

Enquanto a economia nacional continuava a ruir, 
com a inflação alcançando 110% e a dívida externa 
passando os 100 bilhões, o governo desenvolveu um III 
Plano Nacional de Desenvolvimento, mas que não 
surtiu grande efeito. As manifestações e greves 
operárias estavam ocorrendo com cada vez mais 
frequência. 

Apesar das dificuldades econômicas de seu 
governo, Figueiredo se voltou para a 
redemocratização política do Brasil, uma das medidas 
de maior relevância é o fim do bipartidarismo e a volta 
do pluripartidarismo, com o surgimento de partidos 
como o PMDB (ex-MDB) e o PT. Mas o partido do 
governo, agora denominado PDS (antiga ARENA), 
realizou uma série de manobras para permanecer no 
poder e tentar contrariar o movimento social. A última 
grande manobra foi a rejeição da Emenda 
Constitucional do deputado Dante de Oliveira que 
introduziria no país a eleição direta para Presidente da 
República. 

 
O movimento “Diretas Já!” 

 

Em Abril de 1984 o povo foi às ruas no movimento 
conhecido como “Diretas já!”, que reuniu 
aproximadamente 10 mil pessoas pelas ruas de São 
Paulo e que se espalhou pelas grandes cidades do 
Brasil. Em todo o país era possível contemplar a 
insatisfação com o regime militar e a esperança da 
mudança estava depositada nas eleições diretas. Ainda 
que o movimento não tenha alcançado seu objetivo, 
pois as eleições de 1985 foram ainda indiretas, grande 
foi o impacto deste, uma vez que a chapa da oposição 
que lançava a candidatura de Tancredo Neves para 
presidente e José Sarney para vice, ganhou de 480 
votos a 180 de Paulo Maluf, candidato do governo. 
Terminava assim o regime militar. 

Depois de tantos desgastes, a própria campanha 
das “Diretas Já!”, os militares não conseguem impedir 
a vitória da oposição na chapa de Tancredo Neves e 
José Sarney eleitos pelo Colégio Eleitoral. Tancredo 
adoece antes da posse e Sarney, o vice, é quem 
assume. Não reagindo ao tratamento, Tancredo 
faleceu. Diante dessa situação, Sarney permanece na 
presidência da República. 
 

20.3 O GOVERNO SARNEY (1985-1989) 

A maioria dos opositores ao governo ditatorial não 
ficou contente com a direção que a política brasileira 
havia tomado. Pois José Sarney, durante toda a sua 
história política ofereceu apoio ao governo dos 

militares, sendo o líder do PDS e ajudando a derrubar 
a emenda constitucional que restabelecia as eleições 
diretas para presidente. 

O governo de Sarney herda um país mergulhado 
em crises econômicas e sociais, mas os economistas 
afirmavam serem necessários ajustes na política 
econômica, afim de regular a inflação e posteriormente 
a adoção de práticas sociais. Liderados pelo ministro 
da Fazenda Dílson Funaro, em 1986 a equipe 
econômica do governo lança o Plano Cruzado, cujo 
principal objetivo era o combate à inflação. Suas 
principais medidas eram: 

- O fim do cruzeiro e a criação de uma nova 
moeda, o cruzado. 

- O fim da correção monetária. 
- Congelamento dos preços das mercadorias. 
- Reajuste automático dos salários assim que a 

inflação atingisse 20%, o chamado “gatilho salarial”. 
As medidas tomadas foram amplamente aceitas 

pela população, que saía às compras com a tabela 
oficial de preços, fiscalizando e denunciando os 
estabelecimentos comerciais que não seguissem os 
valores estipulados pelo governo. Eram os chamados 
“fiscais do Sarney”. 

Com o tempo, comerciantes e industriais pararam 
de vender e produzir, já que não concordavam em 
vender seus produtos pelos valores impostos pelo 
governo. Com isso as mercadorias começaram a 
“desaparecer” das prateleiras, e algumas só 
disponíveis no mercado negro. 

No final do de 1986, a inflação alcançou índices 
alarmantes, causando a hiperinflação, o que fez o 
governo lançar o Plano Cruzado II, que descongelava 
os preços. Entretanto, nada aconteceu, e a inflação 
continuava a subir, levando o ministro Funaro a pedir 
demissão. O governo ainda lançou mais dois planos 
econômicos, o Plano Bresser, em 1987 e o plano 
Verão, que adotou o cruzado novo, em 1989. Ambos os 
planos foram um fracasso, e a inflação do Brasil era 
uma das piores de todos os tempos. 

No meio de toda essa crise, em outubro de 1988, 
foi promulgada a nova Constituição nacional, a 
chamada Constituição Cidadã, já que trazia amplos 
direitos para o cidadão. Entre suas medidas, podemos 
citar o direito de voto para analfabetos e maiores de 16 
anos, ampliação das leis trabalhistas, como a licença-
maternidade, criminalização de ações como a tortura e 
o racismo. 

No final do mandato de Sarney, as eleições 
presidenciais, já em seu segundo turno, contavam com 
a participação dos candidatos Fernando Collor de Mello 
e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor, apoiado por grande 
parte da elite socioeconômica do país, venceu com 
42,75% dos votos. 
 

20.4 EXERCÍCIOS 
 

01. (UEL-PR) 
A letra da canção O Bêbado e o Equilibrista, composta 
por João Bosco e Aldir Blanc, foi lançada em 1978 e 
eternizada na voz de Elis Regina. A letra, que tem os 
versos “Chora a nossa Pátria mãe gentil / Choram 
Marias e Clarisses / No solo do Brasil”, trata do período 
da redemocratização, já no final da Ditadura Militar.  
Considerada como um hino da anistia, fala de 
personagens que ficaram conhecidas, como as viúvas 
de presos políticos (Maria, esposa de Manuel Fiel Filho, 
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e Clarisse, esposa de Vladimir Herzog), e do retorno do 
exílio de militantes políticos, como o sociólogo Betinho. 
Com base no enunciado e nos conhecimentos 
sobre o tema, discorra sobre os marcos históricos 
do Brasil do período conhecido como 
redemocratização pós-1964. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

02. (UNICAMP-SP) O movimento Diretas Já em 1984 
chegou a reunir milhares de pessoas na Praça da Sé 
em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Ao final 
de cada comício, cantava-se o Hino Nacional, que 
expressava o descontentamento da sociedade civil com 
o regime político, cada vez mais, antipopular e 
deslegitimado. 
a) O que foi o movimento Diretas já? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) De que maneira o Hino Nacional, cantado nas 
praças públicas, marcava uma nova relação entre o 
Estado e a nação? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

03. (FGV-SP) – Dos fatos abaixo, qual não teve 
relação com o movimento das “Diretas-já!” de 1984: 
A) a eleição direta de José Sarney para a presidência 
da República; 
B) a mobilização política da juventude de classe média, 
que se repetiria com os “cara pintadas” anti-Collor 
alguns anos depois; 
C) o fortalecimento da candidatura de Tancredo Neves 
a presidente, ainda que escolhido indiretamente; 
D) a transformação de uma parte dos políticos que 
apoiavam a ditadura militar em membros da Frente 
Liberal, pela cisão dentro do PDS; 
E) a ampliação da participação político-partidária, 
inclusive com a formação de partidos novos e o 
enfraquecimento do regime militar. 
04. (MACK-SP) Frases como ‘’Ninguém segura este 
país’’, ‘’Brasil, ame-o ou deixe-o’’ e ‘’Prá frente 
Brasil’’ marcaram um governo do ciclo militar pós-
64 que, utilizando-se da censura e eficiente 
máquina de propaganda, apresentava o país como 
uma ilha de paz e prosperidade a caminho de 
tornar-se uma grande potência, ocultando a 
repressão e as desigualdades do modelo 
econômico. 
Trata-se do governo de: 
A) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
B) João Batista Figueiredo. 
C) Artur da Costa e Silva. 
D) Ernesto Geisel. 
E) Emilio G. Médici. 
 

05. (UFMG) A reforma partidária, que implantou o 
pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, 
tinha por objetivo: 
A) Consolidar os resultados das eleições de 1974 que 
deram ampla vitória ao partido do governo, o PDS. 
B) Levar os liberais, concentrados no PP, para 
engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o apoio ao 
governo. 
C) Quebrar o monopólio que o MDB exercia na 
oposição fragmentando-o em inúmeros partidos e 
evitando a sua ascensão ao poder. 
D) Revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o 
PT nas eleições majoritárias. 
E) Utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da 
ARENA para que essa, fundindo-se com o PDS, 
vencesse as eleições para governadores. 
 

06. (UFRJ) 
‘’Geisel – [...] O Brasil hoje em dia é considerado um 
oásis [...]. 
Coutinho – [...] Ah, o negócio melhorou muito. Agora, 
melhorou, aqui entre nós, foi quando nós começamos a 
matar. Começamos a matar. 
Geisel – Porque antigamente você prendia o sujeito e o 
sujeito ia lá pra fora. [...] ó Coutinho, esse troço de 
matar é uma barbaridade, mas eu acho que tem que 
ser.’’ (Fonte: GASPARI, Elio. ‘’A ditadura derrotada’’. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2003, p.324) 

O diálogo acima, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 
1974 entre os generais Ernesto Geisel e Dale Coutinho, 
se deu um mês antes da posse do primeiro como 
Presidente da República e do segundo como Ministro 
do Exército. 
a) Cite uma medida do governo Geisel (1974-1979) 
que o aproximava das aspirações de parte da 
sociedade brasileira pela volta ao regime 
democrático. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) Indique duas ações do mesmo governo que 
reforçaram o padrão autoritário do regime militar 
inaugurado em 1964. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
07. ‘’Há 30 anos, em outubro de 1975, o jornalista 
Vladimir Herzog foi morto nas celas do II Exército. Em 
janeiro do ano seguinte, foi a vez do operário Manuel 
Filho, que apareceu morto no mesmo local. O comando 
do II Exército distribuiu nota dizendo que os prisioneiros 
haviam se suicidado, mas a sociedade repudiou os 
assassinatos.’’ (Antonio Prado, História do Brasil). 
O texto remete o leitor o fato de que: 
A) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Filho 
produziram protestos da população e levaram a 
ditadura militar a decretar o AI-5. 
B) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Filho 
ocorreram onde funcionava o DOI-CODI e causaram 
mobilização inédita da sociedade contra a tortura e a 
ditadura. 
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C) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Filho 
ocorreram sob o governo do presidente Médici, no auge 
da ditadura militar. 
D) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Filho 
ocorreram sob o governo do presidente João 
Figueiredo, que tinha como ministro do Exército o 
general Silvio Frota, um dos líderes da chamada linha 
dura do regime. 
E) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Filho 
ocorreram sob o governo do marechal Costa e Silva e 
fizeram parte de uma escalada da repressão promovida 
pela linha dura do regime contra o Partido Comunista. 
 

08. (Fuvest-SP) Sobre o fim do período militar no 
Brasil (1964-1985), pode-se afirmar que ocorreu de 
forma: 
A) Conflituosa, resultando em um rompimento entre as 
forças armadas e os partidos políticos. 
B) Abrupta e inesperada como na Argentina do General 
Galtieri. 
C) Negociada, como no Chile, entre o ditador e os 
partidos na ilegalidade. 
D) Lenta e gradual, como desejavam setores das forças 
armadas. 
E) Sigilosa, entre o presidente Geisel e Tancredo 
Neves, à revelia do exército e dos partidos. 
 

20.5 GABARITO 
01 - Nesse período, alguns mecanismos de controle do Regime Militar 
(censura, prisões, torturas, exílio) vão perdendo força por conta da 
pressão de grupos civis cada vez mais emergentes. Há uma série de 
eventos que são marcantes para o período de redemocratização, como 
a Lei de Anistia, em 1979; a campanha pelas Diretas-Já, em 1984; e a 
nova constituição, em 1985, promulgada em 1988. Também uma nova 
mentalidade vai se interpondo, que não mais acredita no “Milagre 
Brasileiro” propagado pelos governos militares (ainda mais com a alta 
da inflação). Passou-se a reconhecer o vínculo entre os governos 
militares no Brasil e a ditadura, que diferia da democracia presente nas 
sociedades mais modernas na época, como a dos Estados Unidos. No 
interior do próprio sistema, políticos militares e civis denunciavam a 
degeneração do Regime Militar. 02- a) Mobilização popular em prol da 
emenda do deputado Dante de Oliveira pelas eleições diretas. b) Era o 
clamor popular exigindo, pela maioria, a democratização plena no país. 
03 – C 04 – A 05 – C 06 – a) O fim do AI-5; a suspensão da censura prévia 
a parte da imprensa; e a demissão de membros da alta hierarquia militar 
ligados à linha dura do regime. b) A elaboração de uma nova legislação 
eleitoral – a Lei Falcão; o fechamento do Congresso Nacional; a 
formulação do Pacote Abril; a cassação de parlamentares; e o combate 
a organizações de esquerda como o PCB e o PC do B, dentre outras, 
inclusive o assassinando militantes destas organizações. 07 – B 08 – D 

 
 

UNIDADE 21 

 

A NOVA REPÚBLICA 
 

21.1 FERNANDO COLLOR DE MELLO (1990-1992) 

A vitória de Fernando Collor deu-se principalmente 
pela imagem de político jovem e pela promessa de 
combater “marajás”, os funcionários com altos salários 
e mordomias no poder público. Collor havia herdado do 
governo de Sarney uma inflação acumulada que 
chegava a 2.751,34%. O governo então lançou, em 
1990, o Plano Collor, que através de algumas 
medidas, controlariam a enorme inflação. Das medidas 
mais importantes, pode-se citar: 

- A substituição do cruzado pelo cruzeiro; 
- Bloqueou contas e aplicações financeiras nos 

bancos; 
- Confiscou cerca de 80% do dinheiro que 

circulava no país; 
- Privatizou as empresas estatais; 
O Plano Collor conseguiu controlar a inflação nos 

primeiros dez meses após a sua criação, mas depois 
ela voltou a crescer. 

Juntamente com o aumento do índice inflacionário, 
surgiram várias denúncias de corrupção envolvendo o 
presidente e Paulo César Farias, o secretário 
tesoureiro da campanha. As denúncias vieram do irmão 
do presidente, Pedro Collor, que acusava o irmão de 
ser cúmplice de uma série de esquemas de corrupção. 
A gravidade das acusações fez com que a Câmara dos 
Deputados instituísse uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar as irregularidades, que 
aos poucos se iam mostrando reais.  

A indignação foi tão grande, que a população saiu 
às ruas, em um movimento que ficou conhecido como 
os “caras-pintadas”, para protestar e pedir a saída do 
presidente, o impeachment. Em setembro de 1992, o 
plenário da Câmara dos Deputados aprovou o processo 
de afastamento do presidente, que logo depois 
renunciou, mas teve seus direitos políticos cassados 
por 8 anos. Em 2006, Collor voltou à política eleito 
senador pelo estado de Alagoas. 

 
Movimento dos “caras-pintadas”, pelo impeachment de Collor 

 

A saída de Collor deu lugar para a posse de seu 
vice, Itamar Franco. 

 

21.2 ITAMAR FRANCO (1992-1994) 

Ao assumir a presidência da República, Itamar 
Franco carregava consigo a imagem de um político 
honesto e nacionalista. Mas isso não alterava a 
situação socioeconômica em que o país se encontrava, 
como os altos índices de inflação e de desempregados. 
Para tentar resolver tal situação, o governo lançou o 
Plano Real, elaborado pelo ministro da Fazendo, 
Fernando Henrique Cardoso, o FHC. O plano consistia 
em: 

- Criação de uma nova moeda, o real; 
- Corte de gastos do Estado; 
- Combate à sonegação de impostos; 
- Privatizações; 
-Uma nova medida de valor, o URV (Unidade Real 

de Valor); 
O Plano Real obteve êxito, e conseguiu controlar 

a inflação. Isso aumentou a popularidade de Fernando 
Henrique Cardoso, que disputou as eleições 
presidenciais de 1994, ficando em primeiro lugar, com 
quase 55% dos votos. 
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21.3 GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO (1995-2002) 

Quando assumiu o governo em 1995, o Brasil se 
encontrava com certa estabilidade econômica, 
possibilitando a realização de suas principais metas. O 
controle da inflação ocorreu com o aumento da taxa de 
juros, desestimulando o consumo. Em seu governo, 
também ocorreu a política de privatizações das 
empresas estatais, e a implantação do MERCOSUL, o 
tratado de livre comércio entre o Brasil, o Uruguai, a 
Argentina e o Paraguai. 

Em 1997, foi aprovada a emenda constitucional 
que implantava a reeleição para os cargos de 
Presidente, governadores e prefeitos. E em 1998, 
Fernando Henrique conseguiu se reeleger, derrotando 
Lula mais uma vez nas eleições. 

Seu segundo mandato se baseou no crescimento 
econômico e na tentativa de baixar os juros. Os 
elevados índices de desigualdade social geravam 
descontentamento por parte da população mais pobre, 
diversos movimentos sociais que passaram a 
reivindicar melhores condições sociais, entre elas o 
MST, que lutava pela redistribuição de terras. 

Nas eleições presidenciais de 2002, o candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva, venceu José Serra, do PSDB. 
 

21.4 GOVERNOS LULA E DILMA (2003-2016) 

O governo de Lula se voltou ao assistencialismo, 
lançando logo no início o programa Fome Zero, 
buscando acabar com a fome no Brasil. Além disso, seu 
governo se pautava nas reformas tributária, 
previdenciária e agrária, fora a tentativa de combater o 
desemprego. 

Economicamente, seu governo manteve a política 
econômica adotada durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso, com baixa inflação, estabilização 
monetária e alta taxa de juros. Apesar de fortes 
denúncias de corrupção em seu governo, o “mensalão”, 
Lula conseguiu se reeleger, em 2006, graças ao grande 
apoio popular. 

Houve a intensificação das políticas sociais, o 
que fez com que grande parte da população 
ascendesse socialmente. Foi criado o PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) para desenvolver o 
crescimento econômico e industrial por todo o país. 

Seu governo chega ao fim no ano de 2010, mas, 
graças a sua popularidade, consegue eleger sua 
companheira de partido, Dilma Rousseff. 

 
 

Dilma Rousseff e a crise do PT 

Apesar de herdar um legado político e social 
positivo de seu antecessor, Dilma enfrentou desde os 
primeiros meses de seu governo uma crise econômica 
à qual logo se seguiu a crise política. Reeleito com 
dificuldades em 2014, o governo Dilma não resistiu à 

articulação da oposição na Câmara dos Deputados e 
acabou sofrendo um impeachment, em agosto de 2016. 
O seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência até 
2018, quando o capitão reformado do Exército Jair 
Bolsonaro foi eleito presidente. 

O período desde o processo de impeachment de 
Dilma tem sido profundamente conturbado, sinalizando 
um momento de crise política, econômica e social que 
trará grandes desafios ao governo e sociedade 
brasileiros. O legado dos 13 anos do Partido dos 
Trabalhadores no poder ainda é intensamente 
discutido, confrontando os avanços sociais e nacionais 
com a ausência de políticas permanentes e a 
corrupção. 
 

21.5 EXERCÍCIOS 
 

01. (Fatec-SP) No mesmo dia da morte de Tancredo 
Neves, José Sarney assumiu a Presidência da 
República do Brasil. O consenso sobre o processo 
democrático foi uma das válvulas mestras que 
impulsionaram Sarney a enviar ao Congresso, em 
maio de 1985, uma série de medidas 
democratizantes, transformadas em lei. 
Com essas medidas: 
A) Restabeleceram-se as eleições diretas para prefeito 
das capitais, das éreas consideradas de segurança 
nacional e das estâncias hidrominerais. 
B) Restabeleceram-se as eleições diretas para 
presidente e vice, e consequentemente manteve-se o 
colégio eleitoral. 
C) Criou-se a Lei Falcão, que permitiu a propaganda 
eleitoral nos veículos de comunicação, principalmente 
TV e rádio. 
D) Apesar da liberdade de organização de novos 
partidos político não foi permitida a legalização dos 
partidos que viviam na clandestinidade. 
E) Restabeleceram-se as eleições diretas para 
prefeitos, mas não para a Presidência da República. 
 

02. (FGV-SP) As recorrentes crises econômicas que 
atingiram o Brasil nos últimos 30 anos foram 
respondidas de formas diversas, como por meio do 
Plano Cruzado (1986) e do Plano Collor (1990), que 
decretaram as seguintes medidas, 
respectivamente: 
A) Estabelecimento de uma meta inflacionário de 10% 
ao ano e congelamento dos tributos e das tarifas 
públicas; a moeda volta a se chamar cruzeiro e todos 
os investimento de curto e médio prazos foram 
bloqueados por 2 anos. 
B) Congelamento dos preços por 2 meses, aumento 
das tarifas públicas e a criação do gatilho salarial; 
criação do cruzado novo, congelamento dos gêneros 
de primeira necessidade e bloqueio de todos os 
depósitos em caderneta de poupança. 
C) Congelamento dos preços e a criação de um gatilho 
salarial a ser ativado quando a inflação atingisse 20%; 
congelamento de preços e salários pela média dos 
últimos 12 meses e o aumento da remuneração da 
caderneta de poupança. 
D) Congelamento dos preços por um ano, além de um 
abono salarial de 8% para todas as categorias 
profissionais; retenção, por 18 meses, de todos os 
valores acima de 50 mil cruzados novos nas contas 
correntes e nas cadernetas de poupança. 
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E) Aumento tributário para automóveis, bebidas e 
cigarros e congelamento do preço de alimentos e tarifas 
públicas; extinção dos investimentos financeiros de 
curto prazo e adoção de dois índices inflacionários: um 
para o setor público, outro para o privado. 
 

03. O Brasil vive uma crise econômica há quase 
duas décadas, que tem como um de seus mais 
perversos efeitos a inflação. 
Para combatê-la, têm-se elaborado vários planos 
econômicos, dos quais o primeiro foi o 
A) Plano Collor. 
B) Plano Salte. 
C) Plano Cruzado. 
D) Plano Carvalho. 
E) Plano FHC. 
 

04. (Fatec-SP) Considere as seguintes informações 
sobre a Constituição Federal brasileira de 1988. 
I – Foi elaborada pelos deputados e senadores eleitos, 
para substituir a da ditadura militar de 1967. Os 
trabalhos do Congresso Constituinte foram marcados 
pela pressão de empresários, das Forças Armadas e 
do próprio governo. 
II – Ampliou os direitos dos cidadãos ao incluir as leis 
trabalhistas, estender o direito de voto aos analfabetos 
e aos jovens entre 16 e 18 anos de idade, e considerar 
a tortura e o racismo, crimes inafiançáveis. 
III – Manteve o presidencialismo e restabeleceu as 
eleições diretas em dois turnos para presidente, 
governadores e prefeitos. Estabeleceu mandato de 4 
anos, com direito a reeleição, para Presidente da 
República. 
Deve-se dizer, dessas afirmações, que: 
A) Somente I e II são corretas. 
B) Somente I e III são corretas. 
C) Somente II e III são corretas. 
D) Todas são corretas. 
E) Todas são incorretas. 
 

05. (MACK-SP) Assinale a alternativa correta sobre 
o Plano Cruzado, implantado pelo governo de José 
Sarney, em 1986. 
(A) Não houve congelamento de preços e salários, nem 
desabastecimento do mercado. 
(B) A redução do consumo provocou forte recessão e 
desemprego no país. 
(C) O plano controlou a inflação e alterou drasticamente 
os problemas estruturais do país. 
(D) O governo se beneficiou politicamente dos 
resultados do plano e, após as eleições, era eminente 
o fracasso no controle da inflação. 
(E) O governo pagou rigorosamente em dia os juros da 
dívida externa, facilitando a ação do governo que o 
sucedeu. 
 
06. (MACK-SP) O ano de 1992 ficou marcado como 
o ano do impeachment, fato inédito no país e no 
próprio contexto internacional. 
Dentre os fatos que contribuíram para esse 
desfecho não se inclui: 
A) As sucessivas denúncias de corrupção, agravadas 
pela entrevista de Pedro Collor à Revista Veja. 
B) A fracassada defesa do presidente Collor, 
apresentada por Cláudio Vieira, configurada na 
farsante Operação Uruguai. 

C) A imagem de modernidade e de cultura elaborada 
pela mídia, que não resistiu aos descasos de dois anos 
de governo Collor. 
D) A abertura econômica e a integração latino-
americana, fatos que geraram forte antagonismo com 
os E.U.A. 
E) As irregularidades no processo de privatizações, as 
fraudes nas licitações e os desvios de verbas. 
 
07. Discorra sobre as principais características 
econômicas do governo de Itamar Franco. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

21.6 EXERCÍCIOS II 

 
01.(UEMS) O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 
com seus projetos sociais e a atuação do 
Congresso e do Senado, tem demonstrado que o 
país ainda não conseguiu resolver problemas 
básicos, como o de distribuição de renda, mesmo 
porque desde o período em que foi colonizado por 
Portugal o país ainda mantém uma estrutura: 
A) Com uma economia voltada para o mercado interno 
e favorável à distribuição de renda, permitindo eliminar 
os problemas no campo com uma reforma agrária 
adequada aos problemas enfrentados pelos 
trabalhadores do campo. 
B) Com uma economia voltada para o mercado externo, 
com latifúndios e propriedades monocultoras (ou ainda 
improdutivas), e uma constante discriminação com 
negros e índios, em função do regime escravista, que 
vigorou no país por mais de três séculos. 
C) Com uma economia socializada, na qual desde o 
período colonial o país destinou parte de suas terras 
para negros, índios e brancos. 
D) Com base na pequena propriedade, na qual viviam 
em harmonia pessoas livres, forros e escravos, em 
busca de um ideal em comum: o de desenvolvimento 
do país para se tornar uma nação de primeiro mundo. 
E) Com uma economia autossuficiente, em que a posse 
de terra é assegurada a todos, mas em função do árduo 
trabalho de alguns, com o tempo as propriedades foram 
sendo acumuladas. 
 
02. (UERGS) Relacione corretamente as colunas 
abaixo, associando os presidentes que governaram 
o Brasil aos acontecimentos históricos que 
marcaram seus mandatos. 
1. José Sarney  
2. Fernando Collor de Melo 
3. Itamar Franco  
4. Fernando Henrique Cardoso 
5. Luis Inácio Lula da Silva 
(  ) comando da missão de paz da ONU no Haiti. 
(  ) fim do monopólio da Petrobras. 
(  ) promulgação da atual Constituição brasileira. 
(  ) lançamento do Plano Real 
( ) bloqueio de depósitos em contas correntes e 
cadernetas de poupança. 
A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é: 
(A) 5-4-2-1-3. 
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(B) 4-3-1-5-2. 
(C) 4-5-3-1-2. 
(D) 3-2-1-4-5. 
(E) 5-4-1-3-2. 
 

21.7 NOVA REPÚBLICA II 

03. (UEFS/BA) O Presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, discursando, recentemente, sobre o direito 
de greve, afirmou que funcionário público que faz 
greve por mais de três meses não está fazendo 
greve, mas, sim, tirando férias. A partir da análise 
dessa frase do presidente e dos conhecimentos 
sobre a história dos direitos trabalhistas, no Brasil, 
é correto afirmar: 
(A) A Lei de Terras, adotada no Império, concedeu ao 
trabalhador rural o direito de adquirir propriedade, 
minando a base da estrutura latifundiária brasileira e 
facilitando, posteriormente, o desmatamento do Arraial 
de Canudos. 
(B) O modelo empresarial estabelecido por Luís 
Tarquínio, na Bahia, ao criar a primeira Vila Operária do 
Brasil, foi adotado pelos governos da Primeira 
República como mecanismo de controle das tensões 
sociais. 
(C) A estabilidade no emprego, criada pelo governo de 
Getúlio Vargas, para o trabalhador rural e urbano, seja 
no setor privado, seja no público, objetivava o aumento 
da produtividade e o desenvolvimento econômico 
autônomo do país. 
(D) A perda da estabilidade do empregado do setor 
privado foi uma estratégia adotada pelo regime militar, 
visando à rotatividade de mão-de-obra e ao arrocho 
salarial, elementos básicos do “Milagre Brasileiro”. 
(E) A política neoliberal, adotada pelos últimos 
governos brasileiros, provocou o fim da estabilidade do 
funcionalismo público, a crise do movimento sindical e 
a perda do direito de greve dos trabalhadores em geral. 
 
04. (UFMS) Entre 1994 e 2002, Fernando Henrique 
Cardoso governou o Brasil por dois mandatos. A 
respeito desse período, assinale a alternativa 
correta. 
(A) Caracterizou-se por ambiguidade na área social, 
pois ao mesmo tempo que foram registradas quedas 
nos índices de mortalidade infantil e de analfabetismo, 
também houve aumento dos índices de desemprego, 
de violência urbana e de concentração de renda. 
(B) Caracterizou-se pelo acentuado crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) que, entre 1998 e 2002, 
atingiu a média de 12,5% ao ano. 
(C) Foi pautado por intensos investimentos em 
infraestrutura, especialmente em energia elétrica, 
resultantes da bem-sucedida política de estatização 
das empresas do setor. 
(D) Foi marcado pela retomada do programa de 
estatização das empresas de telefonia e siderúrgicas, 
como a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia 
Siderúrgica Nacional. 
(E) Foi marcado pela abertura da economia para o 
mercado internacional, o que favoreceu o 
fortalecimento e a competitividade das empresas 
brasileiras, trazendo como consequências imediatas o 
aumento do número de postos de trabalho. 
 

05. (UERGS) Em relação à economia brasileira 
durante o governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002) é incorreto afirmar que: 
(A) Foi lançado o Plano Real para estabilizar a 
economia e controlar a inflação. 
(B) Promoveu a privatização de grandes empresas 
estatais. 
(C) Para conseguir novas fontes de recursos, aumentou 
a carga tributária. 
(D) Elevou as taxas de juros, o que contribuiu para 
conter o consumo e manter os preços em baixa. 
(E) Ocorreu a quebra do monopólio estatal das 
telecomunicações e a quebra do monopólio da 
Petrobras. 
 
06. (PUC-RS) No contexto da crise política que 
envolveu o Governo Luiz Inácio da Silva em 2005, 
qual a solução consensual levantada pelo 
Congresso Nacional para reconquistar a 
credibilidade da sociedade civil na classe política? 
(A) Redução da duração dos mandatos presidenciais. 
(B) Impeachment imediato do presidente. 
(C) Proibição da apresentação de emendas ao 
orçamento da União por congressistas. 
(D) Reforma política e maior controle do financiamento 
das campanhas políticas. 
(E) Antecipação das eleições para a Presidência e para 
o Congresso Nacional. 
 
07. (UFMG) 
Observe esta charge 

 
(FONTE: Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 jun. 2002. p. A2.) 

Nessa charge, faz-se referência: 
(A) ao alinhamento político do Governo Fernando 
Henrique Cardoso com os países da União Europeia, 
que, mediante diferentes mecanismos de pressão, 
determinam a política interna; 
(B) à frustração do governo Fernando Henrique 
Cardoso, que, devido à ação dos cartolas 
internacionais, não pôde capitalizar politicamente as 
vitórias do Brasil na Copa do Mundo. 
(C) à instabilidade da economia brasileira, economia 
que, devido ao alto grau de endividamento externo, é 
permanentemente sujeita à ação dos grandes grupos 
de investidores internacionais. 
(D) à pressão dos grandes magnatas de consórcios 
econômicos brasileiros, que contratam lobistas para 
influenciar a política externa do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. 
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08. (Cefet-PR) O governo de Fernando Henrique 
Cardoso segue linhas acordadas pelo Consenso de 
Washington, realizado em 1989. Tal consenso, de 
caráter neoliberal, adotou um conjunto de medidas 
para controlar a inflação e modernizar o Estado. 
Entre estas medidas estão: 
A) ajuste fiscal, redução do tamanho do Estado e 
fortalecimento das empresas estatais. 
B) privatização, abertura financeira e investimentos em 
infraestrutura básica. 
C) fortalecimento do sistema previdenciário atual, 
privatização e investimentos em infraestrutura básica. 
D) ajuste fiscal, restrições econômicas às importações 
de gêneros agrícolas e abertura financeira. 
E) abertura comercial, abertura financeira e 
regulamentação do funcionamento da economia. 
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HISTÓRIA GERAL
UNIDADE 15 

 

MOVIMENTOS POLÍTICOS E 
SOCIAIS DO SÉCULO XIX 

 

15.1 OS ESTADOS NACIONAIS 

Politicamente, a segunda metade do século XIX 
tem como grande característica o fortalecimento dos 
Estados Nacionais. Isso significa que os governos dos 
países europeus e americanos incentivaram a 
formação de uma identidade nacional em sua 
população, como forma de garantir a soberania política 
de seus Estados. 
 

Os Estados Unidos no século XIX 

Após a independência dos E.U.A, o presidente 
James Monroe, sentindo-se ameaçado pelas potências 
europeias, formulou a Doutrina Monroe, sintetizada na 
frase “América para os americanos”, repudiando 
qualquer interferência europeia na América. 

A Marcha para o Oeste significou a incorporação 
de territórios interioranos por desbravadores e colonos 
pioneiros. Essa expansão aconteceu devido: à 
escassez de terras na faixa atlântica; ao grande afluxo 
de imigrantes europeus, à corrida do ouro, à busca de 
matérias primas e de alimentos, entre outros. Alguns 
dos territórios anexados foram comprados, como no 
caso da Louisiana, e da Flórida do Oregon. No caso da 
Califórnia, do Novo México, do Texas, Nevada, Utah e 
do Arizona, foram conquistados a partir de uma guerra 
com o México, que acabou perdendo e concedendo as 
terras através do Tratado de Guadalupe-Hidalgo. 
 

15.2 A Guerra de Secessão (1860-1865) 

As divergências entre os Estados industrializados 
do Norte e os Estados escravistas do Sul eram 
enormes. Quando o presidente Abraham Lincoln, que 
fora apoiado pelo Norte e que era contra a escravidão, 
assumiu o poder, os estados do Sul se separaram, 
formando uma Confederação. 

Além da questão da escravidão, havia a questão 
das tarifas que causavam divergências entre o Sul e o 
Norte: As tarifas protecionistas interessavam à 
burguesia industrial do Norte, mas prejudicavam os 
latifundiários do Sul. Estes teriam que pagar mais pelos 
produtos industrializados da Europa. 

Após anos de guerra, o Norte venceu os exércitos 
do Sul. Com isto, os E.U.A passaram por um intenso 
desenvolvimento capitalista no seu país. Trinta anos 
após a guerra, já ocupavam o primeiro lugar na 
produção industrial. 

Resultados da guerra: 
● 600 mil pessoas foram mortas 

● As plantações de algodão do Sul ficaram 
destruídas 

● A escravidão foi abolida 

Unificação alemã 

Os primeiros passos da unificação alemã já 
haviam sido dados em 1834, quando vários Estados se 
uniram e aboliram as tarifas alfandegárias. Este acordo 
ficou conhecido como Zollverein (união alfandegária) e 
era liderado pela Prússia. Houve em 1848 uma 
tentativa de unificação política, mas foi fracassada. Em 
1862, Guilherme I da Prússia, nomeou Otto-von-
Bismarck para o cargo de primeiro-ministro. Este 
representava os interesses da burguesia e estava 
disposto a fazer a unificação da Alemanha, mesmo que 
fosse por guerra. 

A primeira etapa da unificação consistiu numa 
guerra contra a Dinamarca e a incorporação dos 
ducados dinamarqueses de Schleswig e Holstein, em 
que a maioria da população era alemã. A segunda 
etapa do plano de Bismarck era a guerra contra a 
Áustria, sua antiga aliada, com o objetivo de eliminar 
qualquer influência austríaca nos estados alemães. A 
guerra acabou com a derrota austríaca. Em 1866 um 
acordo de paz foi assinado, e determinava que a 
Áustria renunciasse qualquer interferência na 
Alemanha. Terminava desta forma a unificação dos 
Estados alemães. O rei da Prússia Guilherme I foi 
reconhecido como o Imperador da Alemanha, também 
conhecido como Segundo Reich (o primeiro foi o Santo 
Império Romano-Germânico e o Terceiro foi com Adolf 
Hitler). 
 

Unificação da Itália 

As transformações econômicas e sociais que 
atingiram a Europa Ocidental durante o século XIX 
também atingiram a Itália: o desenvolvimento industrial 
foi intenso no norte da península, as cidades cresceram 
de maneira espantosa e o comércio foi impulsionado 
pela indústria. Criou-se uma infraestrutura ferroviária 
considerável.  

A alta burguesia desejava a unificação, que 
garantiria a continuidade do desenvolvimento interno e 
lhe daria possibilidades de concorrência no mercado 
exterior, liberando a circulação de mercadorias dentro 
da península, favorecendo as exportações e impedindo 
as importações concorrentes. Para ela, a unificação da 
Itália tinha um significado apenas liberal e o 
nacionalismo não passou de um instrumento seu. Seus 
objetivos resumiam-se no movimento chamado 
“Risorgimento”, cuja finalidade era reviver o espírito 
italiano da Renascença e do Império Romano.  

Durante o reinado de Vittorio Emanuelle II, os 
efeitos das campanhas militares de 1859 repercutiram 
em toda a Itália: os pequenos Estados de Toscana, 
Parma, Módena e Romagna, pertencentes ao Papa, 
revoltaram-se, querendo unir-se ao Piemonte. 

Com a audaciosa Expedição dos Mil, Garibaldi 
propõe-se a conquistar a Sicília e Nápoles para Vittorio 



HISTÓRIA GERAL    283 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

Emanuelle, apoiado no entusiasmo das massas 
camponesas do sul, que julgavam ver na 
materialização de uma unidade nacional o fim de sua 
pobreza e opressão seculares. As tropas do Piemonte 
invadiram os Estados papais, que eram os únicos do 
centro da Itália ainda não integrados.  

O problema com relação aos Estados Pontifícios 
era mais difícil: a capital da Itália, por tradição, sempre 
fora Roma; o Papa, porém, recusava-se não só a 
entregar a cidade, que considerava a garantia da 
independência da Igreja Católica, como a reconhecer a 
autoridade de Vittorio Emanuelle II sobre os territórios 
conquistados. Somente em 1929 é que a questão 
romana foi resolvida pelo Tratado de Latrão, entre 
Mussolini e o Papa Pio XI, que criou o Estado do 
Vaticano, dentro de Roma. 
 

15.3 IDEIAS E MOVIMENTOS SOCIAIS 

A formação dos Estados nacionais baseados na 
unificação política e identitária de sua população não 
eliminou as contradições internas desses Estados. O 
Liberalismo, pensamento social e político ligado à 
burguesia, era predominante na organização desses 
Estados, tendo como base os ideais de liberdade 
econômica e defesa da propriedade privada. No 
entanto, a miséria e a exploração da classe 
trabalhadora geraram correntes de pensamento que se 
preocupavam com a igualdade e se opunham às ideias 
liberais; são elas: os socialismos utópicos, o 
Socialismo científico e o Anarquismo. 

Essas ideias agitaram o movimento operário e os 
movimentos burgueses nacionalistas, que promoveram 
diversas revoltas e revoluções. As principais delas 
foram as revoluções de 1830 e 1848, na França, que 
tiveram consequências no resto da Europa. Nesses 
levantes, os ideais liberais se opuseram aos resquícios 
do pensamento absolutista e aristocrático que ainda 
resistia na Europa após a Revolução Francesa. Mesmo 
que o movimento operário tenha se empenhado em 
ganhar espaço nesses momentos, foi o pensamento e 
a ordem burguesa que prevaleceu, consolidando o 
Liberalismo como doutrina dominante no ocidente, ao 
fim do século XIX. 
 

15.4 EXERCÍCIOS 
 

1-(UEL 2010) Sobre os Estados Unidos no século 
XIX, considere as afirmativas: 
I. A “Marcha para o Oeste” efetuou-se com conflitos 
com os povos nativos das regiões ocupadas, 
empurrando-os mais para oeste ou mesmo 
exterminando-os. 
II. Após a independência, a maior fonte de controvérsia 
política foi a definição do alcance do poder do Estado 
Nacional (União), em relação aos poderes dos estados 
da federação. 
III. A expansão territorial dos Estados Unidos efetuou-
se através da aquisição de terras de outros países 
(Louisiana, Flórida), pela guerra (Texas, Califórnia, 
Novo México) e acordo diplomático (Oregon). 
IV. Os governos dos Estados Unidos combateram a 
imigração estrangeira, exigindo vistos de entrada e 
punindo severamente os que entravam ilegalmente no 
país. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
2- (UEL 2008) As interpretações predominantes 
afirmam que a escravidão nos Estados Unidos da 
América foi abolida devido ao fato de que: 
I. O sistema escravista era incompatível com o 
funcionamento da República que, pela Constituição de 
1776, previa igualdade plena de direitos à população. 
II. Existia uma rivalidade entre o Norte industrializado e 
o Sul agrícola, que desencadeou uma guerra na qual o 
resultado final foi favorável ao Norte. 
III. A escravidão limitava o crescimento do mercado 
interno ao diminuir a renda dos trabalhadores. 
IV. Por ser o último país a permiti-la, os EUA estavam 
submetidos a fortes pressões, inclusive dos líderes 
religiosos, que ameaçaram excomungar os 
proprietários de escravos. 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV 
 

3- Dê uma explicação que justifique a vitória do 
Norte sobre o Sul na Guerra de Secessão (1861 – 
1865). 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

4- (UEL) As Unificações Italiana e Alemã alteraram 
profundamente o quadro político da Europa no 
século XIX, rearticulando um equilíbrio de forças 
que resultaria na 
a) Primeira Guerra Mundial. 
b) Revolução dos Cravos. 
c) Guerra Civil Espanhola. 
d) Revolta dos Cipaios. 
e) Segunda Guerra Mundial. 
 

5- "Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos". 
"Ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a 
Alemanha se fundiu na Prússia". Estas frases, sobre 
as unificações italiana e alemã: 
a) aludem às diferenças que as marcaram, pois, 
enquanto a alemã foi feita em benefício da Prússia, a 
italiana, como demostra a escolha de Roma para 
capital, contemplou todas as regiões. 
b) apontam para as suas semelhanças, isto é, para o 
caráter autoritário e incompleto de ambas, decorrentes 
do passado fascista, no caso italiano, e nazista, no 
alemão. 
c) chamam a atenção para o caráter unilateral e 
autoritário das duas unificações, imposta pelo 
Piemonte, na Itália, e pela Prússia, na Alemanha. 
d) escondem suas naturezas contrastantes, pois a 
alemã foi autoritária e aristocrática e a italiana foi 
democrática e popular. 
e) tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas 
nada sugerem quanto ao caráter impositivo de 
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processo liderado por Cavour, na Itália, e por Bismarck, 
na Alemanha. 
 

6- A unificação italiana, no final do século XIX, 
ameaçou a integridade territorial da Igreja. Esse 
impasse resultou: 
a) no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, 
provocando a expropriação das terras da Igreja.  
b) no envolvimento da Igreja em lutas nacionais, 
criando congregações para a expansão do catolicismo.  
c) na adoção de atitudes liberais pelo Papa Pio IX, 
como forma de deter as forças fascistas.  
d) na assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, 
quando Mussolini criou o Estado do Vaticano.  
e) no "Risorgimento", processo em que segmentos 
ligados à Igreja defenderam a Itália independente. 
 

7- (Fuvest) Indique os pontos comuns aos 
processos de unificação na Itália e na Alemanha. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

8- (UEL) " ... viam na propriedade comum desses 
meios a forma de viverem todos bem. Por isso, em 
suas sociedades visionárias, planejavam que os 
muitos que executariam o trabalho viveriam com 
conforto e luxo, graças à propriedade dos meios de 
produção..." O texto refere-se a um pensamento, 
que se desenvolveu nas primeiras décadas do 
século XIX na Europa, característico do 
a) maoísmo. 
b) stalinismo. 
c) sindicalismo. 
d) marxismo-leninismo. 
e) socialismo utópico. 
 

15.5 GABARITO  
1-D; 2-B; 3-Apesar de oferecer resistência, os sulistas não suportaram a 
superioridade bélica e toda a infraestrutura que colocavam os soldados 
do norte em vantagem. As armas, embarcações e ferrovias 
potencializavam os ataques militares organizados pelas tropas do 
norte. 4-A; 5-C; 6-D; 7-Em ambos os casos, foi vitorioso o processo de 
unificação em torno de uma monarquia forte, esmagando os ideais 
populares que acompanhavam o movimento. Ambas deram origem a 
Estados fortemente centralizados, não exatamente liberais, mas 
privilegiadores do desenvolvimento econômico e do expansionismo, 
além de as duas unificações ocorrerem paralelamente, beneficiando-se 
dos mesmos conflitos, notadamente contra a Aústria e contra a França. 
8-E; 

 

UNIDADE 16 
 

SEGUNDA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 

 

16.1 A SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A segunda metade do século XIX presenciou um 
novo impulso no desenvolvimento industrial e 
tecnológico, conhecido como Segunda Revolução 
Industrial. Diferentemente da Primeira, ocorrida no 
século XVIII na Inglaterra, esta se originou também em 
outros países da Europa, como França, Itália, 

Alemanha, Bélgica e Holanda, além de Estados Unidos 
e Japão. 

Dentre as inovações tecnológicas do período, 
destacamos a fabricação do aço e a extração e 
beneficiamento do petróleo, que contribuíram com a 
ampliação dos transportes ferroviário e marítimo; e o 
aprimoramento da utilização da energia elétrica. Estas 
invenções proporcionaram uma explosão de 
desenvolvimento industrial, diversificando os bens 
produzidos e aumentando a capacidade de produção 
das fábricas. Além disso, o desenvolvimento das 
ciências naturais e médicas contribuiu para a relativa 
melhoria de condições de vida da população, gerando 
o aumento populacional e de mão de obra. 

Além das inovações técnicas, as empresas 
investiram no aprimoramento da gestão da produção. 
Um exemplo é o fordismo, aplicado na fábrica de 
automóveis de Henry Ford, que se baseava em linhas 
de montagem de produção em massa.  
 

Ascensão e crise capitalista 

Neste processo de desenvolvimento industrial, os 
custos para a implantação de uma indústria cresceram, 
permitindo que apenas grandes capitalistas tivessem 
condições de investir. Desta forma, as empresas 
maiores começaram a suprimir as pequenas e médias, 
dando início a um processo de concentração de 
capital, que se traduz na formação de novos tipos de 
empresa, são eles: 

Truste: apenas uma empresa controla todas as 
etapas de produção de um determinado produto. 

Cartel: União de várias empresas concorrentes 
para dividir o mercado e manter os preços altos. 

Holdings: sociedades de acionistas que 
controlam o capital de várias empresas. 

Assim, o capitalismo assume uma característica 
monopolista e financeiro, com os bancos e as 
grandes empresas assumindo um papel preponderante 
na economia. 

No entanto, a euforia dos capitalistas com o 
desenvolvimento industrial foi quebrada pela crise de 
crescimento capitalista nas últimas décadas do 
século XIX. Esta crise ocorria da seguinte forma: para 
manter os lucros altos, os capitalistas mantinham os 
salários do proletariado baixos, e exploravam sua mão 
de obra intensamente; no entanto, pelas suas 
condições de vida, os trabalhadores não tinham 
condições de consumir os produtos industriais, gerando 
um acúmulo de capitais e produtos. Desta forma, para 
solucionar esta situação, as empresas começaram a 
buscar mercados no exterior, gerando o processo do 
imperialismo, ou neocolonialismo. 
 

16.2 IMPERIALISMO E NEOCOLONIALISMO 

Chamamos de neocolonialismo o processo de 
dominação militar e política das potências capitalistas 
sobre a Ásia, África e Oceania. No caso da maior parte 
da África e Oceania, esta dominação se deu através da 
invasão de extensas áreas nesses continentes e na 
implantação de um governo ligado à Europa, que 
investia seus capitais na construção de sistemas de 
transportes e no controle dos povos nativos. Para 
organizar a divisão da África entre as potências 
europeias, estas promoveram, em 1884, o Congresso 
de Berlim. No caso da Ásia e de locais com Estados 
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mais antigos e bem organizados, as potências 
implantavam protetorados, cooptando as elites nativas. 

Já o Imperialismo é a dominação econômica das 
potências industriais sobre outros países. Além da 
África, Ásia e Oceania, este processo também foi 
observado nos países da América Latina. O 
imperialismo se baseia na busca por matérias-primas 
para as indústrias e por mercados consumidores para 
seus produtos. 

Além das potências europeias já citadas, o 
imperialismo foi uma característica da atuação dos 
Estados Unidos e do Japão no sistema internacional do 
século XIX. Os EUA expandiram sua dominação 
econômica pelas regiões asiáticas do Pacífico e 
América Latina, onde afirmava seu direito de 
intervenção através da política do “big stick” e do 
Corolário Roosevelt. Já o Japão experimentou um 
rápido processo de industrialização a partir da Era Meiji 
(1868), e iniciou sua expansão imperialista contra a 
China, a Coreia, a Rússia Oriental e as ilhas do 
Pacífico. 

A dominação imperialista não aconteceu sem a 
resistência dos povos dominados. O uso da força e da 
violência pelos países capitalistas levou a diversas 
rebeliões e resistência velada, como os levantes tribais 
e a Guerra dos Bôers (1899-1902) na África, a Revolta 
dos Cipaios (1857-1858) na Índia e a Rebelião dos 
Boxers (1899-1901) na Índia. 

As notícias sobre o emprego da violência no 
processo de dominação imperialista sensibilizavam 
setores da opinião pública na Europa. No entanto, para 
conter as oposições e justificar a expansão 
neocolonialista e imperialista, divulgava-se a ideia da 
“missão civilizadora”, que se baseava em teorias 
racistas e etnocêntricas para afirmar que o europeu era 
naturalmente superior às outras etnias, e tinha como 
missão resgatar esses povos da barbárie. 

Para os países capitalistas, resultou no 
enriquecimento de suas sociedades e economia, o que 
acirraria as rivalidades. Os povos dominados sofreram 
com a violência, exploração; e deram origem a países 
em conflito e profundos problemas sociais, somente 
independentes após segunda guerra mundial. 
 

16.3 EXERCÍCIOS 

 
1- (UEL) Com base nos conhecimentos 
relacionados aos recursos naturais e à questão 
industrial, considere as afirmativas a seguir. 
I. A Primeira Revolução Industrial difundiu-se pela 
Europa e Estados Unidos com a implantação de teares 
a vapor para a produção têxtil, iniciando a utilização do 
petróleo como fonte de energia. 
II. A Segunda Revolução Industrial utilizou o mineral 
renovável grafeno, explorado em larga escala na Itália, 
na produção de energia mecânica para o 
funcionamento da indústria de base. 
III. A Terceira Revolução Industrial desenvolveu-se com 
profundas transformações no campo tecnológico com a 
utilização da sílica, um recurso mineral não renovável, 
na produção de cabos de fibra ótica. 
IV. A Quarta Revolução Industrial tem como uma de 
suas marcas a obsolescência programada, que vem 
sendo combatida por órgãos e defensores do meio 
ambiente visando atenuar os impactos relacionados 
aos recursos naturais. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
2- Considerando a Revolução Industrial em suas 
duas diferentes fases, podemos afirmar que: 
a) a primeira fase caracterizou-se pela utilização do 
carvão e do ferro e desenvolveu-se primeiramente na 
Inglaterra, na França e na Bélgica. 
b) tanto a primeira como a segunda fase da Revolução 
Industrial caracterizaram-se pela utilização do aço e da 
eletricidade. 
c) Alemanha, Itália, Rússia, EUA e Japão foram os 
países que se destacaram em sua primeira fase; 
d) tanto a primeira como a segunda fase da Revolução 
Industrial caracterizaram-se pela utilização do carvão e 
do aço; 
e) a segunda fase da Revolução Industrial caracterizou-
se pela utilização do aço e da robótica e desenvolveu-
se principalmente no Japão. 
 

3- Novas formas de organização das empresas 
surgiram no final do século XIX, cujas 
características são: 
a) concentração de várias unidades de produção em 
grandes Companhias, Trustes ou Cartéis e a formação 
de "Holding Companies." 
b) casas de créditos bancários, que realizaram 
operações de exploração de produtos tropicais através 
de companhias marítimas. 
c) a limitação do capitalismo monopolista através da 
transferência das matrizes das empresas para países 
pequenos. 
d) implementação de normas técnicas de predomínio 
da qualidade, ampliação da livre concorrência e 
instalação de filiais móveis. 
e) empresas em que os trabalhadores, através das 
"holdings", participavam obrigatoriamente da 
distribuição dos lucros. 
 

4- Quais diferenças básicas são possíveis apontar 
entra a Revolução Industrial inglesa o século XIII e 
a expansão no século XIX, que caracterizou a 
chamada Segunda Revolução Industrial? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

5- Uma das alternativas a seguir NÃO corresponde 
às diferenças entre o colonialismo do século XVI e 
o Neocolonialismo do século XIX. 
a) A principal área de dominação do Colonialismo 
europeu foi a América e o Neocolonialismo voltava-se 
para a África e a Ásia. 
b) O Colonialismo teve como justificativa ideológica a 
expansão da fé cristã, enquanto que no 
Neocolonialismo, a missão civilizadora do homem 
branco foi espalhar o progresso. 
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c) Os patrocinadores do Colonialismo foram a 
burguesia financeiro/industrial e os Estados da Europa, 
América e Ásia, enquanto que os do Neocolonialismo, 
o Estado metropolitano europeu e sua burguesia 
comercial. 
d) O Colonialismo buscava garantir o fornecimento de 
produtos tropicais e metais preciosos, enquanto que o 
Neocolonialismo, a reserva de mercados e o 
fornecimento de matérias-primas. 
e) A fase do capitalismo em que o Colonialismo se 
desenvolveu denominou-se Capitalismo Comercial e a 
do Neocolonialismo, Capitalismo Industrial e 
Financeiro. 
 

6- A expansão colonialista europeia do século XIX 
foi um dos fatores que levaram: 
a) à diminuição dos contingentes militares europeus. 
b) à eliminação da liderança industrial da Inglaterra. 
c) ao predomínio da prática mercantilista semelhante à 
do colonialismo do século XVI. 
d) à implantação do regime do monopólio. 
e) ao rompimento do equilíbrio europeu, dando origem 
à Primeira Guerra Mundial. 
 

7- A industrialização acelerada de diversos países, 
ao longo do século XIX, alterou o equilíbrio e a 
dinâmica das relações internacionais. Com a 
Segunda Revolução Industrial surgiu o 
imperialismo, cuja característica marcante foi o(a): 
a) substituição das intervenções militares pelo uso da 
diplomacia internacional; 
b) busca de novos mercados consumidores para os 
produtos industrializados; 
c) manutenção da autonomia administrativa e dos 
governos nativos naquelas áreas conquistadas; 
d) procura de especiarias, ouro e produtos tropicais 
inexistentes na Europa; 
e) transferência de tecnologia, estimulada por uma 
política não-intervencionista. 
 

8- “Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma 
mais breve possível, diríamos que ele é a fase 
monopolista do capitalismo”. (LENIN, V.I. O imperialismo: fase 

superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1987.) 
Indique, tomando como ponto de referência o texto 
acima, dois fatores que estimularam a expansão 
imperialista. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

16.4 GABARITO  
1-C; 2-A; 3-A; 4- A Primeira Revolução Industrial (século XVIII) foi 
marcada pela introdução do e do carvão mineral para obtenção de 
energia. Teve como características básicas a consolidação da fase livre-
concorrencial do Capitalismo, marcada pela existência de inúmeras 
pequenas empresas disputando livremente o mercado, então todo nas 
mãos da Inglaterra. A Segunda Revolução Industrial (século XIX) tem 
como símbolos a eletricidade, o petróleo e o aço, incorporando um 
enorme progresso técnico e cientifico, não somente na Inglaterra, mas 
também nas outras potencias europeias, sobretudo na Alemanha e na 
França. Além disso, ela foi marcada por uma nova expressão do 
capitalismo, sua ação monopolista, e desencadeou o Neocolonialismo 
com vistas à expansão de mercados; 5-C; 6-E; 7-B; 8-O primeiro fator 
que podemos destacar é a Revolução Industrial, que contribuiu para o 

aumento da produção dos produtos maquinofaturados. Porém, com a 
produção em larga escala, houve a necessidade de novos mercados 
consumidores. Assim, os países periféricos passaram a ser vistos como 
mercados consumidores dos produtos industrializados dos países 
europeus. Outro fator que podemos mencionar foi a busca por matéria-
prima e mão de obra barata para alavancar a produção industrial. 
Trabalhadores africanos e asiáticos eram requisitados para esse 
trabalho, pois a mão de obra nos países periféricos tinha menor custo 
para as empresas. 

 

UNIDADE 17 
 

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 

A Primeira Guerra Mundial é considerada por 
muitos historiadores como um marco no início do 
século XX. Foi a partir da “Grande Guerra” que novas 
correlações de forças estabeleceram-se no mundo, 
marcando o declínio da Europa e a ascensão dos EUA 
à condição de principal potência mundial. 
 

17.1 ANTECEDENTES DA GUERRA 

O período que antecedeu a I Guerra Mundial foi 
caracterizado por uma grande disputa política e por 
intensa corrida armamentista na Europa. As 
potências imperialistas europeias acirravam as 
rivalidades entre si na disputa por territórios dentro e 
fora da Europa. Neste contexto, formaram-se blocos de 
alianças para defesa e proteção mútua entre os 
Estados, dando garantias na eventualidade de um 
conflito armado. Os principais blocos formados foram a 
Tríplice Aliança que contava com a Alemanha, Império 
Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, que 
reunia Inglaterra, França e Rússia.  

As tensões dentro da Europa começaram a 
crescer quando as pretensões austríacas fizeram 
crescer os movimentos nacionalistas nos Balcãs; várias 
sociedades secretas surgiram para agir contra a 
Áustria, como a Jovem Bósnia, que pretendiam a 
criação de um único Estado que envolvesse os povos 
eslavos da região e para isso julgavam necessário 
eliminar a política imperialista dos austríacos. Francisco 
Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu ir à 
Bósnia no final de junho de 1914 e ao desfilar em locais 
públicos sem um esquema especial de segurança, foi 
alvo fácil de um atentado que serviu para potencializar 
as tensões existentes, já que colocava o governo da 
Sérvia sob suspeita. 

O atentado de Sarajevo é considerado o estopim 
para o início da Grande Guerra, devido ao sistema de 
alianças que se havia formado no período anterior, 
pois, apoiada pela Alemanha, a Áustria deu um ultimato 
à Sérvia para que o incidente fosse por uma comissão 
mista. Os sérvios rechaçaram tal exigência, ao mesmo 
tempo em que a Rússia mobilizava suas tropas, 
aliando-se à Sérvia. Ao mesmo tempo os alemães 
reagiram a essas manobras e exigiram a neutralidade 
da França. No dia 28 de junho a Áustria declarou guerra 
à Sérvia, levando ao confronto direto os países dos dois 
blocos. 
 

17.2 AS FASES DA GUERRA 

Guerra de Movimentos 
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Durante os primeiros meses da guerra, até o início 
de 1915, a característica marcante foi o deslocamento 
constante das tropas, o que, em princípio, parece lógico 
para uma guerra. Os principais ataques foram 
realizados pela Alemanha que procurou neutralizar os 
russos na frente oriental enquanto avançou sobre a 
França no lado ocidental. O avanço sobre a França foi 
fulminante, a partir da tática definida no Plano Schliffen, 
ocupando primeiro a Bélgica, para penetrarem em 
território francês pelo norte. A invasão da Bélgica foi 
usada pela Inglaterra como pretexto para entrar na 
Guerra. Ao mesmo tempo, ingleses e franceses 
lançaram uma ofensiva na África, tomando territórios da 
Alemanha. 
 

Guerra de Trincheiras 

Foi reflexo de uma situação de equilíbrio de 
forças, fazendo com que os exércitos procurassem 
garantir suas posições, preparando novas conquistas. 
Esse foi um longo período, até 1917, caracterizado por 
grande desgaste: elevada mortalidade, grande 
destruição, elevados gastos financeiros. Na tentativa de 
conseguir vantagens, os países envolvidos na guerra 
procuraram desenvolver novos armamentos (canhões 
de longo alcance, tanques, aviões, submarinos) criando 
novas tecnologias que pudessem ser aplicadas na 
guerra. Em 1915 os italianos entraram na Guerra junto 
aos aliados, com a promessa de que receberia parte 
das colônias alemãs.  

A situação da Itália na guerra deve ser destacada, 
para compreendermos posteriormente seus maiores 
problemas. Resistiu até 1917, quando teve seu território 
invadido pela Áustria, provocando grande destruição, 
principalmente no Norte, área mais povoada e 
desenvolvida.  

O ano de 1917 marca mudanças importantes, 
quando os alemães passaram a utilizar a guerra 
submarina. Os ataques a navios mercantes norte-
americanos foi usado como pretexto para o Ingresso 
dos Estados Unidos na Guerra. Muitos consideram 
que o ingresso norte americano foi fundamental para o 
fim do conflito, porém é importante lembrar que os EUA 
estiveram até então como observadores, não havia 
guerra na América e a indústria do país crescia em 
ritmo muito acelerado. Nesse ano ainda a Rússia sai da 
guerra devido à ascensão dos bolcheviques ao poder. 
A decisão unilateral fez com que a Alemanha invadisse 
o território russo, no entanto, em março de 1918 os dois 
países assinaram o Tratado de Brest-Litovski selando o 
fim da guerra entre ambos.  
 

Fase Final da Guerra 

Os alemães procuraram jogar todas as suas forças 
na frente ocidental, porém começava a ficar isolada, 
comprometendo o abastecimento do país. A derrota da 
Turquia e da Bulgária comprometeu o transporte de 
produtos para a Europa Central. Em setembro de 1918 
as forças aliadas desfecharam uma grande ofensiva 
contra os alemães, que foram obrigados a recuar. No 
interior do país aumentava o descontentamento e as 
pressões sobre o Imperador, que acabou por abdicar. 
Terminava o Segundo Reich. O novo governo: a 
“República de Weimar” assinou a rendição em 11 de 
novembro. 
 

17.3 O LEGADO DA GUERRA 

A 1ª Guerra Mundial levou à destruição quase 
completa das potências europeias envolvidas: o alto 
número de baixas (12 milhões de mortos e 40 milhões 
de inválidos) e os custos financeiros da guerra levaram 
ao endividamento e enfraquecimento até mesmo dos 
países vencedores. No entanto, os Estados Unidos e o 
Japão, por não sofrerem os efeitos da guerra sobre seu 
território, saíram do conflito como potências mundiais 
em plena ascensão. Os EUA viram sua economia 
crescer com os empréstimos para a reconstrução da 
Europa e o Japão expandiu seus domínios sobre 
territórios da Ásia. 

A Alemanha foi a grande derrotada, pois com a 
assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, os 
países vencedores obrigaram a Alemanha a entregar 
extensos territórios e colônias, reduzir seus exércitos e 
armamentos e ainda pagar indenizações e prejuízos 
causados pela guerra. O tratado ainda redefiniu as 
fronteiras dos países derrotados e criou a Liga das 
Nações, gerando sentimentos de revanche 
principalmente na Alemanha. 
 

17.4 EXERCÍCIOS 
 

1- Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a 
alternativa correta: 
a) O conflito pode ser considerado uma guerra civil 
europeia, uma vez que o conflito ocorreu apenas em 
território europeu. 
b) Foi a primeira guerra a utilizar modernas armas de 
destruição em massa, resultando no abandono de 
formas tradicionais de luta. 
c) Ideologicamente, foi um conflito marcado pela cisão 
entre países alinhados a um projeto conservador e 
aqueles que apoiavam o socialismo. 
d) A Primeira Guerra pode ser definida como um conflito 
imperialista, pois a maior parte das ações bélicas 
ocorreu em território colonial. 
e) A Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras 
europeias, abalou tradicionais estruturas políticas e 
permitiu a concretização de novos projetos ideológicos. 
 

2- Um dos fatores da I Grande Guerra foi a rivalidade 
industrial entre a Alemanha e a Inglaterra, porque: 
a) Os ingleses temiam a penetração alemã em suas 
colônias, como se estava verificando na Austrália. 
b) Os alemães receavam o poderio econômico inglês, 
acreditando na eliminação da rivalidade por meio de 
uma guerra. 
c) Os alemães haviam obtido o controle comercial 
sobre o Império Otomano. 
d) A Alemanha vinha dominando grande parte dos 
mercados de consumo até então pertencentes à 
Inglaterra. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 

3- Considerando a influência do Imperialismo no 
contexto da Primeira Guerra (1914-1918), podemos 
apontar que são fatores que o justificam, EXCETO: 
a) a necessidade de controlar regiões produtoras de 
matérias-primas essenciais à indústria capitalista. 
b) a ideologia da superioridade racial dos povos 
europeus que levariam aos “povos atrasados” os 
benefícios da civilização superior. 
c) a conquista de pontos estratégicos para defesa de 
colônias existentes ou da própria metrópole. 
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d) a necessidade de exportar capitais para áreas 
pobres do mundo, no sentido de ajudá-las a superar 
seu atraso econômico. 
e) a retração dos mercados europeus, após a crise que 
impulsionou a Europa e EUA a buscar mercados 
consumidores. 
 

4- Através de acordos as principais nações europeias 
reconheceram a autonomia do Marrocos. Em abril de 
1914, a França e a Inglaterra estabelecem 
bilateralmente a chamada “Entente Cordiale”, através 
da qual a Grã-Bretanha teria total liberdade de ação no 
Egito, enquanto à França era entregue o Marrocos. 
Pelo exposto, é CORRETO afirmar que, no período 
em questão: 
a) habitualmente os interesses dos povos dominados 
representavam um fator de peso nas decisões tomadas 
pelas nações imperialistas. 
b) apesar dos dispositivos de caráter internacional, a 
ação política das potências antes da Primeira Guerra 
era norteada pela força e pelo arbítrio. 
c) era comum que os atritos entre os países europeus 
fossem superados através de uma arbitragem imparcial 
e inquestionável. 
d) tornou-se fundamental garantir a ordem 
internacional, deslocando-se o poder para os Estados 
Unidos, país alheio aos problemas europeus. 
e) a existência de um organismo supranacional 
possibilitou que os princípios do direito internacional 
fossem efetivamente respeitados. 
 

5- Assinale o fato que serviu de estopim para 
deflagrar a Primeira Guerra Mundial. 
a) A assinatura do Tratado de Versalhes que tinha por 
base culpar os alemães pela corrida armamentista. 
b) O revanchismo francês que não conseguiu superar a 
perda de territórios da Alsácia e Lorene para a 
Alemanha. 
c) A deposição do czar da Rússia em virtude da 
Revolução Russa provocou revolta e reação dos 
demais países europeus.  
d) Em 28/6/1914, o arquiduque Francisco Ferdinando 
foi assassinado por um grupo de terroristas intitulado 
“Mão Negra”. 
e) O forte temor dos Estados Unidos em perder seus 
investimentos na Europa devido a ascensão da 
Alemanha.  
 

6- Ao final da Guerra podemos afirmar que: 
a) Os EUA consolidou-se como grande potência 
mundial e o enfraquecimento das antigas potencias 
europeias. 
b) A Rússia consolida-se como superpotência europeia 
devido a Revolução Russa e rivaliza com os EUA o 
poderio militar mundial. 
c) A Alemanha apesar de ter perdido a guerra ainda 
manteve sua condição de império e a Inglaterra perde 
suas colônias na África. 
d) O mapa político da Europa é pouco modificado em 
virtude da manutenção da antiga ordem colonial. 
e) O Tratado de Versalhes representou um justo acordo 
entre vencidos e vencedores. 
 

7- Quais interesses motivaram a participação dos 
E.U.A. no conflito? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

8- Caracterize as duas fases da I Guerra Mundial. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

17.5 GABARITO 
1-E; 2-D; 3-D; 4-B; 5-D; 6-A; 7- Os EUA lucravam muito com a guerra, pois 
eram os responsáveis pelo fornecimento de armas, suprimentos de 
alimentos e empréstimos financeiros principalmente aos ingleses e 
franceses. A saída da Rússia do conflito, em virtude da Revolução Russa, 
deu a Alemanha uma vantagem que poderia decidir a guerra a seu favor. 
A vitória alemã representaria um enorme prejuízo aos EUA, pois se isso 
ocorresse os empréstimos financeiros concedidos aos ingleses e 
franceses estariam perdidos. A fim de não correr risco com a eventual 
vitória da Alemanha, os EUA resolveram apoiar a Entente, fato que 
definiu os rumos do conflito a favor dos aliados. 8- A Guerra de 
movimento foi caracterizada pelo avanço das tropas e conquista de 
territórios, esta estratégia foi responsável por elevadas baixas em 
ambos os lados em virtude do uso de armamentos como a 
metralhadora, tanques e canhões de longo alcance. A Guerra nas 
Trincheiras foi o período de desgaste, mas que não diminuiu o índice de 
mortes. As trincheiras foram apontadas como importante foco de 
proliferação de doenças, como foi o caso da gripe espanhola que vitimou 
milhões de pessoas em todo mundo e matou tanto quanto a guerra. 

 

UNIDADE 18 
 

A REVOLUÇÃO RUSSA 
 

A Rússia viveu no início desse século três grandes 
movimentos revolucionários: A Revolução de 1905; e 
as duas revoluções de 1917. A revolução de 1917 é um 
dos principais eventos do século XX, pois foi a primeira 
revolução a colocar no poder um regime comunista, 
baseado nas ideias do socialismo científico de Marx e 
Engels.  

O mundo capitalista via a Rússia como um país 
atrasado economicamente: governado por um monarca 
autocrata e absolutista (com o título de czar), com uma 
população majoritariamente camponesa que se 
espalhava por um extenso território dominado pelos 
nobres proprietários de terra e pela Igreja Ortodoxa. 
Nas cidades, as indústrias começaram a se instalar em 
meados do século XIX, e os operários viviam em 
condições degradantes. 

Em 1905, o país lançou-se em uma aventura 
militar contra o Japão, numa disputa neocolonialista 
pela região da Manchúria. Em um ano de guerra, o 
Império Russo foi derrotado, sofrendo baixas severas e 
agravando a difícil situação da população tanto do 
campo como das cidades. 

Desde janeiro de 1905 as manifestações sociais 
se multiplicaram: marchas, greves e motins militares 
que, mesmo violentamente reprimidos serviram para 
dar maior organização aos trabalhadores, e garantiram 
algumas conquistas políticas, de caráter liberal. No 
entanto, podemos considerar que a maior vitória 
popular foi sua auto-organização política, 
independente, classista: os sovietes. 
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Os sovietes eram conselhos formados por 
operários e soldados, eleitos nas fábricas e nos 
regimentos militares, excluídos da participação os 
burgueses e oficiais. Como representantes dos 
trabalhadores da capital, São Petersburgo, foram 
responsáveis por conduzir a luta contra a autocracia 
czarista, reivindicando melhores condições de vida e de 
trabalho, direito de greve, reforma agrária e a formação 
de uma Assembleia Nacional. Na prática os sovietes 
constituíram-se como um “poder paralelo” e 
representaram um grande salto no processo de 
organização e conscientização política da classe 
operária. 

O refluxo do movimento, a partir das conquistas 
obtidas, fez com que os líderes dos sovietes fossem 
forçados ao exílio ou presos pelo czar. 

 

18.1 REVOLUÇÃO DE FEVEREIRO 

A revolução de fevereiro foi reflexo da participação 
da Rússia na I Guerra Mundial. A Rússia tentava aliar o 
desenvolvimento industrial à manutenção da estrutura 
absolutista de poder. A industrialização russa, tardia, 
não se deveu à ascensão da burguesia ao poder, como 
ocorreu em outros países, foi fruto da abertura do país 
ao capital estrangeiro, em especial inglês e francês, 
fato que explica a participação do país na grande 
guerra: a mentalidade imperialista e expansionista em 
busca de mercados e a dependência frente ao 
capitalismo dessas duas potências. 

A derrubada do czarismo e a formação de um 
governo provisório, representou a ascensão da 
burguesia ao poder, porém não representou apenas 
uma substituição de governantes, pois somente foi 
possível a partir da organização e mobilização de 
trabalhadores e soldados, organizados novamente nos 
sovietes. 

No início de 1917, a situação era de tamanha 
gravidade que as greves se multiplicavam e os 
soldados que abandonavam as frentes de batalha 
retornavam à cidade e organizavam-se contra o 
governo. Em fevereiro, o potencial revolucionário das 
massas seria canalizado por líderes burgueses, 
Kerensky principalmente, contra o absolutismo e a 
favor de reformas. 

 

18.2 REVOLUÇÃO DE OUTUBRO 

“Todo poder aos Sovietes”. Essa se tornou a 
palavra de ordem dos Bolcheviques a partir de junho de 
1917, em oposição ao governo provisório, que manteve 
a Rússia na guerra. 

Reivindicar o poder para os sovietes seria a forma 
de iniciar a construção de uma sociedade socialista, 
mas antes de tudo, serviu para demonstrar a política 
traidora do Partido Menchevique e do Partido Socialista 
Revolucionário - que apoiavam o governo provisório - e 
ao mesmo tempo estavam em maioria nos sovietes. 
Nesse sentido a palavra de ordem significava: 
“Governem em nome dos trabalhadores e não aliados 
com a burguesia”. Os partidos que se diziam socialistas 
começavam a ser desmascarados e o Partido 
Bolchevique passaria a ser a principal referência 
política para os trabalhadores. 

Em setembro, a maioria dos membros eleitos para 
o soviete de Petrogrado eram bolcheviques e sob o 
comando de Trótski e Lênin, formaram a Guarda 
vermelha e o Comitê Militar Revolucionário: estava 

aberto o caminho para a tomada do poder e a 
implantação de reformas que conduziriam a Rússia ao 
socialismo. 
 

18.3 EXERCÍCIOS 

 
1- Sobre o contexto social da Rússia, anterior à 
Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer 
que: 
a) a grande massa da população era camponesa, 
reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, 
havendo grande concentração fundiária nas mãos de 
poucos. 
b) a industrialização estava restrita a poucas cidades, 
como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada, em 
grande parte, pelo capital europeu ocidental. 
c) apresentava uma burguesia forte e organizada, com 
um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, 
entre outros aspectos, a criação de uma República no 
lugar do governo czarista. 
d) o proletariado enfrentava péssimas condições de 
vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas 
dispunha de um certo grau de organização política, que 
possibilitava sua mobilização. 
e) após o fim da servidão, houve uma intensa migração 
do campo em direção à cidade, contribuindo para o 
aumento da mão de obra disponível, que seria 
direcionada, em grande parte, para a indústria. 
 

2- As propostas socialistas dos revolucionários de 
1917 tinham como objetivo: 
a) abolir a propriedade privada, a luta de classes e a 
dominação do homem pelo homem.  
b) extinguir as relações religiosas, familiares e 
filantrópicas, instituindo formas comunitárias de 
convivência.  
c) promover o desenvolvimento por meio da distribuição 
da renda e da consolidação de um Estado assistencial.  
d) instaurar uma sociedade organizada em associações 
profissionais, com base na competência.  
e) garantir a presença do Estado, que funcionaria como 
mediador das relações entre as classes sociais. 
 

3- Os operários das fábricas e das usinas, assim como 
as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus 
representantes ao governo revolucionário provisório, 
que deve ser constituído sob a guarda do povo 
revolucionário amotinado e do exército.  (Manifesto de 27 

de fevereiro de 1917, in Marc Ferro. A Revolução Russa de 1917, 
1974.)  
O manifesto, lançado em meio às tensões de 1917 
na Rússia, revela a posição dos  
a) czaristas, que buscavam organizar a luta pela 
retomada do poder. 
b) bolcheviques, que chamavam os operários a se 
mobilizarem nos sovietes. 
c) social-democratas, que pretendiam controlar o 
governo provisório. 
d) mencheviques, que defendiam o caráter democrático 
do novo governo. 
e) militares, que tentavam controlar a revolta popular. 
 

4- Duas revoluções marcaram o mundo ocidental: a 
Revolução Francesa, ocorrida em 1789, e a Revolução 
Russa, ocorrida em 1917. Sobre estas revoluções, é 
INCORRETO afirmar que, em ambas 
a) as nobrezas feudais recuperaram rapidamente o seu 
prestígio e poder político: na França, a restauração 
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feudal ocorreu durante o governo de Napoleão 
Bonaparte; na Rússia, no governo de Stálin.  
b) duas rainhas de origem alemã serviram como 
símbolo do descontentamento popular contra a 
Monarquia absolutista: a rainha Maria Antonieta, na 
França, e a rainha Alexandra, na Rússia.  
c) fortes crises econômicas antecederam os processos 
revolucionários, encarecendo o preço dos alimentos e 
acirrando o descontentamento dos camponeses e das 
massas urbanas.  
d) houve a execução dos monarcas e o aniquilamento 
dos regimes absolutistas: na França, com a 
decapitação do rei Luis XVI; na Rússia, com o 
fuzilamento do czar Nicolau II. 
 

5- Um dos acontecimentos mais significativos do século 
XX foi a Revolução Socialista na Rússia, em 1917, por 
colocar em xeque a ordem socioeconômica capitalista. 
Com respeito ao desencadeamento do processo 
revolucionário, é CORRETO afirmar que:  
a) a participação da Rússia, na Primeira Guerra 
Mundial, desencadeou uma série de greves e de 
revoltas populares em razão da crise de abastecimento 
de alimentos, provocando o início do movimento.  
b) os mencheviques tiveram um papel fundamental no 
processo revolucionário, por defenderem a implantação 
das Teses de Abril que consistiam, dentre outras 
exigências, na reforma agrária, na retirada do país da 
guerra e na entrega do poder aos sovietes.  
c) os bolcheviques representavam a ala mais 
conservadora dos socialistas, chegando a ocupar o 
poder com a Revolução de Fevereiro de 1917, através 
de Alexander Kerenski.  
d) Stalin, a partir de outubro de 1917, estabeleceu a 
tese de que era necessária a revolução em um só país, 
em oposição a Trotsky, líder do exército vermelho.  
e) o governo revolucionário de Stálin conseguiu superar 
os conflitos que existiam no seu interior, quando 
estabeleceu a Nova Política Econômica que 
representava os interesses dos setores mais 
conservadores.  
 

6- Compreender o processo revolucionário 
socialista ocorrido na Rússia de 1917 implica 
discernir historicamente os seus autores e as 
atitudes assumidas por eles. Desta forma, pode-se 
afirmar.  
a) O partido comunista russo, criado por Marx e Engels 
em pleno vigor da lei de exceção imposta pelo Czar 
Nicolau II, adotou táticas de guerrilha de elevada 
eficácia sócio-política, vencendo assim a guerra 
revolucionária. 
b) O processo revolucionário leninista colocou um 
ponto final no período feudal soviético dos Petrogrados, 
unindo os comerciantes revolucionários das principais 
cidades e os camponeses como anteriormente havia 
ocorrido na Revolução francesa de 1789. 
c) O comandante do exército bolchevique, Stalin, 
assumiu o poder no processo revolucionário 
expulsando o Czar e nomeando como seu líder no 
congresso socialista, Trotski, organizador das 
barricadas sindicais na Praça Vermelha. 
d) Marx e Bakunin elaboraram os princípios 
revolucionários de uma sociedade socialista, no 
entanto, devido aos intensos debates entre eles sobre 
a forma como o processo deveria ocorrer, distanciaram-
se, tornando-se adversários. 

e) Proudhon, exilado na Rússia, organizou os operários 
em sindicatos comunistas que, na revolução, se 
integraram ao exército vermelho chefiado por 
Kerensky, estabelecendo a estratégia da guerra total 
contra o exército branco.   
 

7- Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação 
da Rússia na época. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
8- Cite e explique um princípio da Revolução Russa 
de 1917. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

18.4 GABARITO 
1-C; 2-A; 3-B; 4-A; 5-A; 6-D; 7-As derrotas militares sofridas pela Rússia 
na Primeira Guerra Mundial causaram enormes perdas humanas e 
prejuízo material, contribuindo para agravar a situação de crise 
econômica, revolta social e desgaste político do regime czarista. Tal 
cenário está relacionado ao avanço da oposição (notadamente dos 
socialistas) e ao desenvolvimento das revoluções russas de 1917; 8- 
Entre os princípios da Revolução de Outubro de 1917, destacam-se os 
fundamentos bolcheviques sustentados por Lênin em suas “Teses de 
Abril”, resumidas no lema: “Paz, Pão e Terra”. Esses princípios 
socializantes consistiam na retirada imediata do país da I Guerra 
Mundial, na entrega do governo aos trabalhadores (sovietes), na 
reforma agrária e na nacionalização dos empreendimentos 
estrangeiros. 

 

UNIDADE 19 

 

O ENTREGUERRAS 
 

19.1 A CRISE DE 1929 

A crise econômica desencadeada a partir de 1929, 
quando da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 
reflete a crise mais geral do capitalismo liberal e da 
democracia liberal. No período entre guerras (1919-39), 
a economia procurou encontrar caminhos para sua 
recuperação, a partir do liberalismo de Estado, ao 
mesmo tempo em que se consolidava o capitalismo 
monopolista. Mesmo nos EUA, as leis antitrustes 
perdiam o efeito e grandes empresas – industriais e 
bancárias – tomavam conta do cenário econômico, 
protegidas pela política não intervencionista adotada 
principalmente a partir de 1921.  

Desde o final do século XIX, a indústria norte 
americana conheceu um grande crescimento, no 
quadro da Segunda Revolução Industrial. As 
transações de produtos industriais e agrícolas se 
ampliaram com a abertura de créditos aos aliados, 
seguida da concessão de empréstimos à Inglaterra e 
França. 

A produção norte americana deu um salto 
gigantesco em vários setores, destacando-se a 
indústria bélica, de material de campanha, de alimentos 
e mesmo de setores destinados ao consumo interno, 
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uma vez que o potencial de consumo no país aumentou 
com a elevação do nível de emprego; ou ainda para a 
exportação, principalmente para a América Latina, 
tomando o lugar que tradicionalmente coube à 
Inglaterra. 
 

A Crise 

Alguns componentes são fundamentais para a 
compreensão da crise: 

A superprodução que se desenvolveu durante e 
mesmo após a Primeira Guerra Mundial, quando o 
mercado consumidor estava em expansão. Após a 
guerra e com o início da recuperação do setor produtivo 
dos países europeus, a produção norte americana 
entrou em declínio. Essa situação expressou-se 
principalmente no setor agrícola. 

A especulação na década de 20 foi um fenômeno 
que também alimentou a crise, pois como as empresas 
estavam obtendo altos lucros, suas ações tenderam a 
crescer, originando sociedades anônimas e empresas 
responsáveis apenas por gerir e investir dinheiro. 

A primeira expressão da crise ocorre no campo, na 
medida em que as exportações diminuíam, os grandes 
proprietários não conseguiam saldar as dívidas 
realizadas no período da euforia, além disso, eram 
forçados a pagar altas taxas para armazenar seus 
grãos, acumulando dívidas que levou, uma grande 
massa, à falência. 

A crise no campo refletiu-se nas cidades com o 
desabastecimento, pois, o poder de compra diminuía 
na medida em que a mecanização da indústria passou 
a gerar maior índice de desemprego; e ao mesmo 
tempo promoveu a quebra de instituições bancárias, 
que confiscavam as terras e ao mesmo tempo não 
recebiam os pagamentos dos industriais que passavam 
a não vender sua produção 
 

A Quinta-feira Negra 

A decadência nas vendas determinou um grande 
aumento dos estoques e ao mesmo tempo privou os 
industriais de capital necessário para saldar suas 
dívidas ou mesmo manter sua atividade. Dessa forma, 
muitos empresários passaram a vendar suas ações no 
mercado financeiro, elevando seu valor, como forma de 
levantar recursos e manter a produção; porém a 
elevação das ações fez com que milhares de pessoas 
passassem a vender as ações que, ao não 
encontrarem compradores despencaram, provocando 
vertiginosa queda nas cotações, levando bancos e 
indústrias à falência, determinando a queda dos preços 
dos produtos agrícolas, provocando o desemprego de 
milhares de pessoas: 3 milhões em abril de 1930, 4 
milhões em outubro do mesmo ano, 7 milhões um ano 
depois, 11 milhões em outubro de 32, de 12 a 14 
milhões nos primeiros meses de 1933. 
 

A Crise Mundial 

A crise espalhou-se rapidamente pelo mundo, 
devido a interdependência do sistema capitalista. Os 
EUA eram o maior credor dos países europeus e latinos 
e passaram a exercer forte pressão no sentido de 
receberem seus pagamentos. Com a quebra industrial, 
o abastecimento do mercado latino americano foi 
afetado, provocando a falta de produtos e a elevação 
de preços, as importações norte-americanas diminuíam 
e mais uma vez os países latinos sentiam os efeitos da 

crise, pois viviam da exportação de gêneros primários, 
como o café no Brasil. 

Na medida em que a economia europeia se 
retraía, as áreas coloniais na Ásia e na África eram 
afetadas, pois aumentava a exploração das potências 
imperialistas. O único país a não sentir os efeitos da 
crise foi a URSS, que naquele momento encerrava o 
primeiro Plano Quinquenal e preparava o segundo, ou 
seja, desenvolvia uma economia fechada, que não 
utilizou recursos externos, apesar das grandes 
dificuldades do país após a Revolução Russa e a 
Guerra Civil. 
 

19.2 O NAZISMO 

A crise provocada pela participação alemã na 
Primeira Guerra Mundial, a forte estrutura militar e a 
intensa propaganda antissemita, foram fatores 
importantes para a formação do nazismo. 

A Alemanha tornou-se um país republicano em 
1918, com a fundação da República de Weimar. A 
rendição militar e a profunda crise financeira abalaram 
profundamente as estruturas do país, possibilitando 
uma rápida polarização, que na prática fez com que a 
República nascesse destinada a morrer. Desde o final 
da Guerra a preocupação da maioria dos alemães foi 
encontrar um culpado para a derrota. As elites militares 
e empresariais, os meios de comunicação, 
radicalizaram seu discurso autoritário e preconceituoso, 
no sentido de propagar a ideia de que não houve uma 
derrota militar, mas sim um ato de traição de grande 
parcela da sociedade, estimulada pelos partidos de 
esquerda e pelos agentes do capitalismo internacional, 
os judeus. Acusavam ainda a Paz de Versalhes pela 
situação de ruína do país, imposta pelas grandes 
potências e aceita pelos republicanos, apresentados 
então como os traidores da pátria. 

Os conservadores de direita defendiam a 
reorganização da monarquia e os mais radicais 
propunham uma ditadura; enquanto que os grupos de 
esquerda criticavam as reformas republicanas como 
insuficientes. Desde o início caracterizou-se uma 
profunda polarização ideológica, com forte efeito sobre 
os grupos de centro e a maioria da sociedade, situação 
reforçada pelo constante e rápido agravamento da crise 
econômica. 
 

Origem do Partido Nacional Socialista 

Desde o final da guerra, com a acentuada 
polarização entre forças de direita e esquerda, surgiram 
diversos agrupamentos políticos. Cerca de 70 desses 
grupos possuíam discurso fascista, culpavam os 
judeus, democratas, liberais e marxistas pela derrota na 
guerra. 

Em 5 de janeiro de 1919 foi fundado o Partido do 
Trabalhador Alemão na Baviera, ao qual Hitler se 
associaria em setembro seguinte, tornando-se seu 
principal orador. Em 1920 o grupo adotou o nome 
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 
Alemães (NSDAP) e definiu seu programa político, 
caracterizado pelo antissemitismo, extremo 
nacionalismo e críticas ao capitalismo internacional. 
De um conjunto de 25 pontos do programa do partido, 
vários se referem aos judeus, exigindo que sejam 
eliminados dos cargos públicos e da imprensa, exigindo 
uma legislação específica para os mesmos, que seriam 
comparados a estrangeiros. O discurso radical contra 
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os judeus foi um dos fatores de atração sobre outros 
partidos de extrema direita e grupos antissemitas; outro 
fator foi a capacidade retórica de Hitler e toda a 
encenação montada para seus discursos, e ainda a 
incorporação de grupos paramilitares, devido a suas 
relações privilegiadas com o exército.  

No período de 3 anos o partido cresceu de forma 
significativa chegando a 55 mil filiados, sendo que parte 
significativa eram quadros da burocracia do governo, 
militares e elementos da alta burguesia que 
enxergavam o NSDAP como uma força significativa na 
luta contra os grupos de esquerda. 
 

O Putsch de Munique 

Inspirado no movimento fascista de Mussolini na 
Itália, Hitler, em novembro de 1923, organizou um golpe 
a partir da cidade de Munique, tendo como pano de 
fundo a grave crise econômica no país, no qual em 3 
anos os preços dos produtos haviam se multiplicado 
por 1000. Apesar do fracasso do movimento, projetou o 
partido e suas ideias em nível nacional. No julgamento 
realizado no dia primeiro de abril de 1924 ficou claro 
que os juízes simpatizavam com as ideias de Hitler, 
atestando “um esforço sério” e um “espírito puro e 
nacional” em seus objetivos. Condenado a cinco anos 
de prisão, ficou detido por apenas 8 meses. Durante 
esse período deu início a sua obra “Mein Kampf” – 
Minha Luta -, definindo sua doutrina.  

O número de votos do partido diminuiu nas 
eleições seguintes e Hitler foi proibido de discursar em 
várias províncias alemãs. No entanto perceberemos 
que estas consequências negativas se expressarão por 
um curto período. A partir de então o partido considera 
que é necessário conquistar o poder pela via legal, 
apesar de não abrir mão do uso da força. A 
institucionalização do partido foi marcada por sua 
presença cada vez maior nas associações já existentes 
na sociedade civil e pelo desenvolvimento do culto à 
personalidade, tendo a figura do Führer como o centro 
das atenções. Percebe-se a importância do “líder” na 
própria organização interna: organiza-se a juventude 
Hitleriana e não a juventude nazista. 

Apesar de toda a propaganda exercida pelo 
partido, tanto dos conceitos antissemitas, como da 
figura do líder, sua votação na década de 20 manteve-
se constante. Até 1929, apesar da crise, setores da 
economia apresentavam sinais de recuperação, fruto 
dos investimentos de grupos norte-americanos. Essa 
situação modificou-se completamente após a crise de 
29. De setembro de 29 para setembro do ano seguinte 
o número de desempregados triplicou 
 

19.3 EXERCÍCIOS 
 

1- A crise de 1929 abalou os Estados Unidos. Em 
1933, Franklin Delano Roosevelt foi eleito com o 
objetivo de recuperar o país por meio do programa 
conhecido como New Deal, que propunha 
a) a defesa do isolacionismo e do planejamento 
econômico, por meio dos quais os Estados Unidos 
abdicavam do engajamento em questões 
internacionais. 
b) a mudança do centro das decisões econômicas de 
Nova York, símbolo do poder dos grandes banqueiros, 
para Washington, sede do poder federal. 

c) a redução das importações estadunidenses que 
afetaram os países dependentes de seu mercado, 
repatriando capitais norte-americanos. 
d) a intervenção e o planejamento do Estado na 
economia, em quatro setores: agricultura, trabalho, 
segurança social e administração. 
e) o conservadorismo em questões econômicas e na 
política externa, ampliando a "missão civilizadora" dos 
Estados Unidos.  
 

2- (UEL) O "crack" da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 
em 1929, provocou falências de centenas de indústrias, 
de bancos, de companhias de comércio e de 
transportes e um desemprego em massa, que chegou 
a alcançar cerca de 15 milhões de trabalhadores nos 
Estados Unidos. No plano internacional, é correto 
afirmar que essa crise financeira 
a) não afetou o desenvolvimento das economias dos 
países europeus. 
b) contribuiu para ampliar a comercialização de 
matérias-primas dos países subdesenvolvidos. 
c) não teve desdobramentos, já que era um fenômeno 
restrito aos Estados Unidos. 
d) provocou graves consequências para os países que 
exportavam para os Estados Unidos. 
e) teve repercussões apenas nos países que perderam 
a Primeira Guerra Mundial. 
 

3- A crise capitalista desencadeada em 1929 nos 
EUA e na Europa Ocidental estendeu-se para a 
América Latina contribuindo para: 
a) a revogação de todas as tarifas protecionistas, o 
intervencionismo estatal e a substituição de 
importações. 
b) abalar o poder das oligarquias e o surgimento de 
regimes populistas e ditaduras conservadoras. 
c) a modernização do campo através do deslocamento 
de mão-de-obra que sobrevivia precariamente nas 
cidades. 
d) Juan Domingo Perón destacar-se como governante 
populista no México. 
e) a ruptura da estrutura de espoliação do povo latino-
americano. 
 

4- Em 1929, o mundo foi abalado por uma profunda 
crise econômica e o Brasil sofreu diretamente os 
seus efeitos. Cite duas características dessa crise 
na economia mundial. 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

5- O período entre as duas guerras mundiais (1919-
1939) foi marcado por: 
a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia 
e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. 
b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da 
democracia e coexistência fraterna entre fascismo e 
comunismo. 
c) estagnação das economias socialista e capitalista e 
aliança entre os E.U.A. e a U.R.S.S. para deter o 
avanço fascista na Europa. 
d) prosperidade das economias capitalista e socialista 
e aparecimento da guerra fria entre os E.U.A e a 
U.R.S.S. 
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e) coexistência pacífica entre os blocos americano e 
soviético e surgimento do capitalismo monopolista. 
 

6- O Fascismo, ideologia totalitária de direita, 
surgida das condições criadas pela Primeira Guerra 
Mundial, REJEITA:  
I - A democracia, entendida como instrumento de 
pressão de grupos econômicos hegemônicos, incapaz 
de salvaguardar os "reais" interesses da pátria.  
II - O liberalismo, ensinando que este leva à 
degenerescência do interesse maior, que é o grupo.  
III - A hierarquização da sociedade, admitindo que o 
elitismo contraria o interesse nacional e que "todos os 
homens são iguais".  
IV - O marxismo, porque essa ideologia pregava a luta 
de classes e isso enfraquecia a nação.  
V - O racionalismo, considerando o intelectualismo 
como nocivo por asfixiar o instinto, a vontade primária 
do homem.  
a) Somente as opções I e II estão corretas. 
b) Somente as opções I e V estão corretas. 
c) As opções II, III, IV e V estão corretas. 
d) As opções I, II, IV e V estão corretas. 
e) As opções I, II, III e IV estão corretas. 
 

7- "A guerra europeia que se iniciou no 1 de setembro 
de 1939 foi a guerra de Hitler. Historiadores continuarão 
a discutir as forças sociais, econômicas e políticas que 
o levaram a assumir uma série de riscos calculados que 
culminaram em uma guerra em grande escala". 
(KITCHEN, Martin. "Um mundo em chamas". Rio de janeiro: Zahar, 
1993. p. 11.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Hitler, apesar do poder absoluto que detinha no 
Estado Maior Alemão, foi forçado a agir em um contexto 
socioeconômico, no qual era dependente do apoio ativo 
de seus subordinados. 
II. Hitler se encontrava em pleno comando da política 
externa alemã, e suas ações levaram em conta as 
circunstâncias sociais históricas e culturais de sua 
época. 
III. A guerra implementada por Hitler resultou de sua 
insanidade e de seus interesses pessoais, o que isenta, 
assim, a sociedade alemã de qualquer 
responsabilidade sobre os resultados da empreitada. 
IV. As decisões de Hitler, bem como a política interna e 
externa por ele encetada, foram respaldadas pelas 
elites diplomáticas e militares e pelas classes 
hegemônicas alemãs. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 

8- Durante o período do entreguerras, a ideologia 
fascista teve uma significativa capacidade de 
atração sobre indivíduos e grupos de diversas 
regiões do mundo. Tendo em vista o contexto 
social e econômico desse período, indique e 
explique uma prática dos regimes fascistas que 
tenha mobilizado o apoio popular. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

19.4 GABARITO 
1-D; 2-D; 3-B; 4- O aumento da produção não acompanhou o aumento dos 
salários, além de a mecanização ter gerado muito desemprego. E a 
recuperação dos países europeus, logo após a 1ª Guerra Mundial. Esses eram 
potenciais compradores dos Estados Unidos, porém reduziram isso 
drasticamente devido à recuperação de suas econômicas. 5-A; 6-D; 7-D; 8- A 
ideologia fascista foi capaz de agregar indivíduos e grupos diversos em torno 
de propostas e ideais. Tanto a exploração de um momento de crise de valores 
liberais - como democracia representativa, Estado mínimo, posição central do 
indivíduo na sociedade, racionalismo -, quanto a idealização da comunidade e 
do Estado, serviram às práticas fascistas, dentre as quais podem-se destacar: 
valorização de uma comunidade idealizada, com a pregação do resgate de um 
passado nacional, contrapondo-o ao isolamento das sociedades modernas 
urbano-industriais; fortalecimento da identidade nacional, com o estímulo ao 
nacionalismo como forma de contrabalançar a crise de identidade dos 
indivíduos, principalmente dos trabalhadores desempregados; 
implementação de política de massas, com a realização de rituais e cerimônias 
grandiosos, criando a ideia de participação ativa de todos na construção de 
uma nova sociedade mais igualitária; união entre o trabalho e o capital, com 
a propagação do discurso da capacidade do Estado em disciplinar a luta de 
classes, organizando de forma harmoniosa e corporativa a sociedade em prol 
do bem comum e nacional; 

 

UNIDADE 20 
 

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

20.1 CAUSAS 

A Segunda guerra mundial pode ser entendida a 
partir das relações internacionais, do imperialismo, do 
crescimento do nacionalismo e do desenvolvimento da 
indústria bélica. Com a crise mundial de 1929, o 
nacionalismo cresceu, bem como a extrema direita (os 
regimes totalitários). 
 

Alemanha após a crise de 29 

O processo eleitoral de 1930 foi fortemente 
influenciado pelos efeitos da crise econômica. O 
Partido Nazista reforçou sua ação propagandística 
baseada no ataque aos "inimigos do povo alemão", 
numa referência principalmente aos judeus, ao mesmo 
tempo em que realizou ações concretas, como a 
doação de sopa aos pobres e manteve a violência de 
seu grupo paramilitar contra as associações e partidos 
de esquerda. 

Os nazistas procuravam reforçar a imagem de 
modernidade tecnológica, de decisão e de ativismo 
jovem. Ao mesmo tempo as forças democráticas e 
republicanas entram em crise. Destaca-se cada vez 
mais a figura de Alfred Hugenberg, o magnata da 
imprensa alemã, representando a direita conservadora, 
responsável por forte oposição à república. 

Nas eleições para a Assembleia Nacional, assim 
como nas eleições nas províncias, o partido de Hitler 
amplia sua votação, em detrimento dos partidos 
políticos de centro. O poder estava nas mãos do 
marechal Hindenburg, monarquista tradicional que, 
com uma política dúbia, evitou a ascensão de Hitler, 
mas ao mesmo tempo abriu caminho para que os 
grupos conservadores se consolidassem no poder. 
Essa política fica clara com a nomeação de Franz von 
Papen como chanceler, que organiza um ministério 
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formado por nobres, sem filiação partidária, porém anti-
republicanos. As principais medidas do novo governo 
permitem perceber sua política: Deposição do governo 
social democrata liderado por Otto Braun na Prússia, 
permissão para a reorganização da SA; dissolução do 
Parlamento e eliminação das convenções coletivas de 
trabalho.  

Em duas semanas ocorrem duas eleições para o 
Parlamento e von Papen não consegue maioria. A crise 
institucional mais uma vez beneficia Hitler e seu 
discurso antidemocrático. Em 30 de janeiro de 1933 o 
presidente Hindenburg entrega o poder a Hitler. Na 
prática essa foi a forma que os mais variados grupos 
conservadores, representando diversos setores da elite 
encontraram para preservar seus privilégios, recuperar 
o poder e instaurar um Estado autoritário. Não só a elite 
apoiou a ascensão do Führer, grande parcela da 
sociedade o fez, refletindo as incertezas da situação de 
miséria que se ampliava no país, como os efeitos da 
propaganda antissemita, reforçada desde o final da 
Primeira Guerra. 
 

Política expansionista 

Na Alemanha, com a implantação do III Reich, o 
Tratado de Versalhes foi desrespeitado, levando a 
reorganização das Forças Armadas e ao 
desenvolvimento da produção de armamentos. 
Iniciava-se então a política de expansão territorial – 
proclamando a necessidade de que mundo fosse 
conquistado pela raça germânica (considerada a 
superior). 

A expansão alemã iniciou-se em 1938 com o 
Anschluss, ou seja, a união da Áustria e da Alemanha. 
Em seguida foi anexada a região dos Sudetos 
(Tchecoslováquia).  A ocupação da região foi aprovada 
pela Conferência de Munique (Alemanha, Itália, França 
e Inglaterra). Em 1939 a Alemanha realizou um acordo 
com Itália e Japão – surgindo assim o EIXO (Roma, 
Berlim, Tóquio). 

Já o governo fascista da Itália conquistou a 
Abissínia (Etiópia) e a Albânia. No extremo oriente, o 
Japão anexava a Manchúria e outras regiões da China 
 

Política de apaziguamento 

Enquanto os países do EIXO realizavam a 
expansão territorial, o que anuciava um cenário de 
guerra, a Liga das Nações (França e Inglaterra) 
limitavam-se a pequenas reprimendas – procurando 
evitar um grande conflito armado. No entanto, a 
ausência de medidas rigorosas contribuiu para o 
fortalecimento do EIXO. 
 

Política de neutralidade 

A postura internacional adotada pelos Estados 
Unidos da América – muito mais preocupados em 
solucionar os efeitos internos da crise de 1929 – não 
interferiram nas relações políticas da Europa até a 
guerra começar. 
 

Política de isolamento  

A União Soviética encontrava-se isolada nas 
relações - e decisões – políticas, pelo fato da adoção 
do regime comunista, vigente desde 1917. A URSS 
ainda acreditava que a política do apaziguamento 
servia para jogar a Alemanha contra ela (exemplificada 
na Conferência de Munique).  

Procurando romper seu isolamento a URSS 
assinou um pacto de não-agressão com a Alemanha. 
Este pacto, denominado Ribbentrop-Molotov, atendia 
aos interesses da URSS, livrando-a (inicialmente) de 
uma agressão alemã e conseguindo maior tempo para 
se preparar beneficiava a Alemanha que evitava uma 
guerra em duas frentes (oriental e ocidental).  

Porém, tanto comunistas quanto nazistas sabiam 
que o tratado teria curta duração. Garantida a 
neutralidade da URSS, a Alemanha, em primeiro de 
setembro de 1939 invadiu a Polônia, iniciando a 
Segunda Guerra. 
 

20.2 A GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

Um outro fator da Segunda Guerra foi a Guerra 
civil espanhola (1936-1939), envolvendo fascistas 
espanhóis e republicanos. As tensões iniciaram-se em 
1931 com a abdicação do rei Afonso XIII, em virtude 
das pressões sociais, que exigiam uma república. Com 
a abdicação, instalou-se uma república de caráter 
liberal.  

A nascente república espanhola passa por graves 
problemas políticos como: reação da antiga elite 
dominante, anticlericalismo acentuado, autonomismo 
regionais (como o caso do País Basco e Catalunha) e 
crescimento dos movimentos populares. Neste 
contexto surge um grupo conservador, de extrema 
direita, com aspectos fascistas – a Falange.  

Nas eleições de 1936, a Frente Popular – frente 
antifascista composta por liberais, socialistas, 
anarquistas e comunistas – venceu e procurou efetivar 
um conjunto de reformas sociais. Em 18 de julho do 
mesmo ano, o general Francisco Franco iniciou uma 
revolta contra o governo da Frente Popular. Contou 
com o apoio da Falange, dos latifundiários, da Igreja e 
da classe média urbana.  

A Guerra civil espanhola foi extremamente violenta 
e contou com a participação internacional. A Frente 
Popular recebeu apoio da União Soviética e da 
Brigadas Internacionais (compostas por pessoas de 
diversos países); já a Falange contou com o apoio da 
Alemanha, Itália e Portugal. A ajuda da Itália e 
Alemanha foi decisiva para a vitória de Franco, 
iniciando-se na Espanha um Estado de características 
fascistas - o Franquismo. 
 

20.3 FASES DA GUERRA 

A primeira fase da guerra foi marcada pela vitória 
do EIXO – de 1939 a 1941. A Alemanha adotou a 
Blitzkrieg – “guerra-relâmpago”- tática de operação 
combinada: (naval, aérea e terrestre).  

A Alemanha ocupou a Polônia, Dinamarca, 
Noruega, Holanda, Bélgica e França. A França, após a 
invasão, ficou dividida em duas áreas: uma zona de 
ocupação pelos nazistas e uma zona “livre”- governada 
pelos simpatizantes do nazismo. Em agosto de 1940 
iniciou-se o ataque a Grã-Bretanha, neutralizada pela 
ação da RAF (força aérea britânica).  

Em 1941 o EIXO recebeu apoio da Hungria, 
Romênia e Bulgária, houve a ocupação da Iugoslávia e 
da Grécia. No mesmo ano houve o desembarque da 
Afrikakorps (comandada por Rommel) com o objetivo 
de conquistar o canal de Suez. Entre os anos de 1941 
a 1943 houve um período de equilíbrio entre as forças 
na guerra. Em junho de 1941 a Alemanha deu início à 
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Operação Barbarossa – a invasão da União Soviética. 
A ofensiva nazista, inicialmente, foi vitoriosa. 

Em dezembro de 1941, o Japão durante seu 
expansionismo pela Ásia, atacou Pearl Habor – fato 
que marca a entrada dos EUA no conflito. Entre 1943 e 
1945 a guerra é marcada pela vitória das forças 
contrárias ao EIXO.  

A Batalha de Stalingrado, vencida pelos 
comunistas, marca o início da derrocada dos nazistas; 
em 1944 inicia-se a Operação Overlord (Dia D) e o 
desembarque dos aliados na Normandia. A Itália já 
havia se retirado do conflito em julho de 1943. O Japão 
cede em 1945 após os bombardeios atômicos de 
Hiroshima e Nagazaki. 
 

Resultados 

A Segunda Guerra provocou um desenvolvimento 
da indústria bélica e um grande número de perdas 
humanas: a União Soviética teve vinte milhões de 
mortos; A Alemanha seis milhões, no Japão o número 
aproximado foi de 1,2 milhões; Não menos significativo 
foi o extermínio dos judeus, nos campos de 
concentração que segundo diferentes estudos variam 
entre dois e sete milhões de mortos.   
 

20.4 EXERCÍCIOS 
 

1- O “Dia D” na II Guerra Mundial significou; 
a) a vitória dos alemães; 
b) a saída dos EUA da guerra; 
c) o desembarque dos aliados na Normandia; 
d) a anexação da Áustria por Hitler; 
e) a implantação do socialismo na Europa. 
 

2- O fato concreto que desencadeou a Segunda 
Guerra Mundial foi: 
a) a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da 
Inglaterra e da França em socorro dos seus aliados, 
declarando guerra ao Terceiro Reich. 
b) a tomada do "corredor polonês" que desembocava 
na cidade livre de Dantzig (atual Gdansk) pelos 
italianos. 
c) a saída dos invasores alemães do território dos 
Sudetos na Tchecoslováquia. 
d) a efetivação de "Anschluss", que desmembrava a 
Áustria da Alemanha. 
e) a invasão da Petrônia por tropas alemãs, quebrando 
o Pacto Germânico-Soviético. 
 

3- Sobre a Segunda Guerra Mundial, assinale as 
alternativas corretas: 
a) A Era Vargas foi desencadeada, entre outros fatores, 
pelos termos punitivos dos tratados de paz impostos 
aos vencidos ao fim da Primeira Guerra Mundial. 
b) A entrada do Japão e da União Soviética na guerra 
foi decisiva para a vitória dos aliados sobre as potências 
do Eixo. 
c) O cinema foi um importante meio de entretenimento 
para a população durante a Segunda Guerra Mundial. 
Ele também foi utilizado como importante instrumento 
de propaganda nacional nos países beligerantes. 
d) Nunca houve perseguição aos judeus, pois Hitler no 
dia 1º de setembro de 1939 divulgou que também era 
judeu. 
e) Hitler sempre preservou “a paz para a nossa época”. 
Pois estavam passando por um período de 
desenvolvimento. 
 

4- (UEL) Durante a II Guerra Mundial, o número de 
pessoas exterminadas por motivos raciais nos 
campos de concentração nazistas eleva-se a 
milhões. Sobre esse tema, Eric Hobsbawm, no livro 
Era dos Extremos, fez o seguinte questionamento: 
Seria menor o horror do Holocausto se os historiadores 
concluíssem que exterminou não 6 milhões [...], mas 5 
ou mesmo 4 milhões? 
(HOBSBAWM, E. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 50.) 

Em relação à política eugenista praticada pelos 
nazistas, considere as afirmativas a seguir. 
I. A política de seleção racial atingiu os prisioneiros 
russos que foram enviados aos campos de 
concentração e guetos. 
II. Judeus que apresentavam características físicas 
arianas foram poupados dos campos de concentração. 
III. O isolamento nos guetos somou-se aos campos de 
concentração como formas de extermínio da população 
não ariana. 
IV. Populações ciganas que viviam nos territórios 
ocupados pelos alemães foram enviadas aos campos 
de concentração. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
5- (UEL) Assinale a alternativa que apresenta uma 
das principais razões alegadas por Harry Truman, 
presidente dos EUA, para justificar o uso da bomba 
atômica contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki 
em agosto de 1945. 
a) Apesar das vitórias dos EUA no Pacífico, os 
japoneses apresentaram notável resistência devido ao 
emprego de camicases, gerando a perspectiva de 
prolongamento da guerra. 
b) A base industrial do Japão não fora destruída pelos 
bombardeios convencionais, permitindo ao país a 
continuidade da produção de armamentos em pé de 
igualdade com os aliados. 
c) A despeito das vitórias sobre os alemães na Europa, 
os exércitos dos EUA e da URSS não tinham condições 
de promover uma invasão no Japão devido ao seu 
caráter insular. 
d) A resposta negativa do Japão aos EUA e à Inglaterra, 
que buscavam negociar o fim da guerra e evitar o 
crescimento da ofensiva nipônica. 
e) Para garantir a supremacia dos interesses liberais e 
capitalistas no pós-guerra, era necessário impedir a 
conquista do Japão pela URSS, evitando que o Pacífico 
ficasse sob influência soviética. 
 

6- Sem a possibilidade que lhe foi dada de empregar 
homens de nível inferior, o Ariano nunca teria podido 
dar os primeiros passos na estrada que devia conduzi-
lo à civilização; da mesma maneira que, sem a ajuda 
de certos animais que possuíam as qualidades 
necessárias, as quais soube domesticar, ele nunca se 
teria tornado senhor de uma técnica que lhe permite 
atualmente prescindir, pouco a pouco, da ajuda desses 
animais. O provérbio 'o Mouro fez o que devia fazer, o 
Mouro pode ir-se embora' tem, infelizmente, um 
significado por demais profundo. (A. Hitler, Mein Kampf 

(Minha Luta).)  
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Este texto, escrito por Adolf Hitler, explica parte de 
suas teorias racistas que eram também a base do 
regime nazista.  
a) Quais as principais ideias da ideologia racista de 
Hitler e dos nazistas?  
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b) Como se pode relacionar o racismo nazista com a 
"teoria do espaço vital", ou seja, com o projeto de 
ampliação territorial e política?  
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

7- Um golpe militar na Espanha, comandado por 
Francisco Franco e contra o governo republicano, 
iniciou um grande conflito: a Guerra Civil 
Espanhola (1936-1939). Considere as afirmações 
abaixo sobre essa guerra. 
I. Ela apresentou um caráter fortemente ideológico e 
revolucionário com a atuação das Brigadas 
Internacionais em apoio à República. 
II. Ela permitiu que a Alemanha, por meio da Legião 
Condor, testasse seus armamentos e táticas contra os 
republicanos. 
III. Ela favoreceu Francisco Franco, graças à política de 
“não intervenção” da Inglaterra e da França. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
8- “Em todo caso, a intervenção alemã (importante 
também para a formação de oficiais e dos soldados) foi 
rapidamente julgada na Europa. Nos meios populares 
e em certos círculos intelectuais, como prova da 
agressividade nazista, anúncio do perigo aéreo. Mas a 
paixão conservadora e o medo das responsabilidades, 
na maior parte dos governos, determinaram uma total 
passividade diante daquilo que as “conventrizações 
[destruição por bombardeio] e os rasantes dos Stukas 
[aviação de combate] anunciavam para um futuro 
próximo”. VILAR, Pierre. A Guerra da Espanha. 1936-1939. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1989, p. 101. 
A partir das afirmações do historiador espanhol 
Pierre Vilar, explique em que sentido a Guerra Civil 
Espanhola é retratada pelos historiadores como o 
“ensaio geral” da Segunda Grande Guerra. 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

20.5 GABARITO 
1-C; 2-A; 3-C; 4-C; 5-A; 6- a) Existência da desigualdade racial e 
superioridade da raça ariana. b) Para os nazistas o povo alemão 
necessitava ampliar seu território para alcançar pleno desenvolvimento 
e a construção do III Reich incorporando territórios onde houvesse 
populações de origem germânica, o que justificou a anexação da Áustria 

à Alemanha e a ocupação alemã dos Sudetos no sul da Tchecoslováquia 
em 1938. 7-E; 8- A Guerra Civil Espanhola é tida como o ensaio geral da 
segunda grande guerra, porque os franquistas receberam apoio militar 
dos países fascistas, Itália e Alemanha. Ao invadirem a Espanha, ao lado 
das forças franquistas, os fascistas não somente favoreceram a vitória 
de Franco, como também experimentaram várias táticas de guerras. 

 

UNIDADE 21 

 

O MUNDO PÓS-GUERRA 
 

A Segunda Guerra Mundial foi definitivamente um 
divisor de águas na história mundial. O conflito acabou 
com a predominância da Europa no cenário mundial, 
mas não foi capaz de destruir sua importância política 
e econômica. Em contrapartida, duas superpotências 
emergiam como responsáveis por organizar e definir os 
rumos da nova ordem mundial: Estados Unidos (EUA) 
e União Soviética (URSS). 

Representando a ordem capitalista ocidental, os 
Estados Unidos logo se opuseram ao sistema socialista 
soviético. Inicia-se então a Guerra Fria, situação de 
tensão entre as duas superpotências, mas que não 
envolveu confronto direto, durando de 1947 até 1991. 
Durante esse período de quase meio século, todos os 
acontecimentos no cenário internacional possuem 
alguma relação com a tensão da Guerra Fria, que 
também atravessou por diferentes fases de maior 
tensão ou de coexistência. 

Entre os processos e acontecimentos marcantes 
do pós-guerra, podermos citar:  

• A divisão da Alemanha entre os países 
capitalistas e a União Soviética; 

• a criação dos blocos militares da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e o Pacto 
de Varsóvia;  

• a descolonização da África e da Ásia; 

• A Revolução Chinesa; 

• A Guerra da Coreia; 

• A Revolução Cubana; 

• A Guerra do Vietnã; 

• Os conflitos no Oriente Médio; 

• Queda do Muro de Berlim; 
 

Todos esses eventos e processos são estudados 
mais atentamente pelas disciplinas de Geografia na 
frente de Atualidades. No entanto, se considerarmos a 
História como o estudo dos seres humanos no tempo, 
nada impede de estudarmos os eventos mais recentes 
da humanidade. A perspectiva da História enfoca as 
transformações e permanências observadas ao longo 
do tempo e que constituem nossa sociedade atual, e a 
atitude ensinada pela história é a de interpretar os 
processos históricos, refletir sobre suas implicações e 
atuar em nosso presente consciente de nossa herança 
histórica. 
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MATEMÁTICA I 

UNIDADE 15 

 

EQUAÇÃO LOGARÍTMICA 
  

São equações logarítmicas aquelas igualdades 
nas quais a incógnita está envolvida no logaritmando 
ou na base do logaritmo. 

É importante lembrar que um logaritmo só existe 
se a sua condição de existência (CE) for satisfeita. A 
CE do logaritmo é logaritmando positivo com base 
positiva e diferente de zero, ou seja: loga x = y  → {x>0, 
a>0 e a≠1}.  

De maneira resumida devemos nos atentar para 
três passos no momento de resolver uma equação 
logarítmica, sendo eles: 

1-Indicar CE 
2-Resolver a equação 
3-Verificar se a solução da equação satisfaz a CE. 

Existem vários tipos de equações logarítmicas. 
Aqui, resolveremos alguns exemplos, apresentando as 
ideias de maneira natural.  
 
a) log 2 (5x – 4) = log 2 (2x + 5) 

 
Resolução: 
CE:(I) 5x – 4 > 0  e (II) 2x + 5 > 0 
Resolvendo a equação: 

log2 (5x – 4) = log2 (2x + 5) 
5x – 4 = 2x + 5 → 3x = 9 → x = 3. 

Verificando CE: (I) 5.3 – 4 > 0 → 11 > 0 
e (II) 2.3 + 5 > 0 → 11 > 0 
S={3} 
b) log 3 (x2 + 3x – 1) = 2 
Resolução: 
CE: x2 + 3x – 1 > 0 
Resolvendo a equação: 

log 3 (x2 + 3x – 1) = 2 → x2 + 3x – 1= 32  
→ x2 + 3x – 10 = 0 → x1=-5 e x2= 2 

Verificando CE: 
x1=-5 temos: (-5)2+3.(-5)-1>0 → 9>0 e 
x2=2 temos: 22+3.2-1>0 → 9>0 
S={-5, 2} 

 
c) log 2 (x + 1) + log 2 (x – 1) = 3 
Resolução: 
CE: (I) x+1>0 → x>-1 (II) x–1>0 → x>1, 
para satisfazer as duas condições x>1. 
Resolvendo a equação: 
log 2 (x+1)+log 2 (x–1)=3→log 2 (x+1)(x–1)=3 →(x + 1).(x 
– 1) = 23 → x2  – 1 = 8 → x2 = 9. Logo, x1 = - 3 ou x2 = 3 
Verificando CE: Somente 3>1, logo é solução. 
S={3} 
d) (log4 𝑥)² - 2. (log4 𝑥) - 3 = 0 

Resolução: 
CE: x>0.  
Resolvendo a equação, temos que tomar log4 𝑥=y. 
Assim, temos: y²-2y-3=0, com raízes -1 e 3.  
Assim, se y=-1, log4 𝑥=-1 e portanto, x=1/4; e se y=3, 
log4 𝑥=3 e portanto, x=64.  
Verificando CE: ¼>0 e 64>0.  
S={ ¼; 64}  
 
Para quem quer saber mais: Existem ainda as 
inequações logarítmicas, em que no lugar das 
igualdades, temos desigualdades.  Há também o 
conceito de logaritmos decimais, quem tiver 
curiosidade, procure saber mais a respeito.  

 

15.1 EXERCÍCIOS 

 
1. Descubra o valor de x para que a igualdade seja 
válida: log2 (3x + 10) – log2 x = log2 5. 

 
2. O conjunto solução da equação logarítmica log3 

(x-3) + log3 5 = 1  
 

3. A origem dos logaritmos remonta à antigüidade. 
Sabe-se, por exemplo, que os babilônios 
construíram tabelas logarítmicas e que o 
matemático grego Arquimedes, ao trabalhar com 
números muito grandes, teceu comentários que 
contribuíram para a invenção dos logaritmos. 
Resolvendo a equação log3 (x2-1) =1, obteremos: 

 

4. (UEL) A solução real da equação -1=log5(
𝟐𝒙

𝒙+𝟏
)  é: 

a) 1/9 
b) – 1/5 
c) – 1 
d) – 5 
e) – 9 

 
5. O conjunto solução da equação logaritmica 
log4(x+x²)=1/2 é:  
a) {-1; 2} 
b) {-2; 1} 
c) {-2} 
d) {1} 
e) { } 

 
6. (UEL) Os números reais que satisfazem à 
equação log2(x²-7x)=3 pertencem ao intervalo:  
 
a) (0, +∞) 
b) [0,7] 
c) (7,8] 
d) [-1,8] 
e) [-1,0] 

 
7. (UEL) A equação 2 – log x = log (3x+5) 
a) admite uma única solução real 
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b) admite duas soluções reais positivas 
c) não admite soluções reais positivas 
d) não admite soluções reais 
e) admite duas soluções reais de sinais contrários 
 

8. Se 
( )2 1

2

log log 0x =
 então x é igual a: 

 

9. (UEL) No universo , a equação log 
x2 (3x2 +4) = 2 

a) não admite soluções 
b) admite duas soluções de sinais opostos 
c) admite duas soluções de sinais iguais 
d)admite quatro soluções positivas 
e) admite quatro soluções, duas positivas e duas 
negativas 
 
10. (Fuvest) O número real x que satisfaz a equação 
log2 (12 - 𝟐𝒙) = 2x é: 
a) log2 5 
b) log2 √3 
c) 2 
d) log2 √5 
e) log2 3 
 
11. (UEL) Se log2x + log4x + log8x + log16x = - 6,25, 
então x é igual a:  
a) 8        b) 6       c) ¼       d) 1/6       e) 1/8 
 

15.2 GABARITO  
1. 5 2. 24/5 3. x=-2 ou x=+2 4. A 5. B 6. D 7. A 8. ½ 9. B 10. E 11. E 

 

UNIDADE 16 
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA I 
  

Vamos iniciar um estudo que visa à contagem do 
número de elementos de um conjunto, sendo que esses 
elementos possuem propriedades específicas. 

Quando o conjunto possui poucos elementos, 
podemos contar facilmente, mas, dependendo do 
problema, a contagem se torna impraticável. Daí a 
necessidade de métodos especiais.  

Nosso estudo se dará por meio de exemplos, 
conhecendo os conceitos da Análise Combinatória.  
 
Exemplo 1: A professora de arte possui no seu guarda 
roupa 4 blusas e 5 saias. Quantas combinações ela 
pode fazer para se vestir, com essas peças de roupas?  
Resolução:  
Seja o conjunto das blusas B={b1, b2, b3, b4} e das saias 
S={s1, s2, s3, s4, s5}. Os conjuntos possíveis são dados 
por:  

 
 A utilização do diagrama de árvores é viável 
quando os conjuntos que queremos formar possuem 
poucos elementos. Imagine que a professora tivesse 
em seu guarda roupas 20 blusas e 10 saias. Nesse 
caso, esse diagrama ficaria inviável. Para isso, 
utilizamos um dos métodos mais simples de contagem, 
e o primeiro a conhecermos em nosso estudo, o 
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM.  
 

16.1 PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM 

(PFC) 

Definição: Se um acontecimento pode ocorrer por 
várias etapas sucessivas e independentes de tal modo 
que: 

p1 é o número de possibilidades da 1ª etapa 
p2 é o número de possibilidades da 2ª etapa 
pk é o número de possibilidades da k-ésima etapa 

 

então 1 2 ... kp p p 
 é o número total de possibilidades 

de acontecer o evento.  
 

 No caso do nosso exemplo anterior, um 
acontecimento seria colocar a blusa, e outro a saia. O 
número de possibilidades do primeiro acontecimento é 
4 e do segundo é 5. Portanto, o número de maneiras 
possíveis da professora se vestir, pelo PFC, é 4.5=20.  
 Na Análise Combinatória, outro conceito que 
será muito utilizado é o de FATORIAL.  
 

16.2 FATORIAL  

Considerando n natural, chama-se fatorial de n ou n 
fatorial o número n! tal que: 
se n=0: 0! = 1  
se n=1: 1! = 1 
se n>1: n! = n(n-1)(n-2)...2∙1 
 

Exemplo 2: 4! = 4∙3∙2∙1 = 24 
 

16.3 PERMUTAÇÃO SIMPLES 

Permutações simples é o tipo de agrupamento 
ordenado, sem repetição, em que entram todos os 
elementos em cada grupo. 

!nP n=
 

Exemplo 3: Considere a palavra TEORIA. Quantos 
anagramas podemos construir com as letras dessa 
palavra?  
Resolução: 
Os anagramas são palavras, com sentido ou não, 
formados com determinadas letras. A quantidade de 
anagramas que podemos formar com as letras da 
palavra TEORIA é exatamente uma permutação 
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simples de 6 elementos, pois são 6 letras.  Desse modo, 
a quantidade de anagramas é:  
 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720  
 

Exemplo 3.1: Com a palavra TEORIA, quantos 
anagramas começam com a letra E?  
 

Resolução: 
Fixamos a primeira letra com a vogal E, e permutamos 
as outras 5 letras. Desse modo, temos 1.5!= 1.5.4.3.2.1 
= 120 anagramas.  

E assim podemos ir brincando com as restrições 
nos anagramas, utilizando o conceito de Permutação 
Simples.  

Imagine se perguntarmos quantos anagramas 
podemos fazer com a palavra OVO. Nesse caso, como 
a vogal O se repete, não teremos mais uma permutação 
simples, visto que os anagramas são apenas três. 
Temos então, uma PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO.  
 

16.4 PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO  

Considere um conjunto que foi escrito com n 
elementos, em que um deles foi repetido α vezes, outro 
foi repetido β vezes e assim por diante, até um 
elemento repetido λ vezes. O número de permutações 
que se pode obter com os elementos deste conjunto é: 

( ), ,...,   !

! !... !n

n
P

  

  
=

 
 

Exemplo 4: Quantos anagramas podem ser feitos com 
a palavra BATATA?  
 

Resolução: 
Temos uma palavra com 6 letras, em que uma letra se 
repete 2 vezes e uma letra se repete 3 vezes. Logo, a 
quantidade de anagramas é:  

𝑃6
(2,3)

= 
6!

2!.3!
 = 

6.5.4.
2.1

 = 60. 
 

16.4 EXERCÍCIOS  
 

1. (PUC-RS) Se 

( )

( )

1 ! 1

1 ! ! 81

n

n n

−
=

+ −
, então n é igual a: 

a) 13       b) 11       c) 9       d) 8       e) 6 
 
2. Dispondo das letras A, B e C, e dos algarismos 1, 
2, 3 e 5, quantas placas de automóveis formadas 
por 3 letras seguidas de 4 algarismos podemos 
formar?  
 

3. (FGV) Um viajante, partindo da cidade A, deve 
chegar à cidade D, passando obrigatoriamente 
pelas cidades B e C. Para viajar de A para B existem 
3 meios de transporte: avião, navio e trem; de B 
para C, 2 meios: táxi e ônibus; e de C para D, 3 
meios: carroça, moto e bicicleta. Quantas maneiras 
diferentes existem para viajar de A para D? 
 

4. (FMAP) Um consumidor vai a um shopping e ao 
descer do taxi percebe que para entrar existem 5 
portas, após passar por uma delas nota que para 
chegar ao primeiro andar existem 5 escadas, sendo 
duas rolantes, e além disso, um elevador. 
a) Por quantos caminhos diferentes uma pessoa pode 
chegar ao primeiro andar deste estabelecimento a partir 
de um ponto externo ao shopping. 
 

b) Sabendo que sentia dores nas pernas ao caminhar 
e que por isso escolherá as escadas rolantes ou o 
elevador. Determine o número de caminhos possíveis 
para se chegar ao primeiro andar, considere que ela se 
encontra do lado de fora do shopping. 
 

5. Uma bandeira é formada de sete listrar que 
devem ser pintadas de três cores diferentes. De 
quantas maneiras distintas será possível pintá-la de 
modo que duas listras adjacentes nunca estejam 
pintas da mesma cor?  
 
6. Responda:  
a) Quantos anagramas podemos formar com as letras 
da palavra FUTEBOL? 
b) Desses, quantos terminam em F? 
c) Quantos terminam em BOL, nessa ordem? 
d) Quantos começam por vogal? 
e) Quantos apresentam as letras BOTE juntas e nessa 
ordem? 
f) Quantos apresentam as letras FUL juntas? 
g) Quantos apresentam as letras FUL juntas e nessa 
ordem?  
 

7. (UFC-CE) A quantidade de números pares de 4 
algarismos distintos que podemos formar com os 
algarismos 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 é: 
 

8. Ânika confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe 
de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos 
para a bolsa e 6 cores distintas para a flor a ser 
utilizada como o “toque final”. Além disso, ela 
consegue fazer 2 modelos distintos de alça. 
Ânika promete exclusividade a todas as suas 
clientes. No máximo quantas clientes poderão 
comprar de Ânika até que ela modifique suas 
disponibilidades?  
 

9. (Petrobras – Cesgranrio 2014). Uma senha de 5 
caracteres distintos deve ser formada usando as 
letras A e O e os números 0, 1, 2. As senhas devem 
começar e terminar com letras, mas não é permitido 
usar o 0 (zero) ao lado do O (letra o). 
Quantas senhas podem-se formar atendendo às 
regras estabelecidas?  
a) 12 
b) 8 
c) 6 
d) 4 
e) 2 
 

10. (PUC–SP) Alfredo, Armando, Ricardo, Renato e 
Ernesto querem formar uma sigla com cinco 
símbolos, onde cada símbolo é a primeira letra de 
cada nome. O número total de siglas possíveis é: 
a) 10     b) 24     c) 30     d) 60     e) 120 
 

16.5 GABARITO  
1. C 2. 6912 3. 18 4. a) 30   b) 15 5. 192 6. a) 5040 b) 720 c) 24 d) 2160 
e) 6  f) 144  g) 24 7. 360 8. 144 9. B 10. C 

 

UNIDADE 17 
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA II 
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Continuando nossos estudos dos métodos de 
contagem, vamos agora conhecer os agrupamentos 
simples.  
 

17.1 ARRANJO SIMPLES 

Arranjo simples é o tipo de agrupamento em que a 
ordem dos elementos IMPORTA na diferenciação dos 
grupos. Utilizando fatoriais podemos expressar o 
arranjo de n elementos tomados em grupos de p 
elementos, de acordo com a fórmula abaixo: 

,

!

( )!
n p

n
A

n p−
=

 
NOTE: Sempre temos n ≥ p. No caso de n=p, temos 
uma permutação simples.  
Exemplo 1: Quantas senhas de 3 dígitos podemos 
formar com 5 vogais? 
 

Resolução: 
Perceba que temos um grupo de 5 elementos, as 
vogais, e queremos formar agrupamentos de 3 em 3, 
em que a ordem importa, pois se tratam de senhas, e a 
senha AEI é diferente da senha IAE. Trata-se então de 
um caso de Arranjo Simples de 5 elementos, tomados 
3 a 3.  

𝐴5,3= 
5!

(5−3)!
 = 

5.4.3.2.1.
2.1

 = 60. 

 

Desse modo, podemos formar 60 senhas com essas 
condições.  
 

17.2 COMBINAÇÃO SIMPLES  

Combinação simples é o tipo de agrupamento onde a 
ordem dos elementos NÃO IMPORTA na diferenciação 
dos grupos. Utilizando fatoriais podemos expressar a 
combinação de n elementos tomados em grupos de p 
elementos, de acordo com a fórmula abaixo: 

,

!

!( )!
n p

n
C

p n p−
=

 
 

Exemplo 2: Quantos times de 5 jogadores podemos 
formar com 8 pessoas?  
 

Resolução: 
Nesse caso, não importa a ordem dos elementos, pois 
os agrupamentos serão os mesmos. Então, temos um 
caso de Combinação Simples, de 8 elementos tomados 
5 a 5.  

𝐶8,5= 
8!

5!3!
 = 

8.7.6.5!.
5!3.2.1

 = 56 times. 

 
RETOMANDO: A característica principal dos 
ARRANJOS é que a ordem dos elementos do grupo faz 
a diferença. É importante estar sempre atento ao tipo 
de grupo que se pretende contar, para determinar se a 
ordem importa ou não. Lembre ainda que 
PERMUTAÇÃO SIMPLES é um caso particular de 
ARRANJO SIMPLES.  

Números, filas, sequências e palavras são 
exemplos de grupos que importa a ordem. Já 
conjuntos, times e comissões são grupos nos quais a 
ordenação não faz diferença.  

A ordenação não fazer diferença é a principal 
característica das COMBINAÇÕES.  
  

17.3 EXERCÍCIOS  

 

1. (UEL–2001) Uma aposta na MEGA SENA 
(modalidade de apostas da Caixa Econômica 
Federal) consiste na escolha de 6 dentre os 
números de 01 a 60. O número máximo possível de 
apostas diferentes, cada uma delas incluindo os 
números 12, 22 e 23, é igual a: 
 

2. (UEL–2003) Quando os deputados estaduais 
assumiram as suas funções na Câmara Legislativa, 
tiveram que responder a três questionamentos 
cada um. No primeiro, cada deputado teria que 
escolher um colega para presidir os trabalhos, 
dentre cinco previamente indicados. No segundo, 
deveria escolher, com ordem de preferência, três de 
seis prioridades previamente definidas para o 
primeiro ano de mandato. No último deveria 
escolher dois dentre sete colegas indicados para 
uma reunião com o governador. Considerando que 
todos responderam a todos os questionamentos, 
conforme solicitado, qual o número de respostas 
diferentes cada deputado poderia dar? 
a) 167 
b) 810 
c) 8400 
d) 10500 
e) 12600 
 

3. (UEL–2005) Um professor entrega 08 questões 
aos alunos para que, em uma prova, escolham 05 
questões para resolver, sendo que duas destas 
questões são obrigatórias. Ao analisar as provas, o 
professor percebeu que não havia provas com as 
mesmas 05 questões. Assim, é correto afirmar que 
o número máximo de alunos que entregou a prova 
é: 
 

4. (UEL–2005) Em um restaurante de comida a quilo, 
são oferecidos os seguintes alimentos: 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Alface 
Cenoura 
Beterraba 
Tomate 
Rúcula 

Arroz 
Batata 

Mandioca 
Macarrão 
Lasanha 

Carne B. 
Frango 
Peixe 
Ovos 
Soja 

Banana 
Maçã 

Mamão 
Laranja 
Abacaxi 
Melão 

Melancia 

Um nutricionista recomendou a um cliente desse 
restaurante 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 esse indivíduo 
pode compor sua refeição, seguindo esta dieta? 
a) 32           
b) 875           
c) 3500          
d) 5400           
e) 14000 
 

5. (UEL-2016) Em um determinado dia, uma 
apresentadora de um programa de TV, após exibir 
reportagem sobre o movimento “Free Hugs” 
(abraço grátis), propôs aos espectadores da plateia 
que saudassem a todos os demais (uns aos outros) 
com um abraço. Considere que: 
• todos aceitaram o abraço; 
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• os abraços ocorreram apenas entre pessoas da 
plateia; 
• cada abraço envolveu apenas duas pessoas; 
• duas pessoas se abraçaram apenas uma vez; 
• quando terminaram as saudações, o total de 
abraços foi de 496. 
Quantas pessoas formavam a plateia do programa 
naquele dia? 
 

6. (UEL 2015) Em uma cidade do Leste Europeu, 71 
cidadãos são indicados, anualmente, para 
concorrerem aos títulos de Cidadão Honorário e 
Cidadão Ilustre da Terra. Cada indicado pode 
receber apenas um dos títulos. Neste ano, a família 
Generoza conta com 7 pessoas indicadas ao 
recebimento dos títulos. A partir dessas 
informações, determine a probabilidade de os 2 
cidadãos eleitos pertencerem à família Generoza. 
Justifique sua resposta apresentando os cálculos 
realizados.  
 

7. (UEL 2013) Em uma determinada competição 
esportiva, uma comissão será formada para 
acompanhar o exame antidoping. Essa comissão 
será constituída, obrigatoriamente, por 3 
preparadores físicos e 2 médicos escolhidos, 
respectivamente, dentre 12 preparadores físicos e 
10 médicos previamente selecionados do total de 
preparadores físicos e médicos das equipes 
participantes. 
 a) De quantas maneiras distintas essa comissão 
poderá ser formada? Apresente os cálculos realizados 
na resolução deste item.  
b) Considere que, dos 12 preparadores físicos, 4 sejam 
mulheres e, dos 10 médicos, 3 sejam mulheres. Qual é 
a probabilidade de uma comissão, para acompanhar o 
exame antidoping, conter uma única mulher, sendo 
esta uma preparadora física? Apresente os cálculos 
realizados na resolução deste item. 
 

8. (UFPR 2014) - Um programa de computador usa 
as vogais do alfabeto para gerar aleatoriamente 
senhas de 5 letras. Por exemplo: EEIOA e AEIOU 
são duas senhas possíveis. 
a) Calcule a quantidade total de senhas que podem ser 
geradas pelo programa. 
b) Uma senha é dita insegura se possuir a mesma vogal 
em posições consecutivas. Por exemplo: AAEIO, EIIIO, 
UOUUO são senhas inseguras. Quantas são as senhas 
inseguras? 
 

9. Em um congresso comparecem 15 professores, 
dos quais 4 ensinam matemática. Quantas 
comissões de 5 membros podemos formar de modo 
que em cada uma compareça pelo menos um 
professor de Matemática?  
 

10. (ITA) Sobre os lados de um triângulo marcam-se 
respectivamente, 3, 4 e 5 pontos distintos, não 
coincidindo com os vértices. Quantos segmentos 
de retas podemos obter, unindo, 2 a 2, os centros 
de todas circunferências que passam por 3 e 
quaisquer pontos marcados?  
 

11. (FGV) Uma senhora tem dez amigos, dos quais, 
porém, dois estão brigados entre si. De quantas 
maneiras ela pode convidar cinco dos dez amigos 

para jantar, tendo o cuidado de não convidar 
simultaneamente os dois amigos brigados?  
 

12. (UEL) Considere todos os números inteiros 
positivos que podem ser escritos permutando-se 
os algarismos do número 2.341. Quantos dos 
números considerados são menores que 2.341?  
 

13. (FUVEST) Num programa transmitido 
diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as 
mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. 
Para esgotar todas as possíveis sequências dessas 
músicas, serão necessários, aproximadamente:  
a) 100 dias 
b) 10 anos 
c) 1 século 
d) 10 séculos 
e) 100 séculos 
 

14. Para entrar na sala da diretoria de uma empresa 
é preciso abrir dois cadeados. Cada cadeado é 
aberto por meio de uma senha. Cada senha é 
constituída por 3 algarismos distintos. Nessas 
condições, o número máximo de tentativas para 
abrir os cadeados é: 
a) 518400          b) 1440          c) 720  
d) 120                e) 54 
 

15. (FUVEST) Em um hospital, há três vagas para 
trabalhar no berçário, cinco no banco de sangue e 
duas na radioterapia. Se seis funcionários se 
candidatam para o berçário, oito para o banco de 
sangue e cinco para a radioterapia, de quantas 
maneiras distintas essas vagas podem ser 
preenchidas? 
 

17.4 GABARITO 
1. (57.56.55)/(3.2.1) 2. E 3. 20 4. C 5. 32 6. 0,84% 7. a) 9900    b) 23,75% 
8. a) 3125    b) 1280 9. 2541 10. 20910 11. 196 12. 9 13. E 14. A 15. 11200 

 

UNIDADE 18 
 

PROBABILIDADE 
  

18.1 EXPERIMENTOS 

Considere o experimento: “Queda livre de um 
corpo”. Sob certas condições, pode-se prever a 
velocidade em que o corpo tocará o solo. Experimentos 
como esse, cujo resultado pode-se prever, são 
denominados experimentos determinísticos. 

Agora considere os seguintes experimentos: 
“Lançamento de um dado, retirada de uma carta de 
baralho, sorteio de uma bolinha no bingo”. 
Experimentos como esses, que, embora repetidos 
várias vezes, sob condições semelhantes, apresentam 
resultados imprevisíveis, são denominados 
experimentos aleatórios. Nessa unidade, 
estudaremos os experimentos aleatórios.  
 

18.2 ESPAÇO AMOSTRAL  

O conjunto de todos os resultados possíveis de um 
experimento é chamado de espaço amostral, e será 
indicado por S.  
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Exemplos: 
No lançamento de uma moeda, os resultados possíveis 
são C (cara) e K (coroa), logo o espaço amostral (S), é 
S = {C, K}.  
No lançamento de um dado de 6 faces, os resultados 
possíveis são os números do dado, logo o espaço 
amostral (S), é S = {1,2,3,4,5,6}.  
 

18.3 EVENTO 

Qualquer subconjunto do espaço amostral (S) é 
denominado evento, e será indicado por E.  
 

Exemplo 1: No lançamento de uma moeda, sair coroa 
é um evento, subconjunto do espaço amostral que 
possui cara e coroa.  
 

Exemplo 2: Lança-se uma moeda e um dado. 
Considere os eventos:  
E1: sair cara e par; 
E2: sair coroa;  
 
Note que o espaço amostral (S) é dado por: 
S = {(C,1); (C,2); (C,3); (C,4); (C,5); (C,6); (K,1); (K,2); 
(K,3); (K,4); (K,5); (K,6)}. 
 

O E1 é dado por: {(C,2); (C,4); (C,6)}. E o E2 por: {(K,1); 
(K,2); (K,3); (K,4); (K,5); (K,6)}.   
Perceba que os dois são subconjuntos de S.  
 

OBSERVAÇÃO: Chamamos de EVENTO CERTO 
aquele que ocorre com certeza, como por exemplo, sair 
número menor que 7 no lançamento de um dado de 6 
faces. Chamamos de EVENTO IMPOSSÍVEL aquele 
que nunca ocorre, como por exemplo, sair número 
maior que 7 no lançamento de um dado de 6 faces.  
 

IMPORTANTE: As operações com eventos ocorrem 
normalmente, como estudamos nas primeiras unidades 
da apostila 1 em operações com conjuntos. Desse 
modo, vale União de Eventos, Interseção de eventos, 
Eventos mutuamente exclusivos, Evento 
complementar, etc.  
 

18.4 ESPAÇO AMOSTRAL EQUIPROVÁVEL  

Espaço amostral equiprovável de um experimento 
aleatório é aquele cujos elementos tem a mesma 
chance de ocorrer.  
 

18.5 PROBABILIDADE DE UM EVENTO  

Seja S um espaço amostral equiprovável de um 
experimento aleatório, e E um evento desse espaço 
amostral, a probabilidade de um evento é definida pelo 
número real P(E) , tal que: 

P(E) = 
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
 

 

em que:  
n(E): número de elementos do evento E; 
n(S): número de elementos do espaço amostral S.   
 

Observação: A probabilidade de um evento acontecer 
é sempre maior igual a 0 e menor igual a 1 (0 ≤ P(E) ≤ 
1). Desse modo, a probabilidade do evento certo é 1 e 
do evento impossível é 0.  
 

Exemplo 3: De um baralho de 52 cartas, tira-se ao 
acaso uma carta. Determine a probabilidade de que 
seja um valete.  
 

Resolução:  
O espaço amostral é formado por todas as cartas do 

baralho, logo n(S) = 52. O Evento é sair um valete. 
Como tem-se 4 valetes no baralho, n(E) = 4. Assim, 
P(E)= 4/52 = 1/13.   
 

18.6 PROBABILIDADE DA UNIÃO DE DOIS 

EVENTOS 

Sendo A e B eventos do mesmo espaço amostral S, 
tem-se que: 

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B = + − 
 

 

18.7 PROBABILIDADE DO EVENTO 

COMPLEMENTAR 

Sejam os eventos E e seu complementar �̅� do 
espaço amostral S. Como eles são mutuamente 
exclusivos, ou seja, a interseção é vazia, temos que: 

P(E U E̅) = P(E) + P(E̅) = 1 
 

18.8 PRODUTO DE PROBABILIDADES 

Se um acontecimento é composto por vários 
eventos sucessivos e independentes, de modo que: 

p1 é a probabilidade do evento A 
p2 é a probabilidade do evento B 
pk é a probabilidade do evento K 

 

então a probabilidade de que os eventos A, B, ..., K 
ocorram nessa ordem é: 

1 2 ..... kp p p 
 

 
Para quem quer saber mais: Existe ainda a 
probabilidade condicional, quando um evento depende 
de outro para ocorrer.  
 

18.9 EXERCÍCIOS  
 

1. (VUNESP-SP) Um baralho de 12 cartas tem 4 
ases. Retiram-se duas cartas uma após a outra. 
Qual a probabilidade de que a segunda seja um ás, 
sabendo-se que a primeira é um ás? 
 

2. (UNOPAR) A probabilidade de você ganhar uma 
bicicleta numa rifa de 100 números da qual você 
comprou quatro números é: 
 

3. (UEL) Você faz parte de um grupo de dez 
pessoas, para três das quais serão distribuídos 
prêmios iguais. A probabilidade de que você seja 
um dos premiados é: 
 

4. (OSEC-SP) A probabilidade de uma bola branca 
aparecer ao se retirar uma única bola de uma urna 
contendo 4 bolas brancas, 3 vermelhas e 5 azuis, é: 
 

5. (UEL) De uma urna contendo 8 bolas brancas e 
10 bolas pretas, idênticas, sacam-se, ao acaso, 
duas bolas sucessivamente, sem reposição. A cor 
da primeira bola não é revelada. A segunda bola é 
preta. Sabendo-se disso, qual é a probabilidade de 
a primeira bola ser branca? 
 

6. (UEL) Uma urna contém 100 cartões numerados 
de 101 a 200. A probabilidade de se sortear um 
cartão dessa urna e o número nele marcado ter os 
três algarismos distintos entre si é: 
 

7. (FEI-SP) Em uma gaveta há 12 lâmpadas, das 
quais 4 estão queimadas. Se três lâmpadas são 
escolhidas ao acaso e sem reposição, qual a 
probabilidade de apenas uma das escolhidas estar 
queimada? 



304                                                                                                                                                                                          MATEMÁTICA I 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

 

8. (UNESP) Numa gaiola estão 9 camundongos 
rotulados 1,2,3... ,9. Selecionando-se 
conjuntamente 2 camundongos ao acaso (todos 
tem igual possibilidade de ser escolhidos), a 
probabilidade de que na seleção ambos os 
camundongos tenham rótulo ímpar é: 
 

9. (UEL) Em um viveiro, há 12 canários machos e 15 
fêmeas. A probabilidade de se retirarem 
aleatoriamente dois canários desse viveiro e ambos 
serem do mesmo sexo é: 
 

10. (UEL) Um jogador de basquete cuja média de 
aproveitamento nos lances livres é 60% está 
posicionado para a cobrança de dois lances livres. 
Qual a probabilidade de o jogador acertar somente 
o primeiro lance? 
 

11. (UNOPAR) Uma urna contém 4 bolas brancas e 
6 pretas. Retirando-se, sucessivamente e sem 
reposição, 2 bolas, a probabilidade de sair bola 
preta e bola branca, nesta ordem, é de: 
 

12. (UNESP-SP) Lançando-se simultaneamente 
dois dados não viciados, a probabilidade de que 
suas faces exibam soma igual a 7 ou 9 é: 
 

13. (UEL) Numa loteria são sorteados 5 números de 
1 a 20 e é possível ganhar com 3, 4 ou 5 acertos. 
Cada apostador só pode escolher 5 números. Qual 
a probabilidade de um apostador acertar 4 dos 5 
números sorteados? 
 

18.10 GABARITO 
1. 3/11 2. 1/25 3. 3/10 4. A 5. 8/17 6. 18/25 7. 28/55 8. 5/18 9. 19/39 
10. 24% 11. 4/15 12. 5/18 13. 75/15504 
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PROGRESSÃO ARITMÉTICA I 
  

Antes de iniciarmos o nosso estudo das 
progressões, vamos retomar alguns conceitos de 
sequências.  

Sequência é uma função f: N* → R, que relaciona 
cada número natural com um único real, por meio de 
uma lei ou aleatoriamente.  

 
Na figura acima temos uma representação de 

uma sequência genérica. Em uma sequência, o 
primeiro elemento é indicado por a1 o segundo 
elemento por a2, o enésimo termo por an e assim 
sucessivamente: 

(a1, a2, a3, a4, ..., an) 
 

19.1 Representações de uma sequência 

 Nós podemos representar as sequências de 
pelo menos 5 maneiras diferentes. São elas: Listagem; 
Termo Geral; Recorrência, Somatório, Produtório. Aqui, 
nos atentaremos as três primeiras maneiras, que são 
as mais utilizadas.  
 

19.2 Método da Listagem  

 Método que consiste em listar todos os 
elementos ou uma parte considerável que permita 
entender a característica da sequência.  
Ex1: (2, 4, 6, 8, ...) 
 

OBSERVAÇÃO: As reticências significam que a 
sequência é infinita. Uma sequência finita, nesse 
método, é representada por todos os seus elementos, 
ou por parte deles que conste o primeiro e o último.  
 

19.3 Método do Termo Geral 

 Método em que escrevemos a lei de formação 
da sequência.  

Ex2: an= 2.n; n  N* 

Note que representamos a mesma sequência do Ex1, 
ou seja, a sequência de números pares.  

19.4 Método da Recorrência  

 Algumas sequências possuem o primeiro termo 
e uma lei que depende de outro termo da sequência. A 
essa representação, damos o nome de Recorrência.  
Ex3:  

 
Através da lei de recorrência, podemos obter a seguinte 
sequência: (2, 5, 11, 23, ...).  
 

OBSERVAÇÃO: Uma sequência recorrente muito 
famosa é a Sequência de Fibonacci.  
 

19.5 PROGRESSÃO ARITMÉTICA (PA)  

Uma sequência é definida como Progressão Aritmética 
(PA) quando cada termo, a partir do segundo, é o 
anterior somado a uma razão constante (r).  
Se (a1, a2, a3, a4,..., an) é uma PA então: 
 

• a1 é o primeiro termo 

• a2 = a1 + r 

• a3 = a1 + 2r 

• a4 = a1 + 3r 

• ... 

• an = a1 + (n-1)r  
 

Desse modo, an = a1 + (n-1)r é o termo geral de 
uma PA de razão r, em que:  
an: n-ésimo termo da PA; 
n: Posição do termo;  
a1: primeiro termo; 
r: razão da PA.  

Podemos ainda, escrever o TERMO GERAL de 
uma PA em função de um termo qualquer ak,  

an = ak + (n-k)r 
 

19.6 RAZÃO  

A RAZÃO de uma PA pode ser encontrada através da 
subtração de um termo pelo seu anterior:  

a2 - a1  = a3 - a2  = ... = an - an-1 = r 
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Exemplos: 
(1, 6, 11, 16, ...) é uma PA de razão r = 5 
(1/2, 1, 3/2, 2, ...) é uma PA de razão r = ½ 
(3, 2, 1, 0, -1,...) é uma PA de razão r = -1 
(2, 2, 2, 2, 2, ...) é uma PA de razão r = 0 
 

Exercício Resolvido: Em uma PA, o sétimo termo é -
9 e sua razão é 4. Calcule o a15. 
 

Resolução 
Como o exercício não forneceu o a1, temos que utilizar 
a fórmula: 

𝑎𝑛 = 𝑎𝑘 + (𝑛 − 𝑘)𝑟 
 

Note que n=15 e k=7. Logo: 
𝑎15 = 𝑎7 + (15 − 7)4 

𝑎15 = −9 + (8)4 
𝑎15 = −9 + 32 

𝑎15 = 23 
 

19.7 CLASSIFICAÇÃO  

Quando r > 0 então a PA é dita crescente. Quando 
r < 0 então a PA é decrescente. Quando r = 0 então a 
PA é dita estacionária. 
 

19.8 INTERPOLAÇÃO ARITMÉTICA  

 Interpolar, intercalar ou inserir n meios 
aritméticos entre dois números α e β é obter uma PA 
finita em que α é o 1º termo e β é o termo de ordem 
n+2. Observe o esquema:  

 
Aplicando o termo geral da PA, encontramos uma 
fórmula prática para encontrar a razão de uma 
interpolação.  

 
Exemplo:  
Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos 
fechou o seguinte contrato com a financeira: para cada 
ano, o valor das 12 prestações deve ser igual e o valor 
da prestação mensal em um determinado ano é R$ 
50,00 a mais que o valor pago, mensalmente, no ano 
anterior. Considerando que o valor da prestação no 
primeiro ano é de R$ 150,00, determine o valor da 
prestação no último ano.  
 

Resolução:  
an = a1 + (n – 1) * r 

a20 = 150 + (20 – 1) * 50 
a20 = 150 + 19 * 50 

a20 = 150 + 950 
a20 = 1100 

O valor da prestação no último ano será de R$ 1 
100,00. 
 

19.9 EXERCÍCIOS  
 

1. (ULBRA) O número de termos de uma PA, cuja 
razão é 9, o primeiro termo é 4 e o último 58, é 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 

2. Determine a20 na PA em que o primeiro é igual a -
3 e a razão vale 5. 
 

3. Quantos múltiplos de 11 existem entre 100 e 
1000? 
 

4. Numa PA crescente de cinco termos temos que 
a1 e a5 são respectivamente, as raízes da equação 
x²-12x-64 = 0. Calcule a razão da PA. 
 

5. O único valor de x que verifica a 
equação (x−2)+(x−5)+(x−8)+…+(x−47)=424 é: 
a) 51 
b) 41 
c) 31 
d) 61 
e) 71 
 

6. (UFRGS) Os números que exprimem o lado, a 
altura e a área de um triângulo equilátero estão em 
PA, nessa ordem. A altura desse triângulo mede: 
a) (√3−1)/2 
b) √3−1 
c) 2(√3−1) 
d) 4−√3 
e) 4+√3 
 

7. (PUC) A quantidade de meios aritméticos que se 
devem interpolar entre -a e 20a, a fim de se obter 
uma PA de razão 7, é: 
a) 3a−2 
b) 3a−1 
c) 3a 
d) 3a+1 
e) 3a+2 
 

8. (Vunesp) Várias tábuas iguais estão em uma 
madeireira. A espessura de cada tábua é 0,5 cm. 
Forma-se uma pilha de tábuas colocando-se uma 
tábua na primeira vez e, em cada uma das vezes 
seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. 

 
Determine, ao final de nove dessas operações: 
a) quantas tábuas terá a pilha; 
b) a altura, em metros, da pilha. 
 

9. Para que a sequência (4x-1 , x² -1, x - 4) forme uma 
progressão aritmética, x pode assumir, dentre as 
possibilidades abaixo, o valor de: 
a) -0,5 
b) 1,5 
c) 2 
d) 4 
e) 6  
 

10. (UFRGS) A PA (a1,a2,a3,…) tem razão r. A razão 
da progressão definida por bn=a5n é:  
a) r 
b) r+5 
c) 5r 
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d) r−5 
e) r/5 
 

19.10 GABARITO 
1. E 2. 92 3. 81 4. 5 5. A 6. C 7. B 8. a) 256 tábuas. b) 1,28m 9. A 10. C 

 

UNIDADE 20 
 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA II 
  

20.1 NOTAÇÕES ESPECIAIS 

 Algumas notações podem facilitar a resolução 
de problemas de Progressão Aritmética. Observe na 
tabela:  

 
 
Em resumo, temos:  Quando n é ímpar, fixamos o 
termo central e, de maneira simétrica, vamos 
acrescentando e diminuindo r.  
Quando n é par, não existe termo central. Então, 
usamos o artifício r=2a.  
 

Exemplo 1: A soma de 4 números em PA é 96 e o 
terceiro é o dobro do segundo. Determine a PA. 
 

Resolução 
Utilizando a representação especial, os 4 números 
serão 𝑥 − 3𝑦, 𝑥 − 𝑦, 𝑥 + 𝑦 e 𝑥 + 3𝑦. Logo, a soma deles 
será 

(𝑥 − 3𝑦) + (𝑥 − 𝑦) + (𝑥 + 𝑦) + (𝑥 + 3𝑦) = 4𝑥 
 

Como a soma vale 96: 
4𝑥 = 96 
𝑥 = 24 

A segunda informação que o exercício fornece é que o 
terceiro é o dobro do segundo: 

𝑥 + 𝑦 = 2(𝑥 − 𝑦) 
Como 𝑥 = 24: 

24 + 𝑦 = 2(24 − 𝑦) 

24 + 𝑦 = 48 − 2𝑦 

𝑦 + 2𝑦 = 48 − 24 
3𝑦 = 24 

𝑦 = 8 

Substituindo os valores de 𝑥 e 𝑦: 
1° termo: 𝑥 − 3𝑦 = 24 − 3(8) = 24 − 24 = 0 

2° termo: 𝑥 − 𝑦 = 24 − 8 = 16 

3° termo: 𝑥 + 𝑦 = 24 + 8 = 32 
4° termo: 24 + 3(8) = 24 + 24 = 48 
A PA é: (0; 16; 32; 48) 
 

20.2 PROPRIEDADES 

Média Aritmética  
 Seja (a; b; c) termos consecutivos de uma P.A. 

Então, vale que b = 
𝑎 + 𝑐

2
. 

 
Termos equidistantes 
 A soma de dois termos equidistantes dos 
extremos de uma PA é sempre constante, e a soma dos 
índices dos termos é n+1.  
 

20.3 SOMA DOS TERMOS  

Considerando a PA (a1, a2, a3, a4,..., an), a soma 
Sn de todos os termos dessa progressão pode ser 
escrita da seguinte maneira: 

𝑆𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛 
𝑆𝑛 = 𝑎1 + (𝑎1 + 𝑟) + ⋯ + (𝑎𝑛 − 𝑟) + 𝑎𝑛 (I) 

 
que também pode ser escrito: 

𝑆𝑛 = 𝑎𝑛 + (𝑎𝑛 − 𝑟) + ⋯ + (𝑎1 + 𝑟) + 𝑎1  (II) 
 
Somando (I) com (II) membro a membro, 

2𝑆𝑛 = (𝑎1 + 𝑎𝑛) + (𝑎1 + 𝑎𝑛) + ⋯ + (𝑎1 + 𝑎𝑛) + (𝑎1

+ 𝑎𝑛) 
 

Logo, teremos n termos na soma. Sendo assim: 
2𝑆𝑛 = (𝑎1 + 𝑎𝑛)𝑛 

 

 
Exemplo 2: Um ciclista percorre 40 km na primeira 
hora; 34 km na segunda hora, e assim por diante, 
formando uma progressão aritmética. Quantos 
quilômetros percorrerá em 6 horas? 
 

Resolução: A PA em questão é decrescente, pois a 
razão é negativa. Observe: 34 – 40 = – 6 
an = a1 + (n – 1) * r 
a6 = 40 + (6 – 1) * (–6) 
a6 = 40 + 5 * (–6) 
a6 = 40 – 30 
a6 = 10 

 
O ciclista terá percorrido 150 km. 
 

20.4 EXERCÍCIOS 
 

1. As medidas dos lados de um triângulo são 
expressas por x+1, 2x, x²-5, e nessa ordem formam 
uma PA. Calcule o perímetro do triângulo. 
 

2. Determine as medidas dos ângulos internos de 
um triângulo ABC, retângulo em A, sabendo que 
essas medidas estão em PA. 
 

3. Os portões de um estádio onde se realizaria um 
clássico de futebol foram abertos às 11 horas. Na 
primeira hora entraram no estádio 7400 pessoas, na 
segunda hora 11300, na terceira hora 15200 e assim 
sucessivamente até o início do jogo às 17 horas. 
Quantas pessoas entraram no estádio desde a 
abertura dos portões até o início do jogo? 

𝑆𝑛

=
(𝑎1 + 𝑎𝑛)𝑛

2
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4. A soma dos n primeiros termos de uma 
sequência infinita é dada por: 

𝑺 = 𝒏𝟐 − 𝟑𝒏 + 𝟏 
a) Escreva os 4 primeiros termos dessa sequência. 
b) Essa sequência é uma PA? 
 

5. (PUC-RS) Na sequencia definida por an= 
𝟓𝐧−𝟏 

𝟐
 

soma dos 10 primeiros termos é igual a: 
a) 53/2 
b) 265/2 
c) 53 
d) 265 
e) 530 
 

6. (UFCE) Um atleta corre sempre 400 metros a mais 
que no dia anterior. Ao final de 11 dias ele percorre 
um total de 35200 metros. O número de metros que 
ele correu no último dia foi igual a: 
a) 5100 
b) 5200 
c) 5300 
d) 5400 
e) 5500 
 

7. (PUC) A soma dos n primeiros termos de uma PA 
é dada por Sn=3n²+5n. A razão dessa PA é: 
a) 7 
b) 6 
c) 9 
d) 8 
e) 10 
 

8. (UEL) Para uma apresentação de dança, foram 
convidadas 312 bailarinas. Em uma de suas 
coreografias, elas se posicionaram em círculos. No 
primeiro círculo, havia 15 bailarinas. Para cada um 
dos círculos seguintes, havia K bailarinas a mais do 

que no círculo anterior. Se 𝑲 =  |
𝒄𝒐𝒔𝒙 𝒔𝒆𝒏𝒙

−𝒔𝒆𝒏𝒙 𝒄𝒐𝒔𝒙
| + 𝟏, 

quantos círculos havia nesta coreografia? 
Apresente os cálculos realizados na resolução da 
questão. 
 

9. (UEL-2015) Um estandarte é um tipo de bandeira 
que pode representar um país, uma instituição civil 
ou religiosa, um clube de futebol, uma escola de 
samba. Uma artesã fez um estandarte e o enfeitou, 
em sua parte inferior, com pedaços de fita de 
tamanhos diferentes. Sabendo que o menor pedaço 
de fita mede 8 cm e que o comprimento dos 
pedaços de fita aumenta de 2,5 em 2,5 centímetros, 
responda aos itens a seguir, desconsiderando 
possíveis perdas. 
a) Considerando que o maior pedaço de fita mede 
125,5 cm, quantos pedaços de fita foram utilizados para 
confeccionar o estandarte? Justifique sua resposta 
apresentando os cálculos realizados na resolução 
deste item. 
b) Supondo que a artesã tenha utilizado 60 pedaços de 
fita, qual será o comprimento total dos pedaços de fita 
utilizados? Justifique sua resposta apresentando os 
cálculos realizados na resolução deste item. 
 

10. (Unesp) A Rádio Sinfonia inicia sua 
programação às 6h. A programação é formada por 
módulos musicais de 20 minutos, intercalados por 
mensagens comerciais de 2 minutos. Em vista 

disso, o primeiro módulo musical se iniciará às 6h 
(0 minutos após as 6h), o segundo às 6h22min (22 
minutos após as 6h), e assim por diante. Indique por 
hŠ a quantidade de minutos, após as 6h, em que se 
iniciará o módulo musical de número n. 
a) Escreva uma expressão matemática para hn em 
função de n. 
b) Uma pessoa sintonizou esta rádio às 9h30min, 
quando estava tocando o décimo módulo musical. 
Determine h0 e quantos minutos a pessoa ouvirá de 
música, até que se inicie a próxima mensagem 
comercial. 
 

11. (UEL) Em um supermercado, as latas de certos 
produtos são expostas em pilhas, encostadas em 
uma parede, com 1 lata na primeira fileira (a 
superior), 2 latas na segunda fileira, 3 latas na 
terceira e assim por diante. Observe na figura a 
seguir uma dessas pilhas, com 5 fileiras. 

 
Um funcionário deve fazer uma pilha de 1,60m de 
altura, com latas de 4cm de altura cada uma. Se as 
latas desse produto são embaladas em caixas com 
75 latas em cada caixa, ele necessita retirar do 
estoque: 
a) 9 caixas e não haverá sobra de latas.  
b) 10 caixas, mas sobrarão 12 latas.  
c) 10 caixas, mas sobrarão 30 latas.  
d) 11 caixas, mas sobrarão 3 latas.  
e) 11 caixas, mas sobrarão 5 latas. 
 

12. A soma dos n primeiros termos de uma PA é 
dada por: 

𝑺𝒏 = 𝟒𝒏² − 𝟔𝒏 

para todo n∈ ℕ ⃰. Determine o primeiro termo e a 
razão. 
 

20.5 GABARITO 
1. 22 2. 30º, 60º e 90º 3. 133700 4. a) (-1; 0; 2; 4...) b) não é uma PA 5. 
B 6. B 7. 6 8. 12 círculos. 9. a) 48 pedaços. b) 49,05m. 10. a) hn=22n-22, 
n≥1 b) 198 minutos, ou seja, 9h e 18 min. A pessoa ouvirá 8 minutos de 
música. 11. E 12. -2 e 8.  

 

UNIDADE 21 

 

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA I 
 
 Uma sequência é denominada Progressão 
Geométrica (PG), quando cada termo, a partir do 
segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma 
razão constante que denominamos de q.  
 Se (a1, a2, a3, a4,..., an,...) é uma PG então: 

• a1 é o primeiro termo 

• a2 = a1q  
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• a3 = a1q2 

• a4 = a1q3 

• ... 

• an = a1qn-1 
 
Desse modo, an = a1qn-1  é o termo geral de uma PG 
de razão q, em que:  
an: n-ésimo termo da PG; 
n: Posição do termo;  
a1: primeiro termo; 
q: razão da PG.  
 
 Podemos ainda, escrever o TERMO GERAL de 
uma PG em função de um termo qualquer ak,  
 
an = ak.qn-k 

 

21.1 RAZÃO  

A RAZÃO de uma PG pode ser encontrada 
através da divisão de um termo pelo seu anterior:  

(a2/a1)  = (a3/a2)  = ... = (an/an-1) = q 
 
Exemplos: 
(3, 9, 27, 81,...) é uma PG de razão q = 3 
(2, -4, 8, -16, ....) é uma PG de razão q = -2 
(9, 3, 1, 1/3,...) é uma PG de razão q = 1/3 
(12, 0, 0, 0,...) é uma PG de razão 0 
 
Exercício Resolvido: Determine o sexto termo da PG 

(1; √2; 2; ...) e dê a fórmula de seu termo geral em 
função de n. 
 
Resolução 
Primeiro, precisamos determinar a razão, que é um 
termo dividido pelo seu antecessor: 

𝑞 =
𝑎2

𝑎1

 

𝑞 =
√2

1
= √2 

Usando o termo geral: 
𝑎𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛−1 

𝑎6 = 𝑎1∙𝑞
5 

𝑎6 = 1 ∙ (√2)
5
 

𝑎6 = 4√2 
 
O termo geral em função de n será o desenvolvimento 

do termo geral com a razão 𝑞 = √2 e 𝑎1 = 1. 

𝑎𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = 1 ∙ √2
𝑛−1

 

𝑎𝑛 = 1 ∙ √2
𝑛−1

= 1 ∙
(√2)𝑛

√2
 

𝑎𝑛 =
1

√2
(√2)𝑛 =

√2

2
√2

𝑛
 

 

21.2 CLASSIFICAÇÃO  

▪ Crescente 
Uma PG é dita crescente se acontecer um dos 
seguintes casos:  
 

𝒂𝟏 > 0 e 𝒒 > 𝟏 
ou 

𝒂𝟏 < 𝟎 e 𝟎 < 𝒒 < 𝟏 
 

▪ Decrescente  
Uma PG é dita decrescente se acontecer um dos 
seguintes casos:  
 

𝒂𝟏 > 𝟎 e 𝟎 < 𝒒 < 𝟏 
ou 

𝒂𝟏 < 0 e 𝒒 > 𝟏 
 

▪ Constantes ou Estacionárias 
Uma PG é dita constante ou estacionária se acontecer 
um dos seguintes casos:  
 
q = 1 ou a1 = 0 
 

▪ Alternante ou Oscilante  
Uma PG é dita alternante ou oscilante se acontecer o 
seguinte caso:  
 
a1 ≠ 0 e q < 0 
 

▪ Singulares 
Uma PG é dita singular se:  
 
a1 ≠ 0 e q = 0 
 

21.3 INTERPOLAÇÃO GEOMÉTRICA  

Interpolar, intercalar ou inserir n meios 
geométricos entre dois números α e β é obter uma PG 
finita em que α é o 1º termo e β é o termo de ordem 
n+2. Observe o esquema:  

 
 
 Aplicando o termo geral da PG, encontramos 
uma fórmula prática para encontrar a razão de uma 
interpolação geométrica.  

 
Exemplo: Insira 5 meios geométricos entre 3 e 192. 
 
Resolução 
Devemos formar uma PG de 7 termos, onde a1=3 e 
a7=192. Assim como fizemos com  PA, devemos 
calcular a razão: 

𝑎7 = 𝑎1 ∙ 𝑞7−1 

192 = 3 ∙ 𝑞6 

𝑞6 = 64 = 26 
𝑞 = ±2 

Portanto, há duas possibilidades: 
para 𝑞 = 2: (3; 6; 12; 24; 48; 96; 192) 

para 𝑞 = −2: (3; - 6; 12; - 24; 48; - 96; 192) 
  
Exercício Resolvido: A população de uma cidade 
aumenta à taxa de 10% ao ano. Sabendo que em 1970 
a população era de 200.000 habitantes, qual a 
população em 1974? 
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Resolução 
Dizer que a população aumenta de 10% ao ano 
significa que se em uma ano a população é de 𝑥, no 
ano seguinte será de 
𝑥 +10% de 𝑥 = 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥 
Assim, de um ano para outro, a população é 
multiplicada por 1,1, logo, o número de habitantes em 
cada ano forma uma PG de razão 𝑞 = 1,1. Sendo 𝑎1970 

o número de habitantes em 1970 e 𝑎1974 o número de 
habitantes em 1974, temos: 

𝑎1974 = 𝑎1970 ∙ 𝑞4 

𝑎1974 = (200.000)(1,1)4 

𝑎1974 = (200.000)(1,4641) = 292.820 
 

21.4 NOTAÇÕES ESPECIAIS 

 Algumas notações podem facilitar a resolução 
de problemas de Progressão Geométrica. Observe na 
tabela:  

 
Em resumo, temos:  
Quando n é ímpar, fixamos o termo central e, de 
maneira simétrica, vamos multiplicando e dividindo os 
termos por q.  
Quando n é par, não existe termo central. Então, 
usamos o artifício q = a². 
 

21.5 PROPRIEDADES 

Média Geométrica  
 Seja (a; b; c) termos consecutivos de uma P.G. 
Então, vale que b² = a.c. 
 
Termos equidistantes 
 O produto de dois termos equidistantes dos 
extremos de uma PG é sempre constante, e a soma 
dos índices dos termos é n+1.  
 
Exemplo: Determine o valor de x de modo que os 
números 𝑥 − 8, 𝑥 + 1 e 𝑥 − 17 sejam termos 
consecutivos de uma PG. 
 
Resolução 
Sabemos que o termo do meio ao quadrado é igual à 
multiplicação dos outros dois: 

(𝑥 + 1)2 = (𝑥 − 8)(𝑥 − 17) 

𝑥2 + 2𝑥 + 1 = 𝑥2 − 17𝑥 − 8𝑥 + 136 
27𝑥 = 135 

𝑥 = 5 
 

21.6 SOMA DOS n PRIMEIROS TERMOS 

Considerando a PG (a1, a2, a3, a4,..., an), de 
razão q≠1 e q≠0, a soma Sn de seus n termos pode ser 
expressa por: 
 
Sn = a1 + a2 + a3 +...+ an (I) 
  
Multiplicando por q, temos: 
 
qSn = a1q+a2q+a3q+...+an-1q + anq 
 ↑ ↑ ↑ ↑ 
 a2 a3 a4 an 
 
logo: 

qSn = a2 + a3 + a4 +...+ an + anq (II) 
 
subtraindo (I) de (II), substituindo an por a1qn-1,  e 
colocando Sn e a1 em evidência, temos:  

Sn(q - 1) = a1(qn – 1) 

 
 
 
 
 
 
 
Para saber mais: Nas progressões geométricas 

infinitas, a soma dos termos é dada por: S = 
a1

1−𝑞
. Isso 

para q≠0 e -1<q<1.  
 
 

Exercício Resolvido: Uma fábrica de chocolates 
inaugurada em 2010 produziu 1000 ovos de páscoa 
nesse mesmo ano. Considerando que sua produção 
aumentou em 50% a cada ano, em 2015, o dono da 
fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica 
foram produzidos quantos ovos? 
 

Resolução:  
Se em 2010 a fábrica produziu 1000 ovos e em 2011 
produziu 50% a mais, podemos afirmar que em 2011 
foram produzidos: 
1000 + 0,5.1000 
1000 + 500 
1500 
Se a cada ano vemos o mesmo crescimento, temos 
então uma PG crescente, em que a1 = 1000 e a2 = 
1500. Para encontrar a razão q, basta dividir a2 por a1: 
q = 1500/1000 
q = 1,5 
Contando com a páscoa de 2015, nesse ano a fábrica 
terá registrado a produção de seis anos. Portanto, 
nossa PG terá 6 termos. Sabendo quea1 = 1000 e q = 
1,5, temos: 
Sn = a1 . (1 – qn) 

               1 – q 
S6 = 1000 . (1 – (1,5)6) 

                 1 – 1,5 
S6 = 1000 . (1 – (3/2)6) 

                   – 0,5 
S6 = 1000 . (1 – (729/64)6) 

                     – 0,5 
S6 = 1000 . (1 – 11,390625) 
                  – 0,5 
S6 = 1000 . ( – 10,390625) 
                   – 0,5 
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S6 = 1000 .20,78125 
S6 = 20781,25 
A empresa terá produzido aproximadamente 20.781 
ovos de páscoa. 
 

21.7 EXERCÍCIOS  
 

1. Numa PG, o 5o termo é igual a 243. Calcule o seu 
primeiro termo, sabendo que ele é igual à razão. 
 

2. Considere a PG 

(
𝟏

𝟑𝟐
;

𝟏

𝟏𝟔
;
𝟏

𝟖
; … ) 

a) Dê a fórmula de seu termo geral. 
b) Determine o 10° termo. 
 

3. (FGV) Em um triângulo, a medida da base, a 
medida da altura e da área formam, nessa ordem, 
uma progressão geométrica de razão 8. Então a 
medida da base vale:  
a) 1  
b) 2 
c) 4 
d) 8 
e) 16 
 
4. (VUNESP) Várias tábuas iguais estão em uma 
madeireira. Elas deverão ser empilhadas 
respeitando a seguinte ordem: uma tábua na 
primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, 
tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo: 

 
 Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 
12ª pilha. 
 
5. (UEL 2014) Leia o texto a seguir. Van Gogh (1853-
1890) vendeu um único quadro em vida a seu irmão, 
por 400 francos. Nas palavras do artista: “Não 
posso evitar os fatos de que meus quadros não 
sejam vendáveis. Mas virá o tempo em que as 
pessoas verão que eles valem mais que o preço das 
tintas”. (Disponível em: . Acesso em: 2 out. 2013.) 
A mercantilização da cultura impulsionou o 
mercado de artes nos grandes centros urbanos. 
Hoje, o quadro Jardim das Flores, de Van Gogh, é 
avaliado em aproximadamente 84 milhões de 
dólares. Supondo que há 61 anos essa obra 
custasse 84 dólares e que sua valorização até 2013 
ocorra segundo uma PG, assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, o valor dessa obra em 
2033, considerando que sua valorização continue 
conforme a mesma PG.  

a) 1,68×𝟏𝟎𝟗 dólares.    

b) 8,40×𝟏𝟎𝟗 dólares. 

c) 84,00×𝟏𝟎𝟕 dólares.  

d) 168,00×𝟏𝟎𝟔 dólares.  

e) 420,00×𝟏𝟎𝟕 dólares. 
 
6. (UEPA) Um carro, cujo preço à vista é R$ 24 
000,00, pode ser adquirido dando-se uma entrada e 
o restante em 5 parcelas que se encontram em 
progressão geométrica. Um cliente que optou por 
esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a 
segunda parcela seria de R$ 4 000,00 e a quarta 

parcela de R$ 1 000,00. Quanto esse cliente pagou 
de entrada na aquisição desse carro? 
 
7. (Unesp) Os comprimentos das circunferências de 
uma sequência de círculos concêntricos formam 
uma progressão aritmética de razão 2. Os raios 
desses círculos formam uma:  
a) progressão geométrica de razão 1/2.  
b) progressão geométrica de razão 1/π.  
c) progressão aritmética de razão 2.  
d) progressão aritmética de razão π.  
e) progressão aritmética de razão 1/π. 
 
8. (UEL) Numa aplicação financeira, chama-se 
MONTANTE em certa data à soma da quantia 
aplicada com os juros acumulados até aquela data. 
Suponha uma aplicação de R$50.000,00 a juros 
compostos, à taxa de 3% ao mês. Nesse caso, os 
montantes em reais, no início de cada período de 
um mês, formam uma progressão geométrica em 
que o primeiro termo é 50000 e a razão é 1,03. Os 
juros acumulados ao completar 10 meses de 
aplicação são: 

Dado: 1,0310 = 1,3439  
a) R$ 10 300,00  
b) R$ 15 000,00  
c) R$ 17 195,00  
d) R$ 21 847,00  
e) R$ 134 390,00 
 
9. (UEL) A sequência (2x+5, x+1, x/2, ...), com x 
pertencente aos IR, é uma progressão geométrica 
de termos positivos. O décimo terceiro termo dessa 
sequência é: 
a) 2 

b) 3−10 
c) 3 

d) 310 

e) 312 
 
10. (Ufrn) As áreas dos quadrados a seguir estão em 
progressão geométrica de razão 2. 

 
Podemos afirmar que os lados dos quadrados 
estão em:  
a) progressão aritmética de razão 2.  
b) progressão geométrica de razão 2. 
c) progressão aritmética de razão Ë2 . 
d) progressão geométrica de razão Ë2 . 
e) n.d.a.  
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11. Numa PG tem-se razão q=2 e a soma dos 6 
primeiros termos igual a 63. Determine o primeiro 
termo. 
 
12. (UFAM) Se a soma dos três primeiros termos de 
uma PG decrescente é 14 e seu produto é 64, então 
sendo a, b e c os três primeiros termos, o valor de 
a + b² + c³ é igual a: 
a) 14 
b) 64 
c) 16 
d) 08 
e) 32 
 
13. (FUVEST) Três números positivos, cujo soma é 
30, estão em progressão aritmética. Somando-se, 
respectivamente, 4, -4 e -9 aos primeiro, segundo e 
terceiro termos dessa progressão aritmética, 
obtemos três números em progressão geométrica. 
Então, um dos termos da progressão aritmética é:  
a) 9 
b) 11 
c) 12  
d) 13  
e) 15 
 
14. O valor positivo de x que torna a sucessão (1/2, 
x, 9/8) uma PG é: 
a) ½ 
b) ¼ 

c) 3 2⁄  

d) ¾ 

e) 3 8⁄  

 
15. (MACK) O lado, a diagonal de uma face e o 
volume de um cubo são dados, nessa origem, por 
números em progressão geométrica.  A área total 
desse cubo é:  
a) 20 
b) 48  
c) 24  
d) 18 
e) 12 
 
16. (UFMG) os números a, b e c, nessa ordem, estão 
em progressão geométrica de razão 4/3. Além 
disso, a-1, b e c, nessa ordem, estão em progressão 
aritmética. Determine a, b e c.  
 
17. (Fuvest) Na figura a seguir, A1B1=3, B1A2=2.  

 
18. (UEL) João publicou na Internet um vídeo muito 
engraçado que fez com sua filha caçula. Ele 
observou e registrou a quantidade de visualizações 
do vídeo em cada dia, de acordo com o seguinte 
quadro. 

 
Na tentativa de testar os conhecimentos 
matemáticos de seu filho mais velho, João o 
desafiou a descobrir qual era a quantidade x, 
expressa no quadro, para que a quantidade total de 
visualizações ao final dos 5 primeiros dias fosse 
12705. 
a) Sabendo que o filho de João resolveu corretamente 
o desafio, qual resposta ele deve fornecer ao pai para 
informar a quantidade exata de visualizações 
representada pela incógnita x? Apresente os cálculos 
realizados na resolução deste item. 
b) Nos demais dias, a quantidade de visualizações 
continuou aumentando, seguindo o mesmo padrão dos 
primeiros dias. Em um único dia houve exatamente 
2066715 visualizações registradas desse vídeo. Que 
dia foi este? Apresente os cálculos realizados na 
resolução deste item. 
 
19. (Ufrn) A seqüência de figuras abaixo representa 
os cinco primeiros passos da construção do 
conjunto de Sierpinski. Os vértices dos triângulos 
brancos construídos são os pontos médios dos 
lados dos triângulos escuros da figura anterior. 
Denominamos a1, a2, a3, a4 e a5, respectivamente, as 
áreas das regiões escuras da primeira, segunda, 
terceira, quarta e quinta figuras da sequência. 

 
 
Podemos afirmar que a1, a2, a3, a4 e a5 estão, nessa 
ordem, em progressão geométrica de razão:  
a) 3/4  
b) 1/2  
c) 1/3  
d) ¼ 

 Dias Quantidade de visualizações 
do 

vídeo em cada dia 
1 7x 

2 21x 

3 63x 

... ... 
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e) n.d.a. 
 
20. (Ufrn) Um fazendeiro dividiu 30km² de suas 
terras entre seus 4 filhos, de idades distintas, de 
modo que as áreas dos terrenos recebidos pelos 
filhos estavam em progressão geométrica, de 
acordo com a idade, tendo recebido mais quem era 
mais velho. Ao filho mais novo coube um terreno 
com 2km² de área. O filho que tem idade 
imediatamente superior à do mais novo recebeu um 
terreno de área igual a:  
a) 10 km²  
b) 8 km²  
c) 4 km²  
d) 6 km² 
e) 2 km² 
 

21.8 GABARITO 
1. 3 2. a) 2n-6     b) 16 3. E 4. 2048 5. B 6. R$ 8.500,00 7. E 8. C 9. B 10. D 
11. 1 12. E 13. C 14. D 15. E 16.  a=9, b=12 e c=16 17. 9 18. a) 15     b) 
2066715. 19. A 20. C 
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MATEMÁTICA II 

UNIDADE 15 

 

MEDIDAS DE DISPERÇÃO 
 

As medidas de dispersão fornecem informações a 
respeito da concentração dos valores estudados em torno 
das medidas de tendência central. 
 

15.1 Amplitude 

É a diferença entre o maior e o menor valores de um dado 
conjunto. 
Exemplo: Os jovens de um grupo de amigos têm idades 
21, 17, 25, 24, 18. Qual a amplitude entre as idades?  
 
A amplitude é 25-17=8 anos. 
 

15.2 Desvio 

É a diferença entre um valor qualquer (𝑥𝑖) e a média 
aritmética do conjunto (A). 

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝐴 
 

Exemplo: Quanto valem os desvios das idades do 
grupo de amigos? 
 

A média aritmética é dada por: 

𝐴 =
21 + 17 + 25 + 24 + 18

5
= 21 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

Logo, os desvios de 21, 17, 25, 24 e 18 são 
respectivamente: 0, -4, 4, 3, -3. 
 

15.3 Variância 

Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida 
de dispersão que mostra o quão distante cada valor 
desse conjunto está do valor central (médio). É 
calculada pela média aritmética dos quadrados dos 
desvios. 

𝑣 =
(𝑑1

2 + 𝑑2
2 +⋯+ 𝑑𝑛

2)

𝑛
 

 

Quanto menor é a variância, mais próximos os valores 
estão da média; mas quanto maior ela é, mais os 
valores estão distantes da média. 
 

Exemplo: Qual a variância das idades dos amigos? 

𝑣 =
02 + (−4)2 + 42 + 32 + (−3)2

5
= 10 

 

15.4 Desvio Padrão 

O desvio padrão é capaz de identificar o “erro” em um 
conjunto de dados, caso quiséssemos substituir um dos 
valores coletados pela média aritmética. É calculado 
pela raiz quadrada da variância 

𝜎 = √𝑣 
 

O desvio padrão aparece junto à média aritmética, 
informando o quão “confiável” é esse valor. Ele é 
apresentado da seguinte forma: 

𝐴 ± 𝜎 
 

Exemplo: Qual o desvio padrão do conjunto de dados 
das idades dos amigos? 

𝜎 = √10 ≈ 3,16 ≈ 3 
Logo, a média de idades do conjunto apresentado é 
(21 ± 3) anos. 
 

15.5 EXERCÍCIOS 
 

1) Uma empresa com 20 funcionários torna 
públicos os salários de seus funcionários, ocultando o 
salário de seu diretor, conforme a tabela a seguir: 

 
Um aumento salarial de 10% sobre s valores da tabela 
para todas as funções. Foi divulgado que a nova média 
salarial da empresa passou a ser de R$ 1 952,50. Qual é o 
novo salário de diretor? 
a) R$ 2 500,00  
b) R$ 4 500,00  
c) R$ 10 000,00 
d) R$ 11 000,00 
e) R$ 25 500,00 
 

2) (UFMG) Um carro, que pode utilizar como combustível 
álcool e gasolina misturados em qualquer proporção, é 
abastecido com 20 litros de gasolina e 10 litros de álcool. 
Sabe-se que o preço do litro de gasolina e o do litro de 
álcool são, respectivamente, R$ 1,80 e R$ 1,20. 
Nessa situação, o preço médio do litro do combustível 
que foi utilizado é de 
a) R$ 1,50.  
b) R$ 1,55.  
c) R$ 1,60. 
d) R$ 1,40. 
e) R$ 1,30 
 

3) A análise do biotipo de cada um dos atletas que 
integraram a delegação brasileira na última Olimpíada 
permitiu que se calculasse, certo dia, a média de pesos 
das 122 mulheres participantes: 62 kg. Supondo-se que 
uma dessas atletas fosse excluída do grupo, a média de 
pesos das 121 restantes passaria a ser 61,9 kg. Nessas 
condições, o peso, em quilogramas, da atleta excluída 
seria 
a) 75,5  
b) 75,2  
c) 74,6 
d) 74,1 
e) 73,8 
 

4) (UEL-PR) Um automóvel subiu uma ladeira a uma 
velocidade média de 60 km/h e, em seguida, desceu a 
mesma ladeira à velocidade média de 100 km/h. A 
velocidade média desse veículo no percurso inteiro foi de 
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a) 72 km/h.  
b) 75 km/h.  
c) 78 km/h. 
d) 80 km/h. 
e) 84 km/h. 
 

5) A média das notas dos alunos de um professor é igual 
a 5,5. Ele observou que 60% dos alunos obtiveram nota 
de 5,5 a 10 e que a média das notas desse grupo de 
alunos foi 6,5. Nesse caso, considerando o grupo de 
alunos que tiveram notas inferiores a 5,5, a média de suas 
notas foi de 
a) 2,5  
b) 3,0 
c) 3,5  
d) 4,0 
e) 4,5 
 

6) (Enem 2012) O gráfico apresenta o comportamento de 
emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período 
de janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

 
Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana 
dos empregos formais surgidos no período é 
a) 212.952 
b) 229.913 
c) 240.621 
d) 255.496 
e) 298.041 
 

7) (Unicamp-SP) A média aritmética das idades de um 
grupo de 120 pessoas é de 40 anos. Se a média aritmética 
das idades das mulheres é de 35 anos e a dos homens é 
de 50 anos, qual o número de pessoas de cada sexo no 
grupo? 
 

8) (FUVEST-SP) Numa classe de um colégio, existem 
estudantes de ambos os sexos. Numa prova, as médias 
aritméticas das notas dos meninos e das meninas foram, 
respectivamente, iguais a 6,2 e 7,0. A média aritmética 
das notas de toda a classe foi igual a 6,5. 
a) A maior parte dos estudantes dessa classe é composta de 
meninos ou meninas? JUSTIFIQUE sua resposta. 
b) Que porcentagem do total de alunos da classe é do sexo 
masculino? 
 

9) Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram 
as seguintes: 

 
Com base na tabela é CORRETO afirmar que a variância 
das notas finais dos candidatos foi de:                                 
a) 0,75 
b) 0,65 
c) 0,25 
d) 1,25 
e) 0,85 
 

10) (ENEM) Um produtor de café irrigado em Minas Gerais 
recebeu um relatório de consultoria estatística, 
constando, entre outras informações, o desvio padrão 
das produções de uma safra dos talhões de sua 
propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m² 
e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg/talhão. 

O produtor deve apresentar as informações sobre a 
produção e a variância dessas produções em sacas de 60 
kg por hectare (10 000 m²). A variância das produções dos 
talhões expressa em (sacas/hectare)² é 
a) 20,25 
b) 4,50 
c) 0,71 
d) 0,50 
e) 0,25 
 

11) (ENEM) Marco e Paulo foram classificados em um 
concurso. Para classificação no concurso o candidato 
deveria obter média aritmética na pontuação igual ou 
superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate 
seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a 
seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas 
de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a 
média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. 
Dados dos candidatos no concurso 

 
O candidato com pontuação mais regular, portanto mais 
bem classificado no concurso, é 
a) Marco, pois a média e a mediana são iguais. 
b) Marco, pois obteve menor desvio padrão. 
c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em 
Português. 
d) Paulo, pois obteve maior mediana. 
e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão. 
 

12) (ENEM) Em uma corrida de regularidade, a equipe 
campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais 
se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em 
cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas, 
e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores 
foi de 45 minutos por prova. No quadro, estão 
representados os dados estatísticos das cinco equipes 
mais bem classificadas Dados estatísticos das equipes 
mais bem classificadas (em minutos). 

 
Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi 
a equipe 
a) I. 
b) II 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
13) A respeito das medidas estatísticas denominadas 
amplitude e desvio, assinale a alternativa correta: 
a) Em estatística, não existem diferenças entre desvio e 
desvio padrão, exceto pelo nome. 
b) A amplitude é uma medida de tendência central usada para 
encontrar um único valor que representa todos os valores de 
um conjunto. 
c) O desvio é um número relacionado à dispersão total de um 
conjunto de valores. 
d) A amplitude é uma medida de dispersão calculada sobre 
cada um dos valores de um conjunto de informações. 
e) O desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada 
um dos valores de um conjunto de informações. 
 
 

15.6 GABARITO  

1- E 2- 5√3/4;  3- 3,2;  4- D; 5- D;  6- E;  7- A;  8- B; 9- E  
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UNIDADE 16 
 

INTRODUÇÃO À GEOMETRIA 
ANALÍTICA 

 

16.1 Coordenadas cartesianas ortogonais 

 Em um plano α, consideremos dois eixos 
perpendiculares x e y, cuja origem é a interseção O, com 
as mesmas unidades de medida. Para determinar a 
localização de um ponto P no plano dado, traçamos duas 
retas que partem dele: uma paralela ao eixo x e outra 
paralela ao eixo y. Cada uma delas vai encontras os eixos 
y e x. Nos pontos de encontro, chamaremos de abscissa 
de P, o ponto de encontro com o eixo x e chamaremos de 
ordenada de P o ponto de encontro com o eixo y. 

 
Na figura, os números xp e yp chamam-se 
coordenadas cartesianas ortogonais de P e diremos 
que: 

 
 

As coordenadas do ponto P são representadas na 
forma de um par ordenado, onde a abscissa vem antes 
da ordenada. 

 
Para indicar as coordenadas cartesianas ortogonais do 
ponto P escrevemos: 

 
 

Cada ponto no plano está associado a um par 
ordenado, assim como cada par ordenado está 
associado a um ponto. 
 

Exemplo: 
Indique os seguintes pontos no pano cartesiano: A(1;4), B(-
3;2), C(-2;-1), D(2;-4), E(0;3), F(3;0). 

 
Note que o ponto F, que pertence ao eixo x, tem ordenada 
y=0 e o ponto E, que pertence ao eixo y, tem abscissa x=0. 
 

16.2 Quadrantes 

 Os dois eixos do sistema cartesiano dividem o 
plano em quatro regiões, chamadas quadrantes, 
numeradas de acordo com a figura abaixo. Convenciona-
se que os eixos não pertencem aos quadrantes. Os sinais 
das coordenadas dos pontos situados em cada quadrante 
estão sinalizados na figura. 

 
 

16.3 Ponto médio de um segmento 

 Inicialmente, consideremos um segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  
não paralelo a nenhum dos eixos. 

 
Na figura acima, o ponto médio do segmento é o ponto 
C. As coordenadas do ponto C são dadas por: 
 
 
 
 
 

16.4 Distância entre pontos 

 A distância (d) entre os pontos A e B será obtida 
através do teorema de Pitágoras. Observe a figura 
abaixo: 

xp é a abscissa de P 

yp é a ordenada de P 

(xp, yp) 

P(xp;yp) 

𝑥𝐶 =
𝑥1 + 𝑥2
2

 𝑦𝐶 =
𝑦1 + 𝑦2
2
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 No triângulo ABC, o segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  é a distância 
(d) e os catetos estão indicados na figura. A distância 
entre os pontos A e B será dada por: 

 
 

Exemplo: 
Calcule o comprimento da mediana AM de um triângulo 
cujos vértices são A(1; 5), B(-3; 3/2) e C(6; -1). 
 

Resolução 
Sabemos que a mediana de um triângulo sempre sai de um 
vértice e chega no ponto médio do lado oposto. 

 
O exercício quer saber a distância entre os pontos A e M, mas 
para isso, temos que determinar as coordenadas do ponto M, 
que é o ponto médio do segmento oposto a A. 

𝑥𝑀 =
−3 + 6

2
=
3

2
 

𝑦𝑀 =

3
2
− 1

2
=
1

4
 

As coordenadas do ponto M são: M(3/2; 1/4). 
Agora, só precisamos calcular a distância entre os pontos 
A e M: 

𝑑 = √(𝑥𝐴 − 𝑥𝑀)
2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝑀)

2 

𝑑 = √(1 −
3

2
)
2

+ (5 −
1

4
)
2

 

𝑑 = √
1

4
+
361

16
 

𝑑 = √
365

16
 

𝑑 =
√365

4
 

Portanto, o comprimento da mediana é 
√365

4
. 

16.5 Baricentro de triângulos 

 Como já se sabe, da geometria plana, o 
baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das 
medianas de um triângulo. 

 
 

As coordenadas do baricentro são dadas por: 

 
 

 
 

Exemplo: 
Os pontos A(4; 1), B(-1; 2) e C(3; 7) são vértices de um 
triângulo. Determine seu baricentro. 
Resolução 
As coordenadas serão dadas por 

𝑥𝐺 =
𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 + 𝑥𝐶

3
 

𝑦𝐺 =
𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 + 𝑦𝐶

3
 

Substituindo as coordenadas: 

𝑥𝐺 =
4 − 1 + 3

3
=
6

3
= 2 

𝑦𝐺 =
1 + 2 + 7

3
=
10

3
 

 

Portanto, G(2; 10/3). 
 

16.6 EXERCÍCIOS 
 

1) Determine o ponto médio do segmento 𝑬𝑭̅̅ ̅̅ , sendo E(4; 
-5) e F(3/2; 11/2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Considere o triângulo ABC tal que A(2; 3), B(5; 4) e C(7; 

-1). Sendo M o ponto médio da mediana 𝑩𝑭̅̅ ̅̅ , determine as 
coordenadas do ponto M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Calcule a distância entre os pontos E(-3/2; 4) e M(5/2; -
3). 
 

 
 
 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

𝑥𝐺 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
 

𝑦𝐺 =
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3

3
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4) (Cesgranrio) Os pontos M, N, P e Q são os vértices de 
um paralelogramo situado no primeiro quadrante. Se M(3, 
5), N(1, 2) e P(5, 1), então o vértice Q é 
a) (7, 4)  
b) (6, 5)  
c) (9, 8) 
d) (8, 6) 
e) (6, 3) 
 
 
 
 
 
 

5) (UFMG) A área de um quadrado que tem A(4, 8) e B(–2, 
2) como vértices opostos é 
a) 36  
b) 20  
c) 18 
d) 16 
e) 12 
 
 
6) (UFMG) Seja P(x, y) um ponto equidistante dos eixos 
coordenados e de distância 1 da origem. Pode-se afirmar 
que o número de pontos que satisfazem essas condições 
é 
a) 1  
b) 2  
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

 
 
 
7) (UFMG) A distância entre os pontos A(2a, –3a) e B(3, 2) 

é √𝟐𝟔. Pode-se afirmar que os possíveis valores de a são 

a) –√2e √2 

b) 1 – √2 e 1 + √2 
c) –1 e 1 
d) –2 e 2 
e) –3 e 2 
 

 
 
8) (ENEM) O mapa de certa cidade foi dividido em quatro 
quadrantes, por meio de duas retas perpendiculares e 
numeradas, que se cortam no ponto (0, 0), cada um deles 
correspondendo a um quadrante do plano cartesiano. O 
sentido positivo do eixo y é o norte, e o sentido positivo 
do eixo x é o leste. Edificações que, nessa cidade, 
estiverem a mais de um quilômetro a oeste e a mais de 
um quilômetro ao norte do ponto (0, 0) estarão 
localizadas no 
a) primeiro quadrante. 
b) segundo quadrante. 
c) terceiro quadrante. 
d) quarto quadrante. 
e) ponto (0, 0). 
 

 
 
9) (UCSal-BA) Na figura, o triângulo ABC é equilátero, 
sendo A e B, respectivamente, os pontos (0, 0) e (4, 0) 

 
As coordenadas do ponto C são 
a) (2, 1)  
b) (2, 2)  

c) ( 2, 2√3 ) 

d) ( 3, 3√3 ) 
e) (3, 2) 
 

10) Um triângulo tem vértices A(15, 10), B(6, 0), C(0, 10).  
a) Quanto mede a mediana AM? 
b) Qual é o baricentro desse triângulo? 
 

 

 

 

 

15.7 GABARITO  

1-  (11/4; 1/4) 2- (19/4; 5/2)  3- √65 4- A 5- A 6- D 7- C 8- B 9- C 10- a) 13 u.c. 

b) (7, 20/3) 

UNIDADE 17 
 

EQUAÇÃO GERAL DA RETA 
 

17.1 Condição de alinhamento entre 3 pontos 

Consideremos os pontos A(x1;y1), B(x2;y2) e C(x3;y3) e 
o determinante 

𝐷 = |

𝑥1 𝑦1 1
𝑥2 𝑦2 1
𝑥3 𝑦3 1

| 

 Uma questão muito importante na geometria 
analítica é sabermos se 3 pontos estão alinhados, isto é, 
pertencem a mesma reta. E para sabermos, usaremos a 
seguinte propriedade: 

 

 

 
Note que A, B e C estão alinhados, ou seja, 
conseguimos passar uma reta pelos 3 pontos, porém D 
não está alinhado. 

Os pontos A, B e C estarão alinhados se, 

e somente se, o determinante D é igual 

à zero. 
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Exemplo: 
Determine a, sabendo que os pontos A(a;2); B(3;a) e 
C(5;0) estão alinhados. 
 

Resolução 
Devemos ter: 

𝐷 = |
𝑎 2 1
3 𝑎 1
5 0 1

| = 0 

 

Utilizando a regra de Sarrus, teremos: 

𝐷 = |
𝑎 2 1
3 𝑎 1
5 0 1

|
𝑎 2
3 𝑎
5 0

= 0 

 

𝑎² + 10 + 3 − (5𝑎 + 0 + 6) = 0 
 

𝑎² − 5𝑎 + 4 = 0 
 

Resolvendo a equação obtemos a=1 ou a=4. 
 

17.2 Equação de uma reta 

Por equação da reta r, entendemos que seja uma 
equação nas variáveis x e y que seja satisfeita por 
qualquer ponto P(x;y), pertencente a r. 

Em alguns casos, a determinação da equação da reta 
é imediata. Veja: 
 

a) Reta paralela ao eixo Ox 
Considere a reta da figura a seguir. Todos os pontos de r 
têm a mesma ordenada y=1. Logo, pode-se dizer que a 
equação de r é: 

𝑦 = 1 ou ainda 𝑦 − 1 = 0 

 
 

b) Reta paralela ao eixo Oy 
 Considere a reta da figura a seguir. Todos os 
pontos da reta r têm a mesma abscissa x=2, logo pode-
se dizer que sua equação é: 

𝑥 = 2 ou ainda 𝑥 − 2 = 0 

 
 

c) Reta bissetriz dos quadrantes ímpares 
 Em cada ponto dessa reta apresenta abscissa 
igual à ordenada, logo: 

𝑥 = 𝑦 ou ainda 𝑥 − 𝑦 = 0 
 

 
d) Reta bissetriz dos quadrantes pares 
 Em cada ponto dessa reta, a ordenada é o 
oposto da abscissa, logo, sua equação é: 

𝑥 = −𝑦 ou ainda 𝑥 + 𝑦 = 0 

 
e) Os eixos 
 Todos os pontos do eixo Ox apresentam 
ordenada y=0 e todos os pontos do eixo Ou apresentam 
abscissa x=0. Para o eixo x: 

𝑦 = 0 
E para o eixo y: 

𝑥 = 0 
 
f) Qualquer reta 
Vamos determinar a equação da reta que passa por A(-
2;1) e B(1;2). 
 Seja P(x;y) um ponto qualquer dessa reta.Pela 
condição de alinhamento entre 3 pontos temos: 

 
 

𝐷 = |
𝑥 𝑦 1
−2 1 1
1 2 1

| = 0 

Desenvolvendo o determinante obtemos a seguinte 
equação: 

−𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0 
 

17.3 Equação geral da reta 

 Dada uma reta r no plano cartesiano, a 
equação pode ser escrita da forma 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
onde a, b e c são números reais tais que a e b não são 
simultaneamente nulos. 
 A equação da reta nessa forma é chamada de 
equação geral da reta. 
 
Exemplo 1: 
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Determine os pontos onde a reta da equação 2x+3y-
12=0 intercepta os eixos coordenados. 
  
Resolução 
O ponto A onde a reta toca o eixo x, tem ordenada y=0: 

2𝑥 + 3𝑦 − 12 = 0 
Substituindo y=0: 

2𝑥 + 3 ∙ 0 − 12 = 0 

2𝑥 − 12 = 0 

2𝑥 = 12 

𝑥 =
12

2
 

𝑥 = 6 
Portanto, a reta cruza o eixo x em A(6;0). 
O ponto B onde a reta cruza o eixo y tem abscissa x=0: 

2𝑥 + 3𝑦 − 12 = 0 
Substituindo x=0: 

2 ∙ 0 + 3𝑦 − 12 = 0 
3𝑦 − 12 = 0 

3𝑦 = 12 

𝑦 =
12

3
 

𝑦 = 4 
Portanto, a reta cruza o eixo y em B(0;4). 
Ilustrando, 

 
 
Exemplo 2: 
Verifique se os pontos A(-1;2), B(3;-2) e C(3;3) 
pertencem à reta de equação: 
 x+y-1=0. 
 

Resolução: 
Para verificarmos, é só substituir as coordenadas do ponto na 
equação da reta. 
 

- Verificando para o ponto A(-1;2): 
(−1) + 2 − 1 = 1 − 1 = 0 

Como o resultado foi 0, o ponto A pertence à reta. 
 

- Verificando para o ponto B(3;-2): 
3 + (−2) − 1 = 1 − 1 = 0 

Novamente, o ponto pertence à reta. 
 

- Verificando para o ponto C(3;3): 
3 + 3 − 1 = 6 − 1 = 5 

Como o resultado deu diferente de zero, ele não satisfez a 
equação e, portanto, não pertence à reta. 
 

Exemplo 3: 
Sejam duas retas, r e s, com equações 4x-y-3=0 e 
3x+y-11=0, respectivamente. Determine o ponto de 
interseção dessas duas retas. 
 

Resolução 
Esse ponto de interseção, P(x;y), pertence simultaneamente 
às duas equações. Isso significa que devemos resolver um 
sistema de equações. 

{
4𝑥 − 𝑦 − 3 = 0     (I)
3𝑥 + 𝑦 − 11 = 0    (II)

 

Da equação (I) isolamos o valor y. 
4𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 

−𝑦 = −4𝑥 + 3     × (−1) 
𝑦 = 4𝑥 − 3 

Substituindo o valor de y na equação (II): 
3𝑥 + (4𝑥 − 3) − 11 = 0 

Resolvendo essa equação do primeiro grau, obtemos 
𝑥 = 2 

Substituindo no valor de y, 
𝑦 = 4𝑥 − 3 

𝑦 = 4(2) − 3 
𝑦 = 5 

Assim, o ponto de interseção será P(2;5). 

 

17.4 FORMAS DA EQUAÇÃO DA RETA 
 

17.4.1 Coeficiente angular de uma reta 

Consideremos inicialmente uma reta r não paralela ao 
eixo Ox e seja P o ponto onde r corta o eixo Ox. 

 

 
 

Seja θ a medida em radianos do menor ângulo 
pelo qual deveríamos “girar” o eixo Ox em torno de P e 
no sentido anti-horário para coincidir com a reta. A esse 
ângulo damos o nome de inclinação da reta. 
Se a reta for paralela ao eixo Ox diremos que sua 
inclinação é nula. 

 
Da definição, decorre que: 

0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 
 

Sendo θ a inclinação de uma reta r, damos a seguinte 
definição: 

 
 

Exemplos: 
1) Calcule os coeficientes angulares das retas a seguir. 
a) 

 

𝑚 = tg (
𝜋

3
) = √3 

 

 

 

 

O coeficiente angular de uma reta r é o 

número m dado por: 

𝒎 = 𝐭𝐠(𝜽) 
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b) 

 

𝑚 = tg (
3𝜋

4
) = −1 

 

Devemos observar que se a reta r for perpendicular ao 
eixo Ox ela não terá coeficiente angular, pois não 
existe tg(90°). 

Quando θ é agudo, o coeficiente angular é positivo 
e quando θ é obtuso, o coeficiente angular é negativo. 

 

17.4.2 Determinação de m conhecidos dois 

pontos 

Sejam A(xA;yA) e B(xB;yB) dois pontos distintos 
pertencentes a uma reta r e seja m o seu coeficiente 
angular. 

 
  

 Perceba, na figura, que forma um triângulo 
retângulo e temos os catetos dele, portanto, podemos 
obter a tangente do ângulo θ e, consequentemente, o 
coeficiente angular da reta r. 

𝑚 = tg(𝜃) =
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

 

 

Note que o caso visto foi para θ agudo, mas também 
vale para casos em que o ângulo seja obtuso. Para um 
caso geral vale: 

 
 

Exemplo: 
1) Dados A(4;-3) e B(1;-7), o coeficiente angular da reta 
que passa por A e B é: 
 

𝑚 =
𝑦𝐴−𝑦𝐵
𝑥𝐴 − 𝑥𝐵

=
(−3) − (−7)

(4) − (1)
=
4

3
 

 

2) Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos 
pontos A(3;4) e B(3;-1). 

𝑚 =
𝑦𝐴−𝑦𝐵
𝑥𝐴 − 𝑥𝐵

=
(3) − (3)

(4) − (−1)
=
0

5
= 0 

 

- Como o coeficiente angular é nulo, a reta dada é paralela ao 
eixo Ox. 
 

3) Calcule o coeficiente angular da reta que passa por 
A(3;2) e B(-5;2). 

𝑚 =
𝑦𝐴−𝑦𝐵
𝑥𝐴 − 𝑥𝐵

=
(3) − (2)

(2) − (2)
=
1

0
 

 

- Como não existe divisão por zero, o coeficiente angular não 
existe, ou seja, a reta é perpendicular ao eixo Ox. 
 

4) Determine o coeficiente angular da reta r. 

 

𝑚 = −
2

4
= −

1

2
 

Podemos resolver esse exercício localizando os pontos 
indicados e fazendo como nos exemplos anteriores. 
 

17.4.3 Equação reduzida da reta 

 Seja r uma reta não perpendicular ao eixo Ox, 
cujo coeficiente angular é m e cuja interseção com o 
eixo Oy é o ponto A(0;n). Consideremos um ponto 
P(x;y) qualquer de r, distinto de A. 

 
Temos: 

𝑚 =
𝑦 − 𝑛

𝑥
 

Desenvolvendo, obtemos a equação reduzida da reta: 

 
Onde: 
- m é o coeficiente angular da reta; 
- n é o coeficiente linear da reta. 
 Se desenvolvermos a equação geral da reta: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
𝑏𝑦 = −𝑎𝑥 − 𝑐 

𝑦 = −
𝑎

𝑏
𝑥 −

𝑐

𝑏
 

Portanto, da equação geral da reta,  

𝒎 = −
𝒂

𝒃
 

Exemplo: Dê a equação reduzida da reta desenhada 
abaixo. 

 
Resolução 
Para determinarmos a equação reduzida dessa reta, 
precisamos dos coeficientes angular e linear. O 
coeficiente linear já possuímos: é a altura em que a reta 
corta o eixo Oy. 

𝑛 = 6 
O coeficiente angular será: 

𝑚 =
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

=
𝑦𝐴−𝑦𝐵
𝑥𝐴 − 𝑥𝐵

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 
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𝑚 = −
6

20
= −

3

10
 

Portanto, a equação reduzida da reta será: 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 

𝑦 = −
3

10
𝑥 + 6 

 

17.4.4 Equação da reta conhecidos m e um 

ponto 

 Consideremos uma reta r não perpendicular ao 
eixo Ox, da qual conhecemos o coeficiente angular m e 
um ponto A(x0;y0). Consideremos sobre r um ponto 
qualquer P(x;y), com P diferente de A. Então temos: 

 
 

𝑚 =
𝑦 − 𝑦0
𝑥 − 𝑥0

 

Desenvolvendo teremos: 

 
Exemplo: 
Determine a equação da reta que passa por A(2;3) e 
tem coeficiente angular m=7. 
 

Resolução 
Neste caso, x0 vale 2, y0 vale 3 e m=7, logo, 
substituiremos os valores na fórmula: 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0) 
𝑦 − 3 = 7(𝑥 − 2) 
𝑦 − 3 = 7𝑥 − 14 

𝑦 = 7𝑥 − 14 + 3 

𝑦 = 7𝑥 − 11 
 

17.4.5 Equação segmentária da reta 

 Consideremos uma reta r que não passa pela 
origem e intercepta os eixos Ox e Oy nos pontos P(p;0) 
e Q(0;q) respectivamente (temos que ter p≠0 e q≠0). 

 
 Para obtermos a equação dessa reta podemos 
recorrer à condição de alinhamento: 

|

𝑥 𝑦 1
𝑝 0 1
0 𝑞 1

| = 0 

Desenvolvendo o determinante obtemos a seguinte 
situação: 

𝑞𝑥 + 𝑝𝑦 − 𝑝𝑞 = 0 
Manipulando a igualdade: 

𝑞𝑥 + 𝑝𝑥 = 𝑝𝑞 

Dividindo a equação por 𝑝𝑞 obtemos a equação 
segmentária da reta: 

 
Exemplo 
Em quais pontos as equações das retas a seguir cortam 
os eixos coordenados? 

a) 
𝑥

2
+
𝑦

4
= 1 

 

b) 
𝑥

(
1
2
)
+

𝑦

(−
2
5
)
= 1 

 
Resolução 
a) A reta corta os eixos nos pontos (2;0), pois o 
denominador do x é 2 e no ponto (0;4), pois o 
denominador do y é 4. 
 

b) A reta corta no ponto (1/2;0), pois 1/2 é denominador 
de x e no ponto (0;-2/5), pois -2/5 é denominador de y. 
 

No gráfico: 
a)  

 
 
 
b) 

 
 

17.5 EXERCÍCIOS 
 

1) Verifique se os ponto A(1;1), B(3;-2) e C(5;2) estão 
alinhados. 
 
 
 
 
 
 

2) Determine os valores de k, de modo que os pontos 
A(k;-1), B(-1;k) e C(4;-2) sejam vértices de um triângulo. 
 

 
 
 
 
3) Determine a equação geral da reta que passa pelos 
pontos (4;-3) e (-7;4/3). 
 
 

 
 
 
4) (UFMG) Observe os gráficos da reta r e da função 
quadrática. 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0) 

𝑥

𝑝
+
𝑦

𝑞
= 1 
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A equação da reta r é 
a) x – 2y – 2 = 0 
b) –2x + y + 1 = 0 
c) x + y – 2 = 0 
d) x + y + 1 = 0 
e) x + y – 1 = 0 
 

 

5) (UFJF-MG–2010) Na malha quadriculada a seguir, cujos 
quadrados têm lados medindo 10  metros, encontra-se o 
mapa de um tesouro. 

 
Sobre o tesouro, sabe-se que 
• encontra-se na direção determinada pelos dois pinheiros; 
• está a 110 metros a leste do muro. 
O valor que melhor aproxima a distância do tesouro à 
margem do rio, em metros, é 
a) 44,3 
b) 45,3 
c) 45,7 
d) 46,7 
e) 47,3 
 
6)  Um raio luminoso, emitido por uma lanterna localizada 
no ponto M(4, 8), reflete-se em N(6, 0). A equação da 
semirreta r, trajetória do raio refletido, é 

 
a) y + 4x – 24 = 0 
b) y – 4x – 24 = 0 
c) y – 4x + 24 = 0 
d) y + 4x + 24 = 0 
e) y – 4x = 0 
 

7) A reta r contém os pontos (–1, –3) e (2, 3). O valor de 
m, de modo que o ponto (m, 7)  pertença a r, é 
a) 1  
b) 2  
c) 3 

d) 4 
e) 5 
 

8) Determine a equação da reta que passa pelo ponto 
A(3;-4) e cujo coeficiente angular é igual a -1/3. 
 

 
 
 
 
 
9) (UFMG) Sejam A e B dois pontos da reta de equação y 
= 2x + 2, que distam duas unidades da origem. Nesse 
caso, a soma das abscissas de A e B é 

a) 
5

8
 

b) −
8

5
 

c) −
5

8
 

d) 
8

5
 

e) 
5

18
 

 

 
10) (UFMG) Observe a figura. 

 
O gráfico da função f(x) = ax + b está representado nessa 
figura. O valor de a + b é 
a) –2 
b) 2 
c) 7/2 
d) 9/2 
e) 5/2 
 

11) (FGV-SP) A reta da figura a seguir intercepta o eixo 
das abscissas no ponto 

 
a) (–10, 0)  
b) (–11, 0)  
c) (–12, 0) 
d) (–13, 0) 
e) (–14, 0) 
 

12) (FGV-SP) A equação da reta r da figura é 

 
a) y = 3x 

b) y = 
5

18
𝑥 
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c) y = 3x + 5 

d) y = 
8

4
𝑥 

e) y = 4x + 2 
 

13) (ENEM) Considere um móvel que descreve uma 
trajetória com velocidade constante, cujo gráfico do 
espaço em função do tempo sai da origem do sistema 

cartesiano e contém o ponto P ( √𝟑, 3 ) . O ângulo que o 
segmento OP forma com o eixo das abscissas é 
a) 0º 
b) 30º  
c) 45º 
d) 60º 
e) 90º 
 

 
 
14) Considere a reta que passa pelos pontos A(1,5) e 
B(4,14). 
a) Qual a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear 
dessa reta? 
b) Quais os pontos onde a reta intercepta os eixos x e y? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.6 GABARITO 
1- Não estão alinhados 2- k≠3 e k≠-1 3- 13x + 31y + 47 = 0 4- E 5- D 6- C 

7- D 8- 𝑦 = −
1

3
𝑥 − 3 9- B 10- B 11- C 12- B 13- D 14- a) 5 b) (8/3, 0) e (0, 

8) 

UNIDADE 18 
 

POSIÇÃO RELATIVA ENTRE DUAS 
RETAS 

 

18.1 Retas paralelas 

Consideremos r e s duas retas não verticais, cujas 
equações reduzidas são: 
(r): 𝑦 = 𝑚1𝑥 + 𝑛1 
(s): 𝑦 = 𝑚2𝑥 + 𝑛2 
  
Para que duas retas sejam paralelas, devem ter o 
mesmo ângulo θ com o eixo Ox e, portanto, devem ter 
o mesmo coeficiente angular (mas coeficientes lineares 
diferentes). Assim, devemos ter: 

 
 
 
 
 

18.2 Retas concorrentes 

Considere agora r e s retas não verticais e concorrentes 
cujas equações são: 
(r): 𝑦 = 𝑚1𝑥 + 𝑛1 
(s): 𝑦 = 𝑚2𝑥 + 𝑛2 
 
Neste caso, os ângulos formados por r e s com o eixo 
Ox devem ser distintos (θ≠α). 

 
 

 
 

18.3 Retas coincidentes 

 Sendo r e s retas não verticais de equações 
reduzidas: 
(r): 𝑦 = 𝑚1𝑥 + 𝑛1 
(s): 𝑦 = 𝑚2𝑥 + 𝑛2 
 Para que sejam coincidentes, devemos ter: 

 
 
 
 
 

18.4 Retas perpendiculares 

 Consideremos duas retas perpendiculares r e s 
(que não sejam paralelas a nenhum dos eixos) tais que 
suas inclinações sejam respectivamente θr e  θs e seus 
coeficientes angulares sejam respectivamente mr e ms. 
 Podemos supor, para facilitar o raciocínio, que: 
θs>θr 

Em relação ao triângulo destacado na figura a seguir, o 
ângulo θs é externo, portanto, ele é igual à soma dos 
interno não-adjacentes. 

𝑚1 ≠ 𝑚2 

𝑚1

= 𝑚2 

𝑛1 ≠ 𝑛2 

𝑚1 = 𝑚2 𝑛1 = 𝑛2 
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𝜃𝑠 = 𝜃𝑟 +
𝜋

2
 

Assim: tg 𝜃𝑠 = tg (𝜃𝑟 +
𝜋

2
) 

Da trigonometria, sabemos que 

tg (𝛼 +
𝜋

2
) = −cotg 𝛼 

Portanto, a relação anterior pode ser escrita: 
tg 𝜃𝑠 = −cotg 𝜃𝑟 

Ou 

tg 𝜃𝑠 = −
1

tg 𝜃𝑟
 

Como tg 𝜃𝑠 = 𝑚𝑠 e tg 𝜃𝑟 = 𝑚𝑟, a relação acima pode ser 
escrita como: 

 
Exemplos: 
1) Dê as posições relativas das retas r e s em cada um 
dos casos seguintes: 

a) {
(𝑟):   𝑦 = 4𝑥 + 2

(𝑠):    𝑦 = 4𝑥 − 9
 

 

b) {
(𝑟):   2𝑥 + 5𝑦 − 2 = 0

(𝑠):    3𝑥 − 9𝑦 + 7 = 0
 

 

c) {
(𝑟):   8𝑥 + 6𝑦 + 2 = 0

(𝑠):    12𝑥 + 9𝑦 + 3 = 0
 

 

Resolução 
a) As retas têm o mesmo coeficiente angular (m=4), 
mas os coeficientes lineares são distintos (2 e -9). 
Portanto, são retas paralelas. 
 
b) Neste caso, temos que encontrar os coeficientes 
angulares das retas: 

(𝑟):   2𝑥 + 5𝑦 − 2 = 0 

𝑚𝑟 = −
2

5
 

(𝑠):    3𝑥 − 9𝑦 + 7 = 0 

𝑚𝑠 = −
3

(−9)
=
1

3
 

Como os coeficientes angulares são diferentes, elas 
são concorrentes. 
 

c) Vamos obter as equações reduzidas das retas: 
(𝑟):   8𝑥 + 6𝑦 + 2 = 0 

6𝑦 = −8𝑥 − 2 

𝑦 = −
8

6
𝑥 −

2

6
 

𝑦 = −
4

3
𝑥 −

1

3
 

(𝑠):    12𝑥 + 9𝑦 + 3 = 0 

9𝑦 = −12𝑥 − 3 

𝑦 = −
12

9
𝑥 −

3

9
 

𝑦 = −
4

3
−
1

3
 

Note que os coeficientes angulares e lineares das retas 
r e s são iguais, portanto, elas são coincidentes. 
 

2) Consideremos uma reta r de equação 5𝑥 − 2𝑦 + 7 =
0 e um ponto P(1; - 4). Determine a equação da reta 
que passa por P e é paralela à reta r. 
 

Resolução 
Sabemos que o coeficiente angular é: 

𝑚𝑟 =
5

2
 

Como já temos um ponto e o coeficiente angular, 
substituiremos na formula: 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚𝑟(𝑥 − 𝑥0) 
Com y0 = - 4 e x0 = 1 

𝑦 − (−4) =
5

2
(𝑥 − 1) 

𝑦 =
5

2
𝑥 −

5

2
− 4 

𝑦 =
5

2
𝑥 −

13

2
 

Ou, a equação geral da reta: 
5𝑥 − 2𝑦 − 13 = 0 

Observação: Dê preferência à equação geral da reta 
nas respostas. 
 

18.5 EXERCÍCIOS 
 

1) Diga as posições relativas das retas r e s em cada um 
dos casos abaixo: 

a) {
(𝑟):    𝑥 + 𝑦 − 2 = 0
(𝑠):    3𝑥 − 2𝑦 − 1 = 0

 

b) {
(𝑟):   𝑥 − 𝑦 − 3 = 0
(𝑠):    2𝑥 − 2𝑦 + 3 = 0

 

c) {
(𝑟):   𝑎𝑥 + 𝑦 − 1 = 0
(𝑠):    𝑥 − 𝑎𝑦 + 1 = 0

 

d) {
(𝑟):   𝑎𝑥 + 2𝑎𝑦 − 5 = 0
(𝑠):    𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0

 

 

2) Determine o valor de k de modo que a representação 
gráfica do sistema 

{
4𝑥 − 5𝑦 + 1 = 0
3𝑥 + 𝑘𝑦 + 7 = 0

 

Seja um ponto. (Dica: retas concorrentes) 
 

3) (UFMG) A relação entre m e n, para que as retas das 
equações 2x – my + 1 = 0 e nx + 3y + 5 = 0 sejam paralelas, 
é 

a) 
𝑚

𝑛
=

2

3
 

b) 
𝑚

𝑛
= −

3

2
 

c) 
𝑚

𝑛
=

3

2
 

d) mn=-6 
e) mn=6 
 

4) (UFMG) seja a reta r de equação 2x – 3y – 5 = 0. A 
equação da reta s, paralela a r, que contém P(1, –2), é 
a) 2x – 3y – 1 = 0  
b) 2x – 3y – 8 = 0  
c) 3x – 2y – 7 = 0 
d) 3x + 2y + 1 = 0 
e) 2x + 3y + 4 = 0 
 

5) (UFMG) A reta determinada pelos pontos P(a, 0) e Q(0, 
2) é perpendicular à reta 3x – 2y – 4 = 0. A abscissa do 
ponto P é  

a) 3  

b) 
3

2
 

𝑚𝑠 = −
1

𝑚𝑟
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c) 
4

3
 

d) −
4

3
 

e) -3 
 

6) (FUVEST) As retas r e s são perpendiculares e 
interceptam-se no ponto (2, 4). A reta s passa pelo ponto 
(0, 5). Uma equação da reta r é 
a) 2y + x = 10 
b) y = x + 2 
c) 2y – x = 6 
d) 2x + y = 8 
e) y = 2x 
 

7) (UFPE) Considere o triângulo de vértices A(1, 1), b(3, 2) 
e C(2, 3). A equação da reta que contém a altura desse 
triângulo relativa ao lado AC é dada por  
a) x – 2y = 7 
b) 2x + 2y = –7 
c) 2y – x = 7 
d) x + 2y = 7 
e) x + 2y = –7 
 

8) (UFMG) A reta r passa pelo ponto (16, 11) e não 

intercepta a reta de equação y = 
𝒙

𝟐
 – 5.  Considerando-se 

os seguintes pontos, o único que pertence à reta r é  

A) (7, 6) 

b) (7, 
13

2
) 

c) (7, 7) 

d) (7, 
15

2
) 

e) (7, 13) 
 

9) (Mackenzie-SP) Conhecidas as equações das retas r: 
mx + y – 3 = 0 e s: 3x + y + k = 0, podemos afirmar que r e 
s são retas 
a) paralelas, se m = 3 e k = –3. 
b) coincidentes, se m = 3 e k ≠ –3. 
c) concorrentes, se m ≠ 3, k ∈ ℝ  

d) concorrentes, se k = –3, m ∈ ℝ  

e) paralelas, se m = 3, k ∈ ℝ 
 

10) (UFRGs) As retas paralelas y = ax + 2 e y = (5 + 2b)x – 

1 são perpendiculares à reta y =
𝟐

𝒃
𝒙 + 𝟑, com a ∈ ℝ e b ∈ 

ℝ∗. O valor de a + b é 

a) –2  
b) –1  
c) 0  
d) 1  
e) 2 
 

18.6 GABARITO 
1- a) concorrentes b) paralelas c) coincidentes d) se a=1, coincidentes e 
se a≠1, paralelas 2- k≠ -15/4  3- D 4- B 5- A 6- E 7- D 8- B 9- C 10- B 

 

UNIDADE 19 

 

DISTÂNCIA ENTRE PONTO E RETA 
E ÁREA DE POLÍGONOS 

 

19.1 Distância entre ponto e reta 

A distância entre dois objetos quaisquer é sempre 
o comprimento do segmente de menor comprimento 
possível. 

 
Note que podemos considerar vários pontos em r 

e calcular suas distâncias ao ponto A. Porém, em 
geometria plana demonstra-se que a menor distância é 
aquela entre o ponto A e sua projeção ortogonal sobre 
r. 

 
Exemplo: 
Determine a distância d do ponto P(2;3) à reta r de 
equação 𝑥 − 3𝑦 − 5 = 0. 
 

Resolução 
O coeficiente angular de r é  

𝑚𝑟 = −
1

(−3)
=
1

3
 

Devemos obter a equação da reta que é perpendicular 
a r e que passe no ponto P. 

 
O coeficiente angular da reta s perpendicular a r é o 
oposto e o inverso do coeficiente angular de r. 

𝑚𝑠 = −3 
Usando a fórmula 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚𝑠(𝑥 − 𝑥0) 
𝑦 − 3 = −3(𝑥 − 2) 
𝑦 = −3𝑥 + 6 + 3 

𝑦 = −3𝑥 + 9 
Reorganizando a equação da reta temos: 

3𝑥 + 𝑦 + 9 = 0 
Agora temos que encontrar o ponto de encontro entre 
as duas retas. 
Resolvendo o sistema: 

{
𝑥 − 3𝑦 − 5 = 0
3𝑥 + 𝑦 + 9 = 0

 

Encontramos o ponto 

𝐴 (
16

5
;−
3

5
) 

 
Agora calculamos a distância entre os pontos P e A, 
que será a distância entre o ponto P e a reta r. 

𝑑 = √(𝑥𝐴 − 𝑥𝑃)
2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝑃)

2 



MATEMÁTICA II    325 

 
 CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

𝑑 = √(
16

5
− 2)

2

+ (
3

5
− 3)

2

 

𝑑 = √(
16

5
− 2)

2

+ (−
3

5
− 3)

2

 

𝑑 =
6√10

5
 

Observe que um longo caminho foi percorrido para a 
obtenção da distância. Porém, existe uma fórmula para 
tal cálculo. 
 A distância entre um ponto P(x0;y0) e uma reta 
de equação 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 é: 

 
 
Exemplo: 
Consideremos o exemplo anterior: calcular a distância 
entre o ponto P(2;3) e a reta r de equação 𝑥 − 3𝑦 − 5 =
0. 
 
Resolução 
Retirando os dados do exemplo: 
- Da reta, temos que: 

{
𝑎 = 1
𝑏 = −3
𝑐 = −5

 

- Do ponto: 

{
𝑥0 = 2
𝑦0 = 3

 

Agora, substituindo na fórmula: 

𝑑(𝐴;𝑟) =
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 

𝑑(𝐴;𝑟) =
|(1)(2) + (−3)(3) + (−5)|

√(1)2 + (−3)²
 

𝑑(𝐴;𝑟) =
|−12|

√10
=
12√10

10
=
6√10

5
 

 

19.2 Área do triângulo 

 Seja o triângulo ABC de vértices A(xA;yA), 
B(xB;yB) e C(xC;yC). Sendo S a área desse triângulo 
temos: 

 
Onde 

Δ = |

𝑥𝐴 𝑦𝐴 1
𝑥𝐵 𝑦𝐵 1
𝑥𝐶 𝑦𝐶 1

| 

19.3 Regra prática 

 Se desenvolvermos o Δ acima temos: 
Δ = 𝑥𝐴𝑦𝐵 + 𝑥𝐵𝑦𝐶 + 𝑥𝐶𝑦𝐴 − (𝑥𝐴𝑦𝐶 + 𝑥𝐵𝑦𝐴 + 𝑥𝐶𝑦𝐵) 

  
 Um modo de se obter o desenvolvimento de Δ, 
que às vezes pode ser mais vantajoso é: 
1°) Dispomos as abscissas e as ordenadas em duas 
colunas e repetimos a primeira linha: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2°) Efetuamos os produtos indicados pelas flechas, 
trocando o sinal daqueles que têm o sinal – na ponta da 
flecha. 
3°) Adicionamos todos os produtos. 
 
Exemplos: 
1) Vamos calcular a área do triângulo cujos vértices são 
A(2;3), B(4;5) e C(7;4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆= (2)(5) + (4)(4) + (7)(3) − [(3)(4) + (5)(7)
+ (4)(2)] 

∆= 10 + 16 + 21 − (12 + 35 + 8) 
∆= 47 − 45 

∆= −8 
Assim: 

𝑆 =
1

2
|∆| 

𝑆 =
1

2
|−8| =

1

2
(8) = 4 

Portanto, a área é 4 unidades de área. 
 
2) Determine o valor de k de modo que os pontos A(k; 
-1), B(15;k) e C(7;0) formem um triângulo de área igual 
a 1. 
Resolução 

Δ = |
𝑘 −1 1
15 𝑘 1
7 0 1

| 

Usando a regra prática para calcular Δ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvendo teremos: 

∆= 𝑘2 − 7𝑘 + 8 
Assim, como S deve ser igual a 1: 

𝑆 = 1 

𝑆 =
1

2
|∆| 

1 =
1

2
|𝑘2 − 7𝑘 + 8| 

|𝑘2 − 7𝑘 + 8| = 2 

𝑑(𝐴;𝑟) =
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|

√𝑎² + 𝑏²
 

𝑆 =
1

2
|Δ| 

𝟐 𝟑
𝟒 𝟓

 

 _

_

_ 
+

+

+ 

𝟕 𝟒
𝟐 𝟑

 

𝒙𝑨 𝒚𝑨
𝒙𝑩 𝒚𝑩

 

 

𝒙𝑪 𝒚𝑪
𝒙𝑨 𝒚𝑨

 +

+

+ 

_

_

_ 

𝒌 −𝟏
𝟏𝟓 𝒌

 

 

_

_

_ 
+

+

+ 

𝟕 𝟎
𝒌 −𝟏
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Sendo assim, temos duas possibilidades para essa 
equação modular: 

𝑘2 − 7𝑘 + 8 = 2 ou 𝑘2 − 7𝑘 + 8 = −2 
Calculando as raízes das equações, obtemos 1 e 6 
como raízes da primeira e 2 e 5 como raízes da 
segunda equação. 
Portanto, os possíveis valores de k são 1,2,5 e 6. 
 

19.4 Área de um polígono 

 Para calcularmos a área de um polígono, 
podemos dividi-lo em vários triângulos e calcular a área 
de cada um. No entanto, podemos obter diretamente a 
área do polígono sem dividi-lo, através da 
generalização da regra prática para triângulos. 
 Sejam A, B, C, ... , M vértices consecutivos de 
um polígono qualquer. Sua área é dada por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 
∆= 𝑥𝐴𝑦𝐵 − 𝑦𝐵 + 𝑥𝐵𝑦𝐶 − 𝑦𝐵𝑥𝐶 +⋯+ 𝑥𝑀𝑦𝐴 − 𝑦𝑀𝑥𝐴 

 

 Devemos observar dois itens: 
1°) De modo semelhante ao que foi feito para os 
triângulos, dispomos as coordenadas dos vértices em 
duas colunas, repetindo a primeira linha. 
2°) Os vértices devem ser consecutivos, isto é, tomamos 
um vértice qualquer como ponto de partida e percorremos 
o polígono no seu sentido horário ou anti-horário. 

 
Exemplo: 
Seja o quadrilátero ABCD, onde A(-2;3), B(1;6), C(7;1) 
e D(-1; -2). Calcule sua área. 
 

Resolução 
Como os lados devem ser listados consecutivamente, 
aconselha-se fazer o esboço do polígono. 
Tomando o ponto A como ponto de partida: 

 

 
 
 
Temos: 
∆= (−2)(6) + (1)(1) + (7)(−2) + (−1)(3) − [(3)(1)

+ (6)(7) + (1)(−1) + (−2)(−2)] 
∆= −12 + 1 − 14 − 3 − (3 + 42 − 1 + 4) 

∆= −76 
Portanto: 

𝑆 =
1

2
|Δ| 

𝑆 =
1

2
|−76| = 38 

 

19.5 EXERCÍCIOS 

 
1) Considere a reta de equação 𝟓𝒙 + 𝟏𝟐𝒚 − 𝟓𝟐 = 𝟎. 
Calcule a distância dessa reta à origem. 
 
2) Calcule a distância do ponto P à ret r em cada um dos 
casos: 

a) P(-2;5)  e (𝑟):  8𝑥 − 15𝑦 + 11 = 0 
b) P(2;-3)  e (𝑟):  4𝑥 + 3𝑦 − 1 = 0 

c) P(-1;0)  e (𝑟):  2𝑥 − 𝑦 − 7 = 0 

d) P(2;1)  e (𝑟):  3𝑥 + 𝑦 − 7 = 0 

e) P(0;0)  e (𝑟):  5𝑥 − 12𝑦 − 23 = 0 

f) P(a;a) e (𝑟):   𝑥 − 𝑦 + 2𝑎2 = 0 

g) P(b;-a) e (𝑟): 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑎² + 𝑏² = 0 
 
3) Consideremos o triângulo cujos vértices são A(1;2), 
B(3;7) e C(6;3). Calcule 

a) a altura relativa ao lado 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ; 

b) a área do triângulo. 
 
 
 
 
 
 
 
4) (UFMG) As retas perpendiculares à reta de equação 3x 
+ 4y – 9 = 0 que distam 4 unidades da origem são 
a) 4x – 3y = 5 e 4x – 3y = –5 
b) 4x – 3y = 20 e 4x – 3y = –20 
c) 4x – 3y = 4 e 4x – 3y = –4 
d) 3x – 4y = 10 e 3x + 4y = –10 
e) 4x – 3y = 10 e 4x – 3y = –10 
 
 
 
5) Considere o triângulo de vértices A(0, 0), b(1, 4) e C(4, 

1). sua altura em relação à base 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  mede 

A) 2√2  

b) 5
√2

2
 

c) 4 

d) 4√2 

e) 5√2 

𝑆 =
1

2
|Δ| 

−2 3
1 6
7 1

 

−1 −2
−2 3

 

𝒙𝑪 𝒚𝑪
⋮ ⋮

 +

+ 

_

_ 

 

 

 

𝒙𝑨 𝒚𝑨
𝒙𝑩 𝒚𝑩

 

 

𝒙𝑴 𝒚𝑴
𝒙𝑨 𝒚𝑨

 

 
_ + 
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6) (UFMG) A distância entre as retas de equações y = √𝟑x 

e y = √𝟑x + 2 é 

A) √3  

b) 2√3   

c) 
√2

2
 

d) 1  
e) 2 
 
7) São dados os pontos A(1, 1) e b(9, 3). A mediatriz do 

segmento 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  encontra o eixo dos y no ponto de ordenada 
igual a 
a) 20  
b) 21  
c) 22  
d) 23  
e) 24 
 
8) (ENEM) Considere uma cidade em que as ruas são 
representadas por retas e as casas, por pontos. Num 
mapa cartesiano dessa cidade, com medidas em km, a 
padaria Pannetutti 
se localiza no ponto P(–5, 0) e o açougue Quasar se 
localiza no ponto Q(–1, –3). Uma pessoa que estiver na 
origem desse mapa e quiser se dirigir à Rua Pedro 
Quintão, na qual se localizam a padaria e o açougue, terá 
de caminhar uma distância de, no mínimo, 
a) 2 km.  
b) 2,5 km.  
c) 3 km. 
d) 3,5 km. 
e) 4 km. 
 
9) (ENEM) Num sistema cartesiano, um trem segue uma 
trajetória retilínea dada pela reta 2x + 3y – 6 = 0. A menor 

distância entre uma cidade localizada no ponto P ( 3, √𝟏𝟑) 
e o trem é 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4  
e) 5 
 
10) Os pontos M(2, 2), N(–4, 0) e P(–2, 4) são, 

respectivamente, os pontos médios dos lados 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  e 

𝑪𝑨̅̅ ̅̅  do triângulo ABC. Qual a equação da reta mediatriz do 
segmento AB? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.6 GABARITO 

1- 4 2- a)80/17 b) 2/5 c) 2√5/5 d)0 e)23/13 f) a²√2 g) √𝑎² + 𝑏² 3- a) 
h=23/5 b) S=23/2 4- B 5- B 6- D 7- C 8- C 9- C 10- x + 2y – 6 = 0 

UNIDADE 20 
 

CIRCUNFERÊNCIA 

 

20.1 Equação da circunferência 

 Consideremos uma circunferência de centro 
C(a;b) e raio r. Pela definição de circunferência, sendo 
P(x;y) um ponto qualquer da circunferência, devemos 
ter: 

𝑑𝑃𝐶 = 𝑟 
Ou: 

√(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟 
Ou ainda: 

 
 

 A equação acima será satisfeita por qualquer 
ponto P(x;y) da circunferência e nenhum ponto fora 
dela deverá satisfazê-la. Assim, dizemos que essa 
equação é uma equação da circunferência de centro 
(a;b) e raio r. 

 
Exemplos: 
1) Seja a circunferência de centro C(4;2) e raio r =5 
a) Dê sua equação; 
b) Verifique se os pontos A(8;5), B(6;3) e E(12;9) 
pertencem à circunferência. 
 
Resolução 
a) Da última equação temos: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 
Nesse caso: a = 4, b = 2 e r = 5. Assim, a equação fica: 

(𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 = 5² 
ou desenvolvendo os quadrados e passando todos os 
termos para o lado esquerdo da igualdade: 

𝑥2 − 8𝑥 + 16 + 𝑦2 − 4𝑦 + 4 − 25 = 0 
Ou ainda: 

𝑥² + 𝑦² − 8𝑥 − 4𝑦 − 5 = 0 
Tanto a primeira como a última equações são 
equivalentes. 
 
b) Para verificarmos se os pontos A, B e E pertencem 
à circunferência, substituiremos as coordenadas dos 
pontos em uma das equações da circunferência e 
observamos se a igualdade é verdadeira. 

(𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 = 5² 
- A(8;5): x = 8 e y = 5. Substituindo: 

(8 − 4)2 + (5 − 2)2 = 5² 
16 + 9 = 5² 

A igualdade acima é verdadeira. 
 
- B(6;3): x = 6 e y = 3. Substituindo: 

(6 − 4)2 + (3 − 2)2 = 5² 
4 + 1 = 5² 

A igualdade é falsa. 
- E(12;9): x = 12 e y = 9. Substituindo: 

(12 − 4)2 + (9 − 2)2 = 5² 
64 + 49 = 5² 

A igualdade acima é falsa. 
 
Portanto, apenas o ponto A pertence à circunferência. 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟² 
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2) Determine o centro e o raio da circunferência cuja 
equação é: 

(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 7)2 = 9 
 
Resolução 
Faremos uma comparação entre as duas equações: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 
(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 7)2 = 9 = 3² 

Assim: 
𝑎 = 2, 𝑏 = 7, 𝑟 = 3 

Portanto, a equação dada é de uma circunferência de 
centro (2;7) e raio 3. 
 

20.2 Reconhecimento da equação da 

circunferência 

 Já vimos que uma circunferência de centro 
C(a;b) e raio r pode ser escrita como: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 
Desenvolvendo os quadrados, obtemos: 

 
 

A equação acima tem a seguinte forma: 

 
 

Onde: 
 
 
 
 
 
 
Isto é: 
 
 

 
 
 
 
 

É óbvio que toda circunferência pode ser representada 
por 

𝑥² + 𝑦² + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑦 + 𝛾 = 0 
 

Porém, nem toda equação desse tipo representa 
uma circunferência. Note que uma equação desse tipo 
representa uma circunferência se, e somente se, 

 
 
 

 
 

Devemos acrescentar ainda que: 

1°) se 𝑎² + 𝑏² − 𝛾 = 0, teremos raio nulo, ou seja, a 
equação representará um ponto. 

2°) se 𝑎² + 𝑏² − 𝛾 < 0, a equação dada não é satisfeita 
por nenhum ponto do plano. 
 

Exemplo: 
Para as duas equações a seguir, verifique se 
representa um circunferência e dê seu raio. 

1) 𝑥² + 𝑦² − 6𝑥 + 4𝑦 − 3 = 0 

2) 𝑥² + 𝑦² − 2𝑥 − 4𝑦 + 7 = 0 
 

Resolução 

1) 𝑥² + 𝑦² − 6𝑥 + 4𝑦 − 3 = 0 
Trata-se de uma equação do tipo 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑦 + 𝛾 = 0 
Comparando as duas equações temos: 

𝛼 = −6;  𝛽 = 4;  𝛾 = −3 
Portanto, temos: 
 

{
 
 

 
 𝑎 = −

𝛼

2
= −

(−6)

2
= 3                                               

𝑏 = −
𝛽

2
= −

4

2
= −2                                                   

𝑟 = √𝑎2 + 𝑏2 − 𝛾 = √(3)2 + (−2)2 − (−3) = 4

 

 

Concluímos, então, que se trata de uma circunferência 
de centro C(3; -2) e raio r =4 
 

2) 𝑥² + 𝑦² − 2𝑥 − 4𝑦 + 7 = 0 
Procedendo como no exemplo anterior: 

𝛼 = −2;  𝛽 = −4;  𝛾 = 7 
Portanto, temos: 
 

{
𝑎 = −

𝛼

2
= −

(−2)

2
= 1

𝑏 = −
𝛽

2
= −

(−4)

2
= 2

 

 

Neste caso, temos: 

𝑎2 + 𝑏2 − 𝛾 = (1)2 + (2)2 − 7 = −2 < 0 
 

Portanto, a equação fornecida não representa nenhum 
ponto do plano, ou seja, trata-se de uma circunferência 
imaginária. 
 

20.3 EXERCÍCIOS 
 

1) Escreva a equação de cada circunferência cujos centro 
e raio são dados abaixo: 
a) C(5;3) e r = 2 

b) C(-2;4) e r = √10 

c) C(-1;0) e r = 2√3 

d) C(2/3;1) e r = 2√2 
e) C(0;0) e r = 8 
 

2) Dê o centro C e o raio r das circunferências cujas 
equações são dadas a seguir: 

a) (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 4)2 = 49 

b) (𝑥 + 6)2 + (𝑦 − 1)2 = 36 

c) (𝑥 +
2

3
)
2

+ (𝑦 −
1

5
)
2

= 7 

d) (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − √2)
2
= 80 

e) 𝑥² + 𝑦² = 16 

f) 𝑥² + 𝑦² = 6 
 

3) Responda sim ou não conforme o ponto P pertença ou 
não à circunferência cuja equação é dada. 

a) (𝑥 − 1)2 + (𝑦 − 3)2 = 5 e P(2;3) 

b) (𝑥 + 2)2 + (𝑦 + 1)2 = 17 e P(-1;3) 

𝑥² + 𝑦² − 2𝑎𝑥 − 2𝑏𝑦 + 𝑎² + 𝑏² − 𝑟² = 0 

𝑥² + 𝑦² + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑦 + 𝛾 = 0 

𝑎² + 𝑏² − 𝛾 > 0 

𝛼 = −2𝑎 𝛽 = −2𝑏 

𝑎 = −
𝛼

2
 𝑏 = −

𝛽

2
 

𝑟 = √𝑎2 + 𝑏2 − 𝛾 

𝛾 = 𝑎² + 𝑏² − 𝑟² 
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c) 𝑥² + 𝑦² − 6𝑥 + 8𝑦 + 9 = 0 e P(3; -4) 
 
 
 
 

4) (UFPA) Qual das equações a seguir é a equação de uma 
circunferência? 
a) x² + y² + 1 = 0 
b) x² + y² + 2x + 2y + 4 = 0 
c) x² + y² + 2xy + 2x + 4y = 64 
d) x² + y² + 2x – 4y = 0 
e) x² + 2xy + y² = 3² 
 
 
 
 
 
 

5) Para que a equação x² + y² – 4x + 8y + k = 0 represente 
uma circunferência, devemos ter 
a) k < 20 
b) k > 13 
c) k < 12 
d) k > 12 
e) k < 10 
 
 
 

6) (PUC Minas) A medida do raio da semicircunferência 

de equação 𝒚 =
𝟏

𝟐
√𝟗 − 𝟒𝒙² é igual  

a) 
2

3
 

b) 2 

c) 
3

2
 

d) 
5

2
 

e) 3 
 
 
 
 

7) (UFPA) Uma circunferência tem centro no ponto C(2, –

1) e raio igual a √𝟐. Qual é a equação dessa 
circunferência? 

a) (x – 2) ² + (y + 1) ² = √2 
b) (x – 2) ² + (y + 1) ² = 2 

c) (x + 1) ² + (y – 2) ² = √2 
d) (x + 2) ² + (y + 1) ² = 2 

e) (x – 2) ² + (y – 1) ² = √2 
 
 
 
 
 
 

8) Dada a circunferência de equação x² + y² – 6x – 10y + 
30 = 0, seja P seu ponto de ordenada máxima. A soma das 
coordenadas de P é 
a) 10  
b) 10,5  
c) 11  
d) 11,5  
e) 1 
 
 
 
 
 
 

9) (UFRGs) A distância entre o ponto de interseção das 
retas y=5 e 3x + 2y – 1 = 0 e o centro da circunferência x² 
+ y² – 4x + 6y – 1 = 0 é 

a) √5 

b) √29 

c) √40  

d) √85 

e) √89 
 
 

10) (UFPA) Qual a equação da circunferência de raio 2 que 
é concêntrica à circunferência x²+y²–4x+2y+4=0? 

a) (x – 2)² + (y + 1)² = √2 
b) (x – 2)² + (y + 1)² = 2 
c) (x – 2)² + (y + 1)² = 4 
d) (x – 1)² + (y + 2)² = 4 
e) (x + 2)² + (y – 1)² = 4 
 
 
 
 
 
 

11) Dado o ponto P(5, 4) e a circunferência de equação x² 
+ y² – 2x – 2y – 20 = 0, a equação da circunferência 
concêntrica com a circunferência dada e que passa por P 
é 
a) x² + y² – 2x – 2y – 20 = 0 
b) x² + y² – 2x – 2y – 21 = 0 
c) x² + y² – 2x – 2y – 22 = 0 
d) x² + y² – 2x – 2y – 23 = 0 
e) x² + y² – 2x – 2y – 24 = 0 
 
 
 
 
 
 

12) Um holofote circular projeta no chão uma figura dada 
pela inequação x² + y² – 4x + 6y –23 ≤ 0. Sabe-se que seu 
coeficiente de ampliação é 3, isto é, sua projeção possui 
uma área 3 vezes maior que sua superfície circular. O raio 
do círculo de sua superfície vale 

 
a) √3 

b) 2√2 

c) 3√3 

d) 4 √3 

e) 5 √3 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.4 GABARITO 
1- a) 𝑥2 + 𝑦2 − 10𝑥 − 6𝑦 + 30 = 0 b) 𝑥² + 𝑦² + 4𝑥 − 8𝑦 + 10 = 0 c) 
𝑥² + 𝑦² + 2𝑥 − 11 = 0 d) 9𝑥² + 9𝑦² − 12𝑥 − 18𝑦 − 59 = 0 e) 𝑥² +

𝑦² = 64 2- a) C(3;4) r = 7 b) C(-6;1) e r = 6 c) C(-2/3;1/5) e r = √7  d) C(-

2;√2) e r = 4√5 e) C(0;0) e r = 4  f) C(0;0) e r = √6 3- a) não  b) sim c) não 
4- D 5- A 6- C 7- B 8- A 9- E 10- C 11- D 12 - B 
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UNIDADE 21 

 

POSIÇÕES RELATIVAS DE RETAS 
E CIRCUNFERÊNCIAS 

 

21.1 Reta e circunferência 

 Consideremos uma circunferência de centro 
C(a;b) e raio r, e uma reta s. Sendo d(C;s) a distância 
entre C e s, devemos destacar três possibilidades: 
 

1ª) 𝐝(𝐂;𝐬) > 𝑟  

 Neste caso a reta e a circunferência não têm 
ponto em comum; dizemos que a reta e a circunferência 
são exteriores. 

 
 

2ª) 𝐝(𝐂;𝐬) = 𝐫 

 Agora dizemos que a reta e a circunferência 
são tangentes: elas têm em comum apenas um ponto. 

 
É importante destacar que, sendo T o ponto de 

tangência, a reta s e o segmento 𝐶𝑇̅̅̅̅  são 
perpendiculares. 
 

3ª) 𝐝(𝐂;𝐬) < 𝑟 

 Neste caso, a reta e a circunferência têm dois 
pontos em comum. Dizemos que elas são secantes.

 
Exemplos: 
1) Seja a circunferência de equação 

𝑥² + 𝑦² − 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0 
Determine a interseção dessa circunferência com cada 
uma das retas a seguir: 
a) 𝑥 − 5𝑦 + 16 = 0 

b) 3𝑥 + 2𝑦 − 21 = 0 

c) 𝑥 − 2𝑦 + 10 = 0 
 

Resolução 

a) Para determinarmos a interseção entre a 
circunferência e a reta, resolveremos o sistema 
formado por suas equações: 

{
𝑥² + 𝑦² − 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0
𝑥 − 5𝑦 + 16 = 0                    

 

Isolando x na equação da reta temos: 
𝑥 = 5𝑦 − 16 

Substituindo na equação da circunferência: 

(5𝑦 − 16)² + 𝑦² − 4(5𝑦 − 16) − 2𝑦 − 8 = 0 
 
que simplificada fica: 

𝑦² − 7𝑦 + 12 = 0 
 

As raízes dessa equação são 𝑦′ = 3 e 𝑦" = 4. 

Substituindo y em 𝑥 = 5𝑦 − 16 temos: 
 

- Para 𝑦 = 3, temos: 𝑥 = 5(3) − 16 = −1 

- Para 𝑦 = 4, temos: 𝑥 = 5(4) − 16 = 4 
 

Portanto, os pontos de interseção entre a reta e a 
circunferência são: A(-1;3) e B(4;4). Como são dois 
pontos de interseção, elas são secantes. 
 

b) Procedendo como anteriormente: 

{
𝑥² + 𝑦² − 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0
3𝑥 + 2𝑦 − 21 = 0                 

 

 

Isolemos a variável y na equação da reta: 

𝑦 =
21 − 3𝑥

2
 

Substituindo na equação da circunferência: 

𝑥² + (
21 − 3𝑥

2
) ² − 4𝑥 − 2 (

21 − 3𝑥

2
) − 8 = 0 

 

Simplificando fica: 

𝑥² − 10𝑥 + 25 = 0 
 

Essa equação tem duas raízes iguais 𝑥′ = 𝑥" = 5. 
Substituindo x na equação 

𝑦 =
21 − 3𝑥

2
 

 

𝑦 =
21 − 3(5)

2
=
6

2
= 3 

 

Portanto, a reta e a circunferência se interceptam em 
apenas um ponto, logo, elas são tangentes. 
 

c)  

{
𝑥² + 𝑦² − 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0
𝑥 − 2𝑦 + 10 = 0                    

 

Isolando x na última equação: 
𝑥 = 2𝑦 + 10 

 

Substituindo na equação da circunferência: 

(2𝑦 + 10)² + 𝑦² − 4(2𝑦 + 10) − 2𝑦 − 8 = 0 
 

Simplificando obtemos 5𝑦² − 48𝑦 + 132 = 0 
Mas quando calculamos o discriminante da equação 
obtemos ∆= −336, ou seja, ∆< 0. Isto significa que a 
equação não possui raízes reais e, portanto, a reta e a 
circunferência não se tocam, ou seja, são exteriores. 
 

2) Verifique se a circunferência de equação 𝑥² + 𝑦² −
10𝑥 − 4𝑦 + 13 = 0  e a reta 8𝑥 − 6𝑦 − 3 = 0 são 
exteriores, tangentes ou secantes. 
 

Resolução 
Podemos proceder como nos exemplos anteriores e 
resolver um sistema, porém há outra maneira. 

𝒅(𝑪;𝒔) 

𝒅(𝑪;𝒔) 

𝒅(𝑪;𝒔) 
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1°) Vamos determinar as coordenadas do centro C da 
circunferência e seu raio: 
Da unidade anterior: 

𝛼 = −10;   𝛽 = −4;   𝛾 = 13 
 

{
 
 

 
 𝑎 = −

𝛼

2
= −

(−10)

2
= 5                                        

𝑏 = −
𝛽

2
= −

(−4)

2
= 2                                           

𝑟 = √𝑎2 + 𝑏2 − 𝛾 = √(5)2 + (2)2 − 13 = 4

 

 

Assim, C(5;2) e r = 4. 
 

2°) Calculamos a distância entre o centro da 
circunferência C(5;2) e a reta 8𝑥 − 6𝑦 − 3 = 0. 

𝑑(𝐶;𝑠) =
|𝑎𝑥𝑐 + 𝑏𝑦𝐶 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 

 

𝑑(𝐶;𝑠) =
|8(5) − 6(2) − 3|

√82 + (−6)2
=
25

10
=
5

2
 

Perceba que: 

𝑑(𝐶;𝑠) < 𝑟 

e, portanto, a reta e a circunferência são secantes. 
 

3) Determine a equação da circunferência que tem 
centro C(4;3) e tangencia a reta s de equação 2𝑥 +
5𝑦 − 10 = 0. 
 

Resolução 
Para podermos obter a equação da circunferência, 
precisamos do centro e de seu raio. Neste caso, o raio 
r é a distância entre a circunferência e a reta. 

 

𝑟 = 𝑑(𝐶,𝑠) =
|2(4) + 5(3) − 10|

√22 + 52
 

 

𝑟 =
13

√29
 

Portanto, a equação da circunferência é: 

(𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 3)2 = (
13

√29
)
2

 

 

21.2 EXERCÍCIOS 
 

1) Determine os pontos onde a reta s e a circunferência λ se 
interceptam em cada caso a seguir: 

a) {
(𝑠): 3𝑥 − 𝑦 − 4 = 0                            

(𝜆): 𝑥² + 𝑦² − 12𝑥 + 2𝑦 + 12 = 0
 

b) {
(𝑠): 4𝑥 − 𝑦 + 1 = 0                      

(𝜆): 𝑥² + 𝑦² + 8𝑥 − 4𝑦 + 3 = 0
 

c) {
(𝑠): 2𝑥 − 5𝑦 = 0                                 

(𝜆): 𝑥² + 𝑦² − 14𝑥 + 6𝑦 + 33 = 0
 

 

 
 
2) Determine os ponto de interseção da reta de equação 

𝒙 − 𝟒𝒚 + 𝟑 = 𝟎 com a circunferência de centro C(-1;9) e 

raio 𝒓 = √𝟖𝟓. 
 

 
 
 

 
 
 
3) Determine os pontos onde a circunferência de centro 

C(3;7) e raio 𝒓 = √𝟓𝟑 corta o eixo Ox. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) (UEL) seja P um ponto do eixo das ordenadas 
pertencente à reta de equação 2x – 3y – 6 = 0. A equação 
da circunferência de centro em P e tangente ao eixo das 
abscissas é 
a) x² + y² = 4 
b) x² + y² + 4x = 0 
c) x² + y² + 4y = 0 
d) x² + y² – 4x = 0 
e) x² + y² – 4y = 0 
 

 
 
 
 
 
 
5) A reta y = mx (m > 0) é tangente à circunferência (x – 

4)² + y² = 4. O seno do ângulo que a reta forma com o 
eixo x vale 

a) 
1

5
 

b) 
1

2
 

c) 
√3

2
 

d) 
√2

2
 

e) √5 
 
 
 
 
 
 
6) (UFPR) No sistema de coordenadas cartesianas 
ortogonais, a equação da tangente à circunferência x² + 
y² – 25 = 0, no ponto P(3, 4), é 
a) –3x + 4y – 7 = 0 
b) 3x + 4y + 25 = 0 
c) 3x – 4y + 7 = 0 
d) 4x + 3y – 24 = 0 
e) 3x + 4y – 25 = 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
7) (UFRGs) Os raios das circunferências tangentes aos 
eixos coordenados e que contêm o ponto (1, 2) são 
a) 1 e 2 
b) 1 e 5 
c) 2 e 3 
d) 2 e 5 
e) 3 e –5 
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8) A equação da circunferência de centro P(3, 1) e 
tangente à reta r: 3x + 4y + 7 = 0 é 
a) x² + y² + 6x – 2y – 6 = 0 
b) x² + y² – 6x – 2y – 6 = 0 
c) x² + y² + 6x + 2y + 6 = 0 
d) x² + y² + 2y – 6x – 6 = 0 
e) x² + y² – 6x – 2y + 6 = 0 
 

 
 
 
 
 
9) (UFPE) Assinale a alternativa que corresponde à 
equação de circunferência cujo raio mede 2 e que 
tangencia os dois semieixos positivos. 
a) x² + y² – 4x – 4y + 4 = 0 
b) 5x² + 5y² – 80x – 80y + 320 = 0 
c) x² + y² – 4x – 4y + 8 = 0 
d) 2x² + 2y² + 3x – 3y + 7 = 0 
e) x² + y² + 8 = 0 
 

 
 
 
 
 
10) Uma reta passa pelo ponto P(1, 3) e é tangente à 
circunferência de centro C(1, 1) e raio 1 num ponto t. 
Então, a medida do segmento PT é  

a) √3 
b) 2 

c) √5 

d) √6 

e) √7 
 

 
 
 
 
 
11) (PUC-SP) A circunferência com centro na origem e 
tangente à reta 3x + 4y = 10 tem equação 
a) x² + y² = 1 
b) x² + y² = 2 
c) x² + y² = 3 
d) x² + y² = 4 
e) x² + y² = 5 
 

 
 
 
 
 
12) Um emblema de uma bandeira de uma escola de 
samba é uma figura geométrica definida por x² + y² – 6x – 
6y + 9 ≤ 0 quando projetada em um plano cartesiano com 
x e y dados em metros. Esse emblema será pintado em 
duas cores separadas pela reta y = x. A região acima da 
reta será pintada de verde, e a região abaixo será pintada 
de rosa. Considerando que a escola de samba pretende 
confeccionar 100 dessas bandeiras e que uma lata de 
tinta cobre 4 m² do emblema, determine a quantidade 
mínima de latas de tinta rosa a serem utilizadas. Adote 𝝅 
= 3,14. 
a) 225 
b) 320 
c) 354 
d) 450 
e) 500 
 

21.3 GABARITO 

1- a) (1; -1) e (2;2) b) (0;1) c) não se cortam 2- (-3;0) e (5;2) 3- (1;0) e (5;0) 
4- C 5- B 6- E 7- B 8- B 9- A 10- A 11- D 12- C 
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MATEMÁTICA III
UNIDADE 15 

 

CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO 
 

15.1 Circunferência  

É o lugar geométrico dos pontos do plano 𝛼, tal que a 
distância desses pontos a um ponto O dado é 
constante.  

 
 O ponto O dado é o centro da circunferência, e 
a distância constante é dito raio (R). Assim: 
 O Ponto A é interior a circunferência, pois 
𝑑𝑂,𝐴 < 𝑅 

O Ponto B pertence a circunferência, pois 𝑑𝑂,𝐵 = 𝑅 

 O Ponto C é exterior a circunferência, pois 
𝑑𝑂,𝐶 > 𝑅 

 

15.2 Posições relativas entre uma reta e uma 

circunferência 

- Secante: Um reta 𝑟 é secante a uma circunferência 𝛾 

se 𝑟 ∩  𝛾 = {𝐴, 𝐵}. 

 
- Tangente: Um reta 𝑟 é tangente a uma circunferência 

𝛾 se 𝑟 ∩  𝛾 = {𝑇}. 

 
- Exterior: Uma reta 𝑟 é exterior a uma circunferência 

𝛾 se 𝑟 ∩  𝛾 = ∅. 

 
15.3 Círculo 

 É o lugar geométrico dos pontos do plano 𝛼, tal 
que a distância desses pontos a um ponto O dado é 
menor ou igual a uma constante denominado raio (R). 

 
 

15.4 Elementos do Círculo 

 Observe a figura abaixo 

 
R: Raio 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ : Diâmetro (2R) 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ : Corda 

𝐴�̂�: Arco 

𝐴𝐶�̂�: Arco 



334                                                                                                                                                                                           MATEMÁTICA Ill 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

 

15.5 Ângulos no círculo 

 
- Ângulo central 

 
Por definição: 𝑥 = 𝐴�̂� = 𝜃 
 
- Ângulo inscrito 

 
Da figura acima, temos que 𝑥 é um ângulo inscrito, 
sendo assim: 

𝑥 =
𝐴�̂�

2
=

𝜃

2
 

 
- Ângulo semi-inscrito ou ângulo de segmento 

 

𝑥 =
𝑃�̂�

2
=

𝜃

2
 

 
- Ângulo excêntrico interior 

 
 Note na imagem abaixo que as cordas não se 
interceptam no centro da circunferência, sendo assim o 
ângulo x é dado por:  

𝑥 =
𝐴�̂� + 𝑀�̂�

2
=

𝜃 + 𝛽

2
 

 
- Ângulo excêntrico exterior 
 Temos 3 casos de ângulo externo, como 
seguem as imagens a seguir: 

 

 

 
 
Em todos esses casos, o ângulo externo é dado por:  

𝑥 =
𝜃 − 𝛽

2
 

 

15.6 Segmentos tangentes a um círculo 

Considere um ponto P exterior a um círculo e 
𝑡1 e 𝑡2 as retas tangentes traçadas por P. 

 
Temos que, 𝑃𝑇1 = 𝑃𝑇2. 
 

15.7 Relações métricas no círculo 

- Teorema das cordas: Considere um ponto P interior 
ao círculo e duas cordas passando por P. 
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Sendo assim temos,  
 

(𝑃𝐴). (𝑃𝐵) = (𝑃𝐶). (𝑃𝐷) 
 
- Teorema das secantes: Considere um ponto P 
exterior ao círculo e duas retas secantes ao círculo 
passando por P. 

 
Sendo assim temos: 

(𝑃𝐴). (𝑃𝐵) = (𝑃𝐷). (𝑃𝐶) 
 
- Teorema da tangente: Considere um ponto P exterior 
ao círculo, uma reta tangente e uma reta secante 
passando por P. 

 
Sendo assim temos: 
 

(𝑃𝑇)2 = (𝑃𝐴). (𝑃𝐵) 
 

15.8 EXERCÍCIOS 

 
1. Determine o valor do ângulo x nas imagens 
abaixo. 
a)  

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e)  

 
f) 

 
g) 

 
h) 

 
i) 
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2. Calcule o valor de x, sabendo que B e C são os 
centros das circunferências. 

 
a) 25° 
b) 15° 
c) 20° 
d) 10° 
e) 35°  
 
3. Na figura abaixo, os pontos A, B e C são pontos 
da circunferência de centro O. O valor de x + y é: 

 
a) 242º 
b) 121º 
c) 118º 
d) 59º 
e) 62º 
 
4. O ângulo x na figura a seguir mede: 

 
a) 60° 
b) 80° 
c) 90° 
d) 100° 
e) 120° 
 

5. (UFR-RJ) Um arquiteto vai construir um obelisco 
de base circular. Serão elevadas sobre essa base 
duas hastes triangulares, conforme a figura a 
seguir, onde o ponto O é o centro do círculo de raio 
2 m e os ângulos BÔC e OBC são iguais. 

 
O comprimento do segmento AB é: 
a) 2 m 
b) 3 m 

c) 3√2m 

d) 2√5m 

e) 2√3m 
 
6. (CESGRANRIO) Na figura a seguir, AB=8 cm, 
BC=10 cm, AD=4 cm e o ponto O é o centro da 
circunferência. O perímetro do triângulo AOC mede, 
em cm: 

 
a) 36 
b) 45 
c) 48 
d) 50 
e) 54 
 

15.9 GABARITO  
1.a) 𝑥 = 120° b) 𝑥 = 40° c) 𝑥 = 60° d) 𝑥 = 65° e) 𝑥 = 35° f) 𝑥 = 55° 
g) 𝑥 = 6 h)𝑥 = 16 i) 𝑥 = 3  2. C 3. D 4. B 5. E 6. E 

 

UNIDADE 16 
 

ÁREAS DAS PRINCIPAIS FIGURAS 
 

16.1 Retângulo 

Sejam 𝑏 e ℎ, base e altura respetivamente do 
retângulo a seguir. 
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Por simplificação, vamos definir a área de um retângulo 
(𝐴𝑅) como sendo o produto de sua base pela sua altura. 

𝐴𝑅 = 𝑏. ℎ 
 

16.2 Quadrado 

Como visto na unidade anterior, o quadrado é 
um retângulo de lados congruentes, que tomaremos 
como 𝑙. Observe a figura abaixo. 

 
Assim a área do quadrado (𝐴𝑄) é: 

𝐴𝑄 = 𝑙. 𝑙 = 𝑙2 

 
 
 

16.3 Paralelogramo 

Sejam 𝑏 e ℎ, base e altura respetivamente do 
paralelogramo a seguir. 

 
Podemos decompor o paralelogramo e construir um 
retângulo equivalente, como seguem as figuras. 

 

 
Assim, a área do paralelogramo (𝐴𝑃) é dada por: 

𝐴𝑃 = 𝑏. ℎ 
 

16.4 Triângulo  

Sejam 𝑏 e ℎ, base e altura respetivamente do 
triângulo a seguir. 

 
Vamos desenhar um triângulo de mesmos 

comprimentos de tal forma que a imagem se torne um 
paralelogramo. 

 
Assim, a área do triângulo (𝐴𝑇) é: 

 𝐴𝑇 =
𝑏. ℎ

2
 

 
A fórmula apresentada acima é base para 

demonstrações de outras fórmulas para área do 
triângulo. 
 
- Triângulo Equilátero: Seja 𝑙 o lado do triângulo 
equilátero. 

 
 
A área do triângulo equilátero é: 

𝐴 =
𝑙2√3

4
 

 
- Fórmula Trigonométrica: Sejam 𝑏 e 𝑐, lados 

quaisquer de um triângulo e 𝛼 o ângulo entre esses 
lados, como na figura abaixo. 
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A área do triângulo acima é: 

𝐴 =
𝑏. 𝑐. 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

2
 

 
- Fórmula de Herão: Sejam 𝑎, 𝑏 e 𝑐, lados de um 
triângulo, como segue a figura. 

 
 
A área do triângulo acima é: 

𝐴 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 

 
Em que o semiperímetro 𝑝 é igual a: 

𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
 

 
 
Obs: As três fórmulas apresentadas acima, existem 
demonstrações, caso haja interesse em saber essas 
demonstrações, procure o professor de matemática 3. 
 

16.5 Trapézio 

Sejam 𝑏, 𝐵 as bases do trapézio e ℎ sua altura 
do trapézio a seguir. 

 
Assim como no triângulo, vamos desenhar um 

triângulo de mesmos comprimentos de tal forma que a 
imagem se torne um paralelogramo. 

 

 

 
Assim, a área do trapézio (𝐴𝑇) é: 
 

 𝐴𝑇 =
(𝐵 + 𝑏). ℎ

2
 

 

16.6 Losango 

Sejam 𝐷 e 𝑑 as diagonais do losango abaixo. 

 
Vamos recortar a parte debaixo do losango e 

colar a um dos lados, consequentemente iremos 
conseguir um paralelogramo. 

 
 
Assim, a área do losango (𝐴𝐿) é: 

𝐴𝐿 =
𝐷. 𝑑

2
 

 

16.7 Área do Hexágono Regular 

O Hexágono Regular, é um polígono de 6 lados 
que tem seus lados e ângulos iguais. Observe o 
hexágono regular abaixo de lado 𝑙. 

 
Quando traçarmos algumas diagonais do hexágono 
regular acima, conseguiremos 6 triângulos equiláteros 
de lados 𝑙, como segue a figura. 

 
Assim a área do hexágono regular (𝐴𝐻) é três vezes a 
área do triângulo equilátero. 
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𝐴𝐻 =
6. 𝑙2√3

2
 

 

16.8 Área do Círculo 

Considere a círculo abaixo de centro 𝑂 raio 𝑟. 

 
 
A área do círculo(𝐴𝐶)  é: 

𝐴𝐶 = 𝜋. 𝑟2 
 
- Setor Circular: O setor circular é uma parte de área 
que compõe o círculo. Sejam 𝑂 e 𝑟, centro e raio do 
círculo respetivamente e 𝛼 o ângulo do setor, como 
segue na figura abaixo. 

 
Note que a área do círculo é diretamente 

proporcional ao seu ângulo e que, a área do setor 
circular (𝐴𝑆) é diretamente proporcional ao ângulo 𝛼, 
assim a área do setor é dado por: 

𝜋. 𝑟2

𝐴𝑆

=
360°

𝛼
→ 𝐴𝑆 =

𝜋. 𝑟2. 𝛼

360°
 

 
- Coroa Circular: Sejam dois círculos de mesmo centro 
𝑂 e raios 𝑅 e 𝑟, como segue a figura. 

 
 
A área da coroa circular (𝐴𝐶) é dado pela área do círculo 

de raio 𝑅 menos a área do círculo de raio 𝑟, assim: 

𝐴𝐶 =  𝜋. 𝑅2 − 𝜋. 𝑟2 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 
 

16.9 EXERCÍCIOS 

 

1. Dado as figuras abaixo com seus comprimentos 
em centímetros. Determine o valor de cada área. 

 
 
2. O perímetro de um quadrado é igual a 36 cm. Qual 
é a área desse quadrado? 
 
3. Um azulejo retangular vai ser usado em uma 
parede de uma cozinha, que tem 5 m de 
comprimento e 3 m de altura. Se as dimensões do 
azulejo são 10 cm e 30 cm, assinale quantas peças 
desse azulejo serão usadas? 
a) 500 
b) 250 
c) 310 
d) 420 
e) 623 
 
4. (Vunesp) A área de um triângulo retângulo é 12 

𝒅𝒎𝟐. Se um dos catetos é 2/3 do outro, a medida da 
hipotenusa desse triângulo em 𝒅𝒎 é: 

a) √13 

b) 2√13 
c) 5 
d) 7 

e) √7 
 
5. (UFPE-adaptado) Na figura a seguir o retângulo 

ACD tem área igual a 153 𝒄𝒎𝟐.  

 
Sendo assim, a medida do lado, em 𝒄𝒎, do 
quadrado AB’C’D’ é: 
a) 10 
b) 9 
c) 5 
d) 15 
e) 7 
 
6. (UFSC-adaptado) A base de um triângulo mede 
132 m e sua altura em metros é h. Se sua base for 
aumentada em 22 m e a altura, em 55 m. obtém-se 
um novo triângulo cuja área é o dobro da área do 
primeiro, assim o valor de h é:   
a) 20 metros 
b) 62 metros 
c) 85 metros 
d) 50 metros 
e) 77 metros 



340                                                                                                                                                                                           MATEMÁTICA Ill 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

 
7. (UEL) No retângulo da figura abaixo, 
aumentando-se de 6 𝒄𝒎 o lado maior e de 3 𝒄𝒎 o 

lado menor, a área aumenta 102 𝒄𝒎𝟐. 

 
O valor de x, em centímetros, é: 
a) 5,5  
b) 6,0 
c) 6,5 
d) 7,0 
e) 7,5  
 
8. (Fuvest-adaptado) Os pontos A, B e C são 
vértices consecutivos de um hexágono regular de 
área igual a 6. Logo a área do triângulo ABC, é: 
a) 1 
b) 2  
c) 3  

d) √2 

e) √3  
 
9. (UFRGS) Se o raio de um círculo cresce 20%, sua 
área cresce: 
a) 14% 
b) 14,4% 
c) 40% 
d) 44% 
e) 144%  
 
10. (PUC-MG) O comprimento de uma 
circunferência é o quadruplo do perímetro de um 
quadrado. A razão entre a área do quadrado e a área 
do círculo é:  
a) 𝜋/64   
b) 𝜋/72 

c) 𝜋/80 
d) 𝜋/120 

e) 𝜋/128 
 
11. (UEL) Um rolo de tela com 28 m de comprimento 
será totalmente aproveitado para cercar um jardim 
com formato de setor circular como mostra a figura 
a seguir. 

 
Se a área do setor é 40 𝒎𝟐 e x é maior que y, então 
o raio do setor é um número: 
a) divisor de 35 
b) menor que 8 

c) múltiplo de 5 
d) quadrado perfeito 
e) ímpar 
 
12. (Unicamp-adaptado) A superfície de um 
reservatório de água para abastecimento público 

tem 320.000 𝒎𝟐 de área, formato retangular e um 
dos seus lados mede o dobro do outro. Essa 
superfície é representada pela região hachurada na 
ilustração abaixo. De acordo com o código florestal, 
é necessário manter ao redor do reservatório uma 
faixa livre de terra livre, denominada Área de 
Proteção Permanente (APP), como ilustra a figura 
abaixo. Essa faixa deve ter largura constante igual 
a 100 m, medidos a partir da borda do reservatório. 

 
Calcule a área da faixa de terra denominada APP 
nesse caso. 
 
13. (UEL) Uma indústria de café desenvolveu uma 
logomarca inspirada na bandeira do Brasil, como 
ilustrado no esboço a seguir. 

 
O idealizador fez seu esboço em um plano 
cartesiano com unidades de medida em 
centímetros. A partir das informações presentes 
nesse esboço, determine a área sombreada da 
logomarca. 
 

16.10 GABARITO  
1. Triângulo: 24 𝑐𝑚2, Paralelogramo: 44 𝑐𝑚2, Trapézio: 80 𝑐𝑚2, 

Losango: 161 𝑐𝑚2, Hexágono: 
147√3

8
 𝑐𝑚2, Círculo: 100𝜋 𝑐𝑚2. 2. 81 𝑐𝑚2 

3. 500 4. B 5. C 6. E 7. D 8. A 9. D 10. A 11. C 12. 10000(𝜋 + 24) 𝑚2 13. 
4 − 𝜋 𝑐𝑚2 

 

UNIDADE 17 
 

POLIEDROS E PRISMAS 
 

17.1 POLIEDROS 
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Definição: Poliedro é um sólido geométrico, 
limitado por polígonos. Por exemplo o poliedro abaixo, 
é formado por dois triângulos e três quadriláteros. 

 
Os polígonos que limitam o poliedro são 

chamados faces. Os lados dos polígonos são ditos 
arestas, e a interseção entre três ou mais arestas são 
chamadas vértices do poliedro, como segue a figura: 

 
Poliedro convexo 

 Um Poliedro é dito convexo quando uma 
superfície poliédrica for fechada, logo um poliedro é não 
convexo quando uma superfície poliédrica não for 
fechada. Estudaremos somente os poliedros convexos. 
 

Relação de Euler 

 Sejam V, A e F, respectivamente, o número de 
vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, 
temos a seguinte relação: 

𝑉 + 𝐹 = 𝐴 + 2 
 
Observação 1: A relação de Euler é válida para todos 
os poliedros convexos, porém somente válida, para 
alguns poliedros não-convexos. 
 
Exemplo 1: Determine o número de arestas de um 
poliedro convexo que tem 10 vértices e 6 faces. 
 
Resolução: Temos do enunciado que 𝑉 = 10 e 𝐹 = 6, 
substituindo na relação de Euler, segue:  

𝑉 + 𝐹 = 𝐴 + 2 → 10 + 6 = 𝐴 + 2 → 𝐴 = 14 
 
Portanto temos nesse poliedro convexo, 6 arestas. 
 
Exemplo 2: Determine o número de vértices de um 
poliedro convexo que tem 4 faces triangulares e 2 
quadrangulares. 
 
Resolução: Note que, cada aresta é formada por 2, e 
somente 2, polígonos. Se somarmos todos os lados dos 
polígonos, estaremos contando as arestas 2 vezes, 
assim para determinar o números A de arestas, 
pegaremos o total de lados e dividiremos por 2. 

𝐴 =
4.3 + 2.4

2
= 10 

 
O número de F de faces são 4 faces triangulares e 2 
quadrangulares, logo 𝐹 = 6. 
 
Substituindo na relação de Euler, segue: 

𝑉 + 𝐹 = 𝐴 + 2 → 𝑉 + 6 = 10 + 2 → 𝑉 = 6 
 

Portanto temos nesse poliedro convexo, 6 vértices. 
 

Poliedros regulares 

Definição: Um poliedro convexo é regular quando: 
- Todas as faces são polígonos regulares e 
congruentes 
- Em todos os vértices concorrem o mesmo número de 
arestas. 

Uma propriedade importante nos diz que, existem 
somente cinco poliedros regulares convexos, são eles: 
 
Tetraedro regular: formado por 4 triângulos 
equiláteros. 

 
 
Hexaedro regular: formado por 6 quadrados. 

 
 
Octaedro regular: formado por 8 triângulos 
equiláteros. 

 
Dodecaedro regular: formado por 12 pentágonos 
regular.  

 
Icosaedro regular: formado por 20 triângulos 
equiláteros. 
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Poliedros de Platão 

Definição: Um poliedro é denominado Poliedro 
de Platão se, e somente se, forem satisfeitas as 
seguintes condições. 
- Todas as faces têm o mesmo número de arestas. 
- Em todos os vértices concorrem o mesmo número de 
arestas. 
- É válida a relação de Euler. 

Existem também uma propriedade que nos diz 
que, existem somente 5 classes de poliedros de Platão, 
que são: tetraedros, hexaedros, octaedros, 
dodecaedros e icosaedros. Note que não há 
necessidade de as faces serem regulares. 
 

17.2 PRISMAS 

Entre os Poliedros mais conhecidos, 
destacamos o Prisma, que iremos estudar com 
detalhes. Sejam dois planos 𝛼 e 𝛽 paralelos, tal que 
nesses planos, temos dois polígonos convexos e 
congruentes. Quando traçamos segmentos de reta 

𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅, 𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅, 𝐶𝐶′̅̅ ̅̅ ̅, … como segue a imagem, conseguimos a 
construção do nosso Prisma. 

 
Os elementos do Prisma são: 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , … 𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ , … são as arestas da base. 

𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅, 𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅, 𝐶𝐶′̅̅ ̅̅ ̅, … são as arestas laterais. 

𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 e 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′𝐸′𝐹′ são as bases. 
𝐴𝐵𝐵′𝐴′, 𝐵𝐶𝐶′𝐵′, … são as faces laterais. 
A distância entre os planos é dito altura do prisma (h). 
 

Prisma reto 

Definição: Um Prisma é reto quando as 
arestas laterais forem perpendiculares as bases, caso 
contrário, ele é dito Prisma oblíquo. Observe a figura 
a seguir. 

 
Como os segmentos 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  são 

perpendiculares, temos como consequência que o 
quadrilátero ABCD é um retângulo.  
 

Prisma regular 

Prisma regular é um prisma cuja a base é um polígono 
regular. 
 

Área da superfície de um prisma 

Em todo o Prisma, consideramos: 
Área da base (𝑨𝒃): área de um dos polígonos contidos 
no plano. 
Área lateral (𝑨𝒍): é a soma da área das faces laterais. 

Área total (𝑨𝒕): é a soma das áreas das bases mais a 

área lateral, ou seja, 𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙   
 

Volume do prisma 

O volume (V) de um prisma é dado por: 
𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ 

 
Em que 𝐴𝑏 é a área da base e ℎ a altura do prisma. 
 

Paralelepípedo reto-retângulo  

Na imagem a seguir temos o paralelepípedo 
reto-retângulo, com lados a, b e c. 
 

 
Vamos calcular a área da superfície, volume e 

a diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. 
 
- Área da base (𝑨𝒃)  

𝐴𝑏 = 𝑏𝑐  
 
- Área lateral (𝑨𝒍)  

𝐴𝑙 = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏 = 2(𝑎𝑐 + 𝑎𝑏) 
 
- Área total (𝑨𝒕) 

𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 

𝐴𝑡 = 2𝑏𝑐 + 2(𝑎𝑐 + 𝑎𝑏) 

𝐴𝑡 = 2(𝑎𝑐 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐) 
 
- Volume (V) 
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𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ = 𝑏𝑐. 𝑎 = 𝑎𝑏𝑐 
  
- Diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. 
Estamos interessados no valor de BH, que é a diagonal 
(d). 
Note que ∆𝐸𝐹𝐻 e ∆𝐵𝐹𝐻 são triângulos retângulos, pois 
trata-se de um prisma reto, sendo assim, 
De ∆𝐸𝐹𝐻, temos: 

(𝐸𝐹)2 = 𝑏2 + 𝑐2 
De ∆𝐵𝐹𝐻, temos: 

(𝐵𝐻)2 = 𝑎2 + (𝐸𝐹)2 
(𝐵𝐻)2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

𝐵𝐻 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

Assim a diagonal é dado por 𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2. 
 

17.3 CUBO 

 O cubo é um paralelepípedo reto-retângulo cujo 
todas as arestas são iguais, sendo assim 𝑎 = 𝑏 =
𝑐, como segue a imagem. 

 
Para calcularmos a área da superfície, volume e a 
diagonal, a ideia é a mesma, substituindo 𝑎 = 𝑏 = 𝑐. 
 
- Área da base (𝑨𝒃)  

𝐴𝑏 = 𝑎𝑎 = 𝑎2 
 

- Área lateral (𝑨𝒍)  

𝐴𝑙 = 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 = 4𝑎2 
 

- Área total (𝑨𝒕) 
𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 

𝐴𝑡 = 2𝑎2 + 4𝑎2 

𝐴𝑡 = 6𝑎2 
 

- Volume (V) 

𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ = 𝑎2. 𝑎 = 𝑎3 
  
- Diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. 

𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

𝑑 = √𝑎2 + 𝑎2 + 𝑎2 

𝑑 = √3𝑎2 

𝑑 = 𝑎√3 
 

Exemplo: Considere um cubo de volume 64 𝑐𝑚3. 
Determine a diagonal e área total desse cubo. 
 

Resolução: Sabemos que no cubo a diagonal é 𝑑 =

𝑎√3 e área total é 𝐴𝑡 = 6𝑎2. Assim devemos determinar 
o valor da aresta do cubo. 
Temos que: 

𝑉 = 𝑎3 → 64 = 𝑎3 → √64
3

= 𝑎 → 𝑎 = 4 𝑐𝑚 
Assim,  

𝑑 = 𝑎√3 → 𝑑 = 4√3 𝑐𝑚 

𝐴𝑡 = 6𝑎2 → 𝐴𝑡 = 6. 42 → 𝐴𝑡 = 96𝑐𝑚2 
 

17.4 EXERCÍCIOS 
 

1. (UFPE) Um poliedro convexo possui 10 faces 
com 3 lados, 10 faces com 4 lados e uma face com 
10 lados. Determine o número de vértices desse 
poliedro. 
 

2. Em um poliedro convexo de 10 arestas, o número 
de faces é igual ao número de vértices. Quantas 
faces tem esse poliedro? 
 

3. (Cesgranrio) Um poliedro convexo é formado por 
4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma 
face hexagonal. O Número de vértices desse 
poliedro é: 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 

4. (Puccamp) O “cubo octaedro” é um poliedro que 
possui 6 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. 
O número de vértices desse poliedro é: 
a) 12 
b) 16 
c) 10 
d) 14  
e) n.d.a. 
 

5. (Cesgranrio) Se a diagonal de uma face de um 

cubo mede 𝟓√𝟐, então o volume desse cubo é: 

a) 600√3 
b) 625 
c) 225 
d) 125 

e) 100√3 
6. (PUC-Rio) Considere um paralelepípedo 
retangular com lados 2. 3 e 6 cm. A distância 
máxima entre dois vértices deste paralelepípedo é:  
a) 7 cm 
b) 8 cm 
c) 9 cm 
d) 10 cm 
e) 11 cm 
 

7. (FEI) De uma viga de madeira de seção quadrada 
de lado 𝒍 = 𝟏𝟎 cm extrai-se uma cunha de altura 𝒉 =
𝟏𝟓 cm, conforme a figura. 

 
O volume da cunha é:  

a) 250 𝑐𝑚3 

b) 500 𝑐𝑚3 

c) 750 𝑐𝑚3 

d) 1000 𝑐𝑚3 
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e) 1250 𝑐𝑚3 
 

8. Considere um paralelepípedo com 12 m de 
comprimento, 4 m de largura e 3 m de altura. Se o 

seu volume for aumentado de 624 𝒎𝟑, então sua 
altura aumentará de:  
a) 7 m 
b) 9 m 
c) 11 m  
d) 13 m 
e) 12 m 
 

9. Usando um pedaço retangular de papelão, de 
dimensões 12 cm e 16 cm, desejo construir uma 
caixa sem tampa, cortando, em seus cantos, 
quadrados iguais de 2 cm de lado e dobrando, 
convenientemente, a parte restante. Qual será a 

terça parte do volume da caixa, em 𝒄𝒎𝟑? 

a) 32 𝑐𝑚3 

b) 64 𝑐𝑚3 

c) 16 𝑐𝑚3 

d) 12 𝑐𝑚3 

e) 2 𝑐𝑚3 
 

10. (Fatec) A diagonal da base de um paralelepípedo 
retângulo mede 8 cm e forma um ângulo de 60° com 
o lado menor da base. 

 
Se o volume desse paralelepípedo é 144 𝒄𝒎𝟑, então, 
a sua altura mede, em centímetros 

a) 5√3 

b) 4√3 

c) 3√3 

d) 2√3 

e) √3 
 
11. (UEL) O sólido representado na figura a seguir é 
formado por um cubo de aresta de medida x/2 que 
se apoia sobre um cubo de aresta de medida x.  

 
O volume do sólido representado é dado por: 

a) 9𝑥3/8 

b) 𝑥3/8 

c) 3𝑥3 

d) 3𝑥3/2 

e) 7𝑥3 
 

12. (UFSC) Na figura a seguir, que representa um 
cubo, o perímetro do quadrilátero ABCD mede 

𝟖(𝟏 + √𝟐) cm. 

 
Calcule o volume do cubo em 𝒄𝒎𝟑. 
 
13. (Unicamp) Ao serem retirados 128 litros de água 
de uma caixa d’água de forma cúbica, o nível da 
água baixa 20 centímetros.  
a) Calcule o comprimento das arestas da referida caixa. 
b) Calcule sua capacidade em litros (1 litro equivale a 1 
decímetro cúbico) 
 

17.5 GABARITO 
1. 21 2. 6 3. C 4. A 5. D 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C 11. A 12. 64 𝑐𝑚3 13. a) 80 
cm b) 512 L  

 

UNIDADE 18 
 

PIRÂMIDES: CONSTRUÇÃO E 
DEFINIÇÃO DA PIRÂMIDE 

 

Considere uma região poligonal ABCDEF 
contida em um plano 𝛼 e um ponto 𝑉 exterior ao plano, 
a partir disto, traçamos os segmentos 

𝐴𝑉̅̅ ̅̅ , 𝐵𝑉̅̅ ̅̅ , 𝐶𝑉̅̅ ̅̅ , … , 𝐹𝑉̅̅ ̅̅ . Note que a cada dois vértices 
consecutivos da região poligonal, juntamente com o 
vértice 𝑉, temos regiões triangulares, como podemos 
ver na figura 1 abaixo. Essas regiões triangulares 
juntamente com o polígono contido no plano, 
determinam o poliedro chamado de pirâmide. 

 
 

A distância do vértice 𝑉 até o plano 𝛼, indicado por ℎ na 
figura 1, é chamada altura da pirâmide. 

Os segmentos 𝐴𝑉̅̅ ̅̅ , 𝐵𝑉̅̅ ̅̅ , 𝐶𝑉̅̅ ̅̅ , … , 𝐹𝑉̅̅ ̅̅  são chamados 
arestas laterais da pirâmide. 

Os segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , … , 𝐹𝐴̅̅ ̅̅  são chamados 
arestas da base. 
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As regiões triangulares 𝐴𝐵𝑉, 𝐵𝐶𝑉, …, são chamadas 
faces laterais. 
O polígono 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 é chamado de base da pirâmide. 
 
OBS: Uma pirâmide é reta quando a projeção 
ortogonal do vértice 𝑉 sobre o plano 𝛼 é o centro da 
base. Caso contrário, é dita pirâmide oblíqua. Na figura 
1 temos uma pirâmide oblíqua e na figura 2, temos uma 
pirâmide reta.   
 

18.1 Pirâmide regular  

Uma pirâmide é regular se, e somente se, a sua 
base é um polígono regular e a projeção ortogonal do 
vértice 𝑉 sobre o plano 𝛼 é o centro da base. 

Como consequência, temos que as arestas 
laterais são congruentes e as faces laterais tratam-se 
de triângulos isósceles. 

Na pirâmide regular temos dois novos 
segmentos, além dos vistos na definição, que são: 
𝑚: apótema da base. 
𝑎: apótema da pirâmide, que coincide com a altura de 
cada face lateral. 

 
Os triângulos retângulos ∆𝐵𝑀𝑂, ∆𝑀𝑉𝑂, ∆𝐵𝑉𝑂 e 

∆𝑀𝐶𝑉 são utilizados na resolução dos principais 
exercícios. Usando o teorema de Pitágoras, tente achar 
a relação, entre os elementos da pirâmide. 
 

18.2 Área da superfície de uma pirâmide 

Assim como visto foi visto em Prismas, nas 
Pirâmides também destacamos: 
 
Área da base (𝑨𝒃): área do polígono da base. 

Área lateral (𝑨𝒍): é a soma da área das faces laterais. 

Área total (𝑨𝒕): é a soma da área da base mais a área 
lateral, ou seja, 𝐴𝑡 = 𝐴𝑏 + 𝐴𝑙   
 

18.3 Volume de uma Pirâmide 

O volume de uma pirâmide qualquer é igual a 
um terço do produto da área da base pela altura, ou 
seja: 

𝑉 =
1

3
𝐴𝑏ℎ 

 

18.4 Tronco de pirâmide  

Ao traçar um plano paralelo e distinto a 𝛼 a uma 
distância maior que zero e menor que h do vértice de 
uma pirâmide, e considerarmos o sólido compreendido 

entre a base da pirâmide, as faces laterais e a 
intersecção do plano com a pirâmide obtêm um sólido 
denominado tronco da pirâmide. 

   
Seja 𝑘 a altura de um tronco, 𝐴𝑏 , 𝐴𝐵 as bases 

menor e maior respectivamente, então o volume desse 
tronco é dado por: 

𝑉 =
𝑘

3
(𝐴𝑏 + √𝐴𝑏 . 𝐴𝐵 + 𝐴𝐵) 

 
 
É interessante saber que a parte descartada do tronco 
da pirâmide e a pirâmide por completa, são 
semelhantes, caso haja curiosidade, procure saber 
mais a respeito. 
 

18.5 EXERCÍCIOS 

 
1. O apótema de uma pirâmide regular quadrangular 
mede a=9 cm. Sabendo que a aresta da base mede 
4 cm, calcule: 
a) a área da base; 
b) a área lateral; 
c) a área total; 
d) a altura; 
e) o volume; 
 
2. Considere uma pirâmide de base quadrada que 
apótema da base de 𝟐 𝒄𝒎 e volume de 

𝟏𝟔 𝒄𝒎𝟑. Calcule a altura da pirâmide. 
 
3. Uma pirâmide inscrita tem a mesma base e 
mesma altura do cubo, como mostra a figura 
abaixo. Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 
6 m3, então, o volume do cubo, em m3, é igual a: 

 
a) 9 
b) 12 
c) 15 
d) 18 
e) 21 
 

4. Calcule a área total da pirâmide quadrangular 
regular indicada abaixo. 
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a) 49√7 𝑐𝑚2 

b) 49 𝑐𝑚2 

c) 84 𝑐𝑚2 

d) 6 𝑐𝑚2 

e) 36 𝑐𝑚2  
 

5. Um balão de festa junina tem a forma de um 
octaedro regular de aresta 4 cm, conforme mostra a 
figura. Então a área do balão é: 

 
a) 20√3 𝑚2 

b) 32√3 𝑚2 

c) 30√3 𝑚2 

d) 49√3 𝑚2 

e) 16√3 𝑚2 
 

6. (UECE) O perímetro da base de uma pirâmide 
hexagonal regular é 6 cm e sua altura, 8 cm. O 
volume dessa pirâmide, em cm3, é: 

a) 4√3    

b) 5√3   

c) 6√3  

d) 7√3   

e) 8√3 
 

7. A área lateral de uma pirâmide hexagonal regular 

de altura 8 m e de área da base 𝟕𝟐√𝟑 m² vale: 

a) 120√3 𝑚2 

b) 72√3 𝑚2 

c) 64 𝑚2 

d) 100√3 𝑚2 

e) 8√3 𝑚2 
 

8. (UNIVASF) Uma pirâmide regular de base 
quadrada tem o lado da base medindo o dobro da 

altura e área lateral medindo 
2cm2144 . O 

volume dessa pirâmide, em cm3, é: 

a) 72√2                                 
b) 288                           

c) 576√2                  

d) 864                     
e) 2304 
 

9. (UEL) Na molécula do Metano (CH4), o átomo de 
carbono ocupa o centro de um tetraedro regular em 
cujos vértices estão os átomos de hidrogênio. 

 
Considerando que as arestas 𝒍 do tetraedro regular 

medem 6 cm e que a altura mede 𝒉 =
𝟏

𝟑
𝒍√𝟔 , assinale 

a alternativa que apresenta, corretamente, o volume 
desse tetraedro.  

a) 3√3𝑐𝑚3 

b) 18√2𝑐𝑚3 

c) 18√3𝑐𝑚3 

d) 36√2𝑐𝑚3 

e) 54√2𝑐𝑚3 
 

10. (ITA) Seja uma pirâmide de base hexagonal e 
altura 10m. A que distância do vértice devemos 
cortá-la por um plano paralelo a base de forma que 
o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da 
pirâmide original? 
a) 2 m                           
b) 4 m                               
c) 5 m                           
d) 6 m                            
e) 8 m 
 

11. (Unicamp)Uma caixa d'água tem o formato de 
um tronco de pirâmide de bases quadradas e 
paralelas, como mostra a figura, na qual são 
apresentadas as medidas referentes ao interior da 
caixa. 
a) Qual o volume total da caixa d'água?      

b) Se a caixa contém 

13

6

 
 
  m3 de água, a que altura de 

sua base está o nível d'água? 

 
 
 

18.6 GABARITO 

1.a) 16 𝑐𝑚2 b) 72 𝑐𝑚2 c) 88 𝑐𝑚2 d) √77 𝑐𝑚  e) 
16√77

3
 𝑐𝑚3  2. 3 𝑐𝑚 3. 

D 4. C 5. B 6. A 7. A 8. B 9. B 10. C 11. a) 
21

4
𝑚3 b) 2𝑚 

 

UNIDADE 19 

 

CILINDROS 
 

Sejam dois planos 𝛼 e 𝛽 paralelos e distintos. 

Dados círculos congruentes de raio 𝑟, contidas nestes 
planos, chamamos de cilindro, a reunião de todos os 
segmentos de reta que unem um ponto do círculo em 𝛼 

ao círculo contido em 𝛽. 
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A distância entre os planos é dita altura (ℎ) do 

cilindro. Os segmentos que unem as extremidades de 
um círculo ao outro, é dito geratriz (𝑔) do cilindro. Os 
círculos contidos nos planos, são chamados de bases. 
 

19.1 Cilindro reto 

Dizemos que um cilindro é reto quando as 
geratrizes são perpendiculares aos planos das bases, 
caso contrário, dizemos que cilindro obliquo. Como 
consequência do cilindro reto, temos ℎ = 𝑔. 

 
 

19.2 Seção meridiana 

 A seção meridiana é a interseção de um plano 
que passa pelos centros dos círculos. No caso do 
cilindro reto, a seção é um retângulo como podemos 
observar na figura a seguir. 
 

 
Como trata-se de um retângulo, podemos calcular a 
área da seção (𝐴𝑆): 

𝐴𝑆 = 2𝑟ℎ 
 

19.3 Área da superfície do cilindro reto 

Para visualizarmos as superfícies do cilindro, 
iremos planifica-lo como segue a imagem a seguir. 

 
Ao realizar isto, temos dois círculos de raio 𝑟, 

que são as nossas bases, e a superfície lateral, tornou-
se um retângulo. Assim temos: 

Área da base (𝑨𝒃): área do círculo, ou seja, 𝐴𝑏 = 𝜋𝑟2. 
Área lateral (𝑨𝒍): é a área da superfície lateral, ou seja, 

a área do retângulo, logo 𝐴𝑙 = 2𝜋𝑟ℎ. 
Área total (𝑨𝒕): é a soma das áreas das bases mais a 

área lateral, ou seja, 𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 = 𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟ℎ =
2𝜋𝑟(𝑟 + ℎ). 
 

19.4 Volume  

O volume do cilindro é o produto da área da base pela 
altura: 

𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ = 𝜋𝑟2ℎ 
 
Temos um caso particular de cilindro que é dito 
Cilindro equilátero reto, neste temos que, ℎ = 𝑔 = 2𝑟. 
 

19.5 EXERCÍCIOS 
 

1. Um cilindro circular reto tem raio igual a 2 cm e 
altura 3 cm, sabendo disso, determine o valor de 

sua superfície lateral em 𝒄𝒎𝟐. 
 
2. Se um cilindro reto tem área lateral e volume, 

respectivamente, iguais a 𝟐𝝅 𝒎𝟐 e 𝝅 𝒎𝟑, determine 
o valor de sua altura. 
 
3. A razão entre a área total e a área da base de um 
cilindro equilátero é: 
a) 3/2 
b) 5/2 
c) 7/2 
d) 4 
e) 6 
 
4. Seja um cilindro reto com área total igual a 

𝟑𝟎𝝅 𝒄𝒎𝟐 e raio da base igual a 3/2 da medida da 
altura, então sua área lateral vale: 

a) 2𝜋 𝑐𝑚2 

b) 12𝜋 𝑐𝑚2 

c) 22𝜋 𝑐𝑚2 

d) 15𝜋 𝑐𝑚2 

e) 10𝜋 𝑐𝑚2 
 

5. Dois recipientes cilíndricos têm altura de 40 cm e 
raios da base medindo 10 cm e 5 cm. O maior deles 
contém água até 1/5 de sua capacidade. 
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Essa água é despejada no recipiente menor, 
alcançando a altura h, de 
a) 32 cm 
b) 24 cm 
c) 16 cm 
d) 12 cm 
e) 10 cm 
 

6. Um pedaço de cano, de 30 cm de comprimento e 
10 cm de diâmetro interno, encontra-se na posição 
vertical e possui a parte inferior vedada. 
Colocando-se dois litros de água no seu interior, a 
água: 
a) ultrapassa o meio do cano. 
b) transborda. 
c) não chega ao meio do cano. 
d) enche o cano até a borda. 
e) atinge exatamente o meio do cano. 
 

7. A altura de um cilindro é 20 unidades de 
comprimento. Aumentando-se o raio desse cilindro 
de 5 unidades de comprimento, a área lateral do 
novo cilindro fica igual à área total do primeiro. O 
raio em unidades de comprimento do primeiro 
cilindro é igual a: 
a) 10 
b) 8 
c) 12 
d) 5 
e) 6 
 

8. A área lateral de um cilindro de revolução é 
metade da área da base. Se o perímetro de sua 

seção meridiana é 18 m, o volume vale em 𝒎𝟑: 
a) 8𝜋 
b) 10𝜋 

c) 12𝜋 

d) 16𝜋 

e) 20𝜋 
 

9.Sabendo-se que um cilindro de revolução tem 
uma área total que é o sêxtuplo de sua área lateral 

e que a área de sua seção meridiana é 𝟒𝟎 𝒎𝟐, o seu 

volume em 𝒎𝟑: 
a) 100𝜋 

b) 200𝜋 

c) 50𝜋 
d) 90𝜋 

e) 150𝜋 
 

10. (Vunesp) Em um tonel de forma cilíndrica, está 
depositada uma quantidade de vinho que ocupa a 
metade de sua capacidade. Retirando-se 40 litros 
de seu conteúdo, a altura do nível do vinho, baixa 
20%. O número que expressa a capacidade desse 
tonel, em litros é: 
a) 200 

b) 300 
c) 400  
d) 500 
e) 800 
 

11. (FVG) Inclinando-se em 45° um copo cilíndrico 
de altura 15 cm e raio da base 3,6 cm, derrama-se 
parte do líquido que completava totalmente o copo, 
conforme indica a figura 

 
Admitindo-se que o copo tenha sido inclinado com 
um movimento suave em relação à situação inicial, 
a menor quantidade de líquido derramada 
corresponde a um percentual do líquido contido 
inicialmente no copo de: 
a) 48% 
b) 36% 
c) 28%  
d) 24% 
e) 18% 
 

12. Uma garrafa de vidro tem a forma de dois 
cilindros sobrepostos. Os cilindros têm a mesma 
altura 4 cm e raios das bases R e r, 
respectivamente. Se o volume V(x) de um líquido 
que atinge a altura x da garrafa se expressa 
segundo o gráfico I a seguir, quais os valores de R 
e r? 

 
19.6 GABARITO 

1. 20𝜋 𝑐𝑚2 2. 1 𝑚 3. E 4. B 5. A 6. A 7. A 8. D 9. B  10. C 11. D 12. 𝑅 =
3 𝑐𝑚 𝑒 𝑟 = 2 𝑐𝑚. 

UNIDADE 20 
 

CONES 
 

Vamos considerar um plano 𝛼, um círculo de 

raio 𝑟 contido neste plano e um ponto 𝑉 não 
pertencente ao plano. A reunião de todos os segmentos 
que liga cada ponto do círculo ao ponto 𝑉 é chamado 
cone. 
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 A distância entre o ponto 𝑉 e o plano 𝛼, é 
chamado altura (𝒉) do cone. 

 Os segmentos que ligam 𝑉 até a extremidade 

do círculo são chamados de geratriz (𝒈). 
 O círculo de raio 𝑟 contido em 𝛼, é chamado de 
base do cone. 
 O ponto 𝑉 é chamado de vértice do cone. 
 

20.1 Cone reto 

Um cone é reto quando a projeção ortogonal 
do vértice 𝑉 sobre o plano 𝛼 é o centro da base. caso 
contrário, é dito cone oblíquo. 

 
 Note que no cone reto, temos um triângulo 
retângulo, assim usando o teorema de Pitágoras, 
temos:  

𝑔2 = ℎ2 + 𝑟2 
 

20.2 Seção meridiana 

A seção meridiana é a interseção de um plano 
que passa pelo centro do círculo e o vértice. No caso 
do cone reto, a seção é um triângulo equilátero como 
podemos observar na figura a seguir. 

 

 Como trata-se de um triângulo de base 2𝑟 e 
altura ℎ, temos que sua área é: 

𝐴𝑠 =
2𝑟ℎ

2
= 𝑟ℎ 

 

20.3 Área da superfície do cone reto 

Assim como feito em cilindros, vamos planificar 
o cone reto. 

 
Área da base (𝑨𝒃): área do círculo, ou seja, 𝐴𝑏 = 𝜋𝑟2. 
Área lateral (𝑨𝒍): é a área da superfície lateral, ou seja, 
é a área do setor circular. Para isso usaremos regra de 
três simples. 

2𝜋𝑔

2𝜋𝑟
=

𝜋𝑔2

𝐴𝑙

→ 2𝜋𝑔𝐴𝑙 = 2𝜋𝑟𝜋𝑔2 → 

𝐴𝑙 =
2𝜋𝑟𝜋𝑔2

2𝜋𝑔
→ 𝐴𝑙 = 𝜋𝑟𝑔 

Área total (𝑨𝒕): é a soma da área da base mais a área 

lateral, ou seja, 𝐴𝑡 = 𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 = 𝜋𝑟2 + 𝜋𝑟𝑔 = 𝜋𝑟(𝑟 + 𝑔). 
 

20.4 Ângulo da lateral do cone 

 Quando a superfície lateral do cone é 
planificada, obtemos um ângulo 𝛼 como segue a 
imagem a seguir. 

 
 Para calcularmos este ângulo, usaremos regra 
de três. 

2𝜋𝑔

2𝜋𝑟
=

360°

𝛼
→ 2𝜋𝑔𝛼 = 2𝜋𝑟360° → 

𝛼 =
2𝜋𝑟360°

2𝜋𝑔
→ 𝛼 =

360°. 𝑟

𝑔
 

 

20.5 Volume  

O volume do cone é um terço do produto da 
área da base pela altura: 

𝑉 =
1

3
𝐴𝑏ℎ =

1

3
𝜋𝑟2ℎ 

 



350                                                                                                                                                                                           MATEMÁTICA Ill 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

Temos um caso particular do cone que é dito Cone 
equilátero reto, neste temos que, 𝑔 = 2𝑟. 
 

20.6 Tronco de Cone 

Ao traçar um plano paralelo e distinto a 𝛼 a uma 
distância maior que zero e menor que h do vértice de 
um cone, e considerarmos o sólido compreendido entre 
a base do cone, a superfície lateral e a intersecção do 
plano com o cone, obtêm-se um sólido denominado 
tronco do cone. 

 
 No tronco de cone reto, como o da figura acima, 
temos: 
Área lateral (𝑨𝒍): 𝐴𝑙 = 𝜋𝑔(𝑅 + 𝑟) 
 

Volume (𝑽): 𝑉 =
𝜋𝑘

3
(𝑅2 + 𝑅𝑟 + 𝑟2) 

 

É interessante saber que a parte descartada do tronco 
do cone e o cone completo, são semelhantes, caso haja 
curiosidade, procure saber mais a respeito. 
 
 

20.7 EXERCÍCIOS 
 

1. Um cone reto de 6 cm de raio da base tem volume 

de 𝟏𝟐√𝟐𝝅𝒄𝒎𝟑. Calcule a área total da superfície 
desse cone. 
 

2. Os raios das circunferências das bases paralelas 
de um tronco de cone reto são 5 cm e 3 cm. 
Sabendo que a altura do tronco é 6 cm, calcule seu 
volume. 
 

3. Calcule o ângulo central da superfície lateral de 
um cone reto aberto de raio 4 e altura 3. 
a) 228° 
b) 200° 
c) 340° 
d) 90° 
e) 270° 
  
4. Em um cone reto, a altura é 3m e o diâmetro da 
base é 8m. Então, o volume vale: 

a) 9𝜋 𝑚3 

b) 64𝜋 𝑚3 

c) 16𝜋 𝑚3 

d) 8𝜋 𝑚3 

e) 3𝜋 𝑚3 
 
5. O volume de um cone circular reto é de 27π dm3 
e a altura é de 9 dm. O raio da base é: 
a) 4 dm     
b) 9 dm    
c) 2 dm    
d) 5 dm    
e) 3 dm 
 

6. Um cone equilátero tem área lateral igual a 18π 
dm2. Calcule, em dm3, o valor do seu volume: 

a) 6𝜋√3    

b) 9𝜋√3   

c) 12𝜋√3   

d) 18𝜋√3   
e) 18𝜋 
 
7. Dois cones retos tem a mesma base, e a altura de 
um é o triplo da altura do outro. Então, a relação 
entre os volumes do menor e maior é: 
a) 1/2     

b) √2   
c) 1/3   
d) 1/4    
e) Nda 
 
8. O volume de um cone circular reto em função da 
altura, em que o raio de sua base é igual ao triplo da 
altura é: 

a) 13𝜋ℎ3 

b) 3𝜋ℎ3 

c) 3ℎ3 

d) 3𝜋ℎ2 

e) 𝜋ℎ3 
 
9. (Mack) Uma xícara de chá tem a forma de um 
tronco de cone reto, conforme a figura. 

 
Supondo π = 3, o volume máximo de líquido que ela 
pode conter é: 
a) 168cm3 
b) 172cm3 
c) 166cm3 
d) 176cm3 
e) 164cm3 

 
10. (UEL) Considere uma lata, com o formato de um 
cilindro reto de altura h cm e raio r cm (Figura 1), 
completamente cheia de doce de leite. Parte do 
doce dessa lata foi transferido para dois recipientes 
(Figura 2), iguais entre si e em forma de cone, que 
têm a mesma altura da lata e o raio da base igual à 
metade do raio da base da lata. Considere também 
que os dois recipientes ficaram completamente 
cheios de doce de leite. 
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Desprezando a espessura do material de que são 
feitos os recipientes e a lata, determine quantos 
outros recipientes, também em forma de cone, mas 
com a altura igual à metade da altura da lata e de 
mesmo raio da lata (Figura 3), podem ser totalmente 
preenchidos com o doce de leite que restou na lata. 
 

 
 
Observação: Na lata e nos recipientes completamente 
cheios de doce de leite, o doce não excede a altura de 
cada um deles e, na transferência do doce de leite da 
lata para os recipientes, não há perda de doce.   
 
11. (UEL) Uma empresa que produz embalagens 
plásticas está elaborando um recipiente de formato 
cônico com uma determinada capacidade, 
conforme o modelo a seguir. 

Sabendo que o raio desse recipiente mede 36 cm e 
que sua altura é de 48 cm, a que distância do vértice 
deve ser feita uma marca na superfície lateral do 
recipiente para indicar a metade de sua 
capacidade? Despreze a espessura do material do 
qual é feito o recipiente. Apresente os cálculos 
realizados na resolução desta questão. 
 

20.8 GABARITO 

1. 6𝜋(6 + √11)𝑐𝑚2  2. 98𝜋 𝑐𝑚3  3. A 4. C 5. E 6. B 7. C 8. B 9. A 10. 5 

recipientes 11. 30√4
3

 𝑐𝑚 do vértice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 21 

 

ESFERAS 
 

A esfera de centro 𝑂 e raio de medida 𝑅 é o 
conjunto de todos os pontos do espaço que estão a 
uma distância menor ou igual a  𝑟 do ponto 𝑂. 

 
21.1 Área de uma Superfície Esférica 

A área de uma superfície esférica com centro em O e 
raio r é dada por: 
 

𝑆 = 4𝜋𝑟2 
 
 

21.2 Volume da Esfera 

O volume de uma esfera com centro em O e 
raio r é dado por: 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

 

21.3 Partes da esfera 

- Fuso esférico: É a região da esfera que está 
delimitada por dois meridianos. Os planos dos 
meridianos formam um ângulo no centro da esfera.
  

 
Calcularemos a área do fuso por regra de três simples, 
pois a área do fuso é diretamente proporcional ao 
ângulo 𝛼. 
 

360°

𝛼
=

4𝜋𝑟2

𝐴𝑓𝑢𝑠𝑜

→ 360°𝐴𝑓𝑢𝑠𝑜 = 4𝜋𝑟2𝛼 

→ 𝐴𝑓𝑢𝑠𝑜 =
4𝜋𝑟2𝛼

360°
→ 𝐴𝑓𝑢𝑠𝑜 =

𝜋𝑟2𝛼

90°
 

 
- Cunha esférica: É o espaço da esfera compreendido 
entre dois planos que passam pelo eixo. 
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Para calcularmos o volume da cunha, 

usaremos regra de três simples, pois o volume da 
cunha é diretamente proporcional ao ângulo 𝛼. 
 

360°

𝛼
=

4
3

𝜋𝑟3

𝑉𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎

→ 360°𝑉𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 =
4

3
𝜋𝑟3𝛼 

→ 𝑉𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 =
4𝜋𝑟3𝛼

3.360°
→ 𝑉𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 =

𝜋𝑟3𝛼

270°
 

 

21.4 EXERCÍCIOS 

 
1. Determine a área de uma superfície esférica de 
uma esfera com diâmetro 3 cm. 
 
2. Uma esfera tem uma superfície esférica com área 

igual a 
216 cm . Determine o raio dessa esfera. 

 
3. Qual o volume de uma esfera com raio igual a 
9m? 
 
4. Determine o diâmetro de uma esfera com volume 

igual a 

3

3

32
m

. 
 
5. (UFP) Considere os dois sólidos: 
 
I.  Uma esfera de diâmetro 10 dm  
II. Um cilindro de diâmetro 10 dm e altura 8 dm. 
 
A respeito deles, é correto afirmar que: 
a) possuem a mesma capacidade volumétrica em litros.  
b) o volume da esfera é maior que o volume do cilindro.  
c) a área da superfície esférica é igual a área lateral do 
cilindro.  
d) o volume da esfera é menor que o volume do cilindro.  
e) possuem a mesma superfície externa. 
 
6. Um queijo moldado na forma esférica tem 10 cm 
de raio. Derretido, ele cabe exatamente em uma 
panela cilíndrica de raio 10 cm. Então a altura dessa 
panela em cm é: 
a) 10 
b) 20 

𝑐)
40

3
 

𝑑)
40𝜋

3
 

e) 20𝜋 
 

7. Considere duas bolas de borracha não maciças e 
esféricas de diâmetros 2r e 4r. Se usarmos uma 
quantidade de borracha para se fabricar 12 bolas 
maiores, quantas bolas menores poderiam ser 
fabricadas?  
a) 4 
b) 36 
c) 48 
d) 96 
e) 100 
 
8. (FUVEST-SP) Uma superfície esférica de raio 13 
cm é cortada por um plano situado a uma distância 
de 12 cm do centro da superfície esférica, 
determinando uma circunferência. O raio dessa 
circunferência em cm é de: 
a) 1    
b) 2   
c) 3    
d) 4    
e) 5  
 
9. (SANTA CASA) A razão entre o volume e a área 
de uma mesma esfera é igual a 3. Pode-se dizer, 
então, que está esfera: 
a) tem o volume duas vezes maior que a área.  
b) tem o volume igual a 2916π. 
c) tem área de 324π. 
d) tem o círculo máximo com área de 9π. 
e) tem raio de 3. 
 
10. (Vunesp) Uma quitanda vende fatias de 
melancia embaladas em plástico transparente. Uma 
melancia com forma esférica de raio de medida 
Rcm foi cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia 
tem a forma de uma cunha esférica, como 
representado na figura. 

 
Sabendo-se que a área de uma superfície esférica 
de raio R cm é 4πR2 cm2, determine, em função de 
π e de R: 
a) a área da casca de cada fatia da melancia (fuso 
esférico); 
b) quantos cm2 de plástico foram necessários para 
embalar cada fatia (sem nenhuma perda e sem 
sobrepor camadas de plástico), ou seja, qual é a área 
da superfície total de cada fatia. 
 

21.5 GABARITO 

1. 36𝜋 𝑐𝑚2  2. 2 cm 3. 108𝜋 𝑚3  4. 2 m 5. D 6. C   7. C 8. E 9. C 10. a)
𝜋𝑅2

3
 

b) 
4𝜋𝑅2

3
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química I 
UNIDADE 15 

 

TERMOQUÍMICA I 
 

15.1 DEFINIÇÃO 
Termoquímica é o ramo da físico-química que estuda as 
variações de energia que acompanham as reações químicas 
ou mudanças no estado físico de uma substância. A forma 
de energia mais abordada pela termoquímica é o calor, que 
é medido em Joule ou Caloria. 
- joules (J) 
- quilojoules (kJ) 
- calorias (cal)  
- quilocalorias (kcal) 

 

O calor liberado ou absorvido por uma reação química 
recebe o nome de calor de reação. 

Os processos que liberam calor são denominados 
exotérmicos, e os processos que absorvem calor são 
denominados endotérmicos. 

Sob este aspecto, as transformações químicas se 
dividem em: 

 

• Reações exotérmicas: liberam calor. 
• Reações endotérmicas: absorvem calor. 
 

15.2 ENTALPIA (H) 
Entalpia é a grandeza que indica o conteúdo de energia de 
cada substância participante da reação. 
 

Variação de entalpia (ΔH) 
A variação de entalpia (ΔH) é a variação de energia 

medida quando uma reação ocorre a pressão constante. 
O símbolo Δ indica variação, ou seja, a diferença entre 

dois estados. 

 
Assim podemos escrever:  

 

No caso de uma reação química, o estado inicial 
corresponde aos reagentes, e o estado final corresponde aos 
produtos. 

Assim para uma reação química temos: 

∆H = ∑ Hprodutos - ∑ Hreagentes,  
 

ou 
 

∆H = ∑ Hp - ∑ Hr 

 

15.3 REAÇÃO EXOTÉRMICA 
É aquela que libera calor ou onde o calor é considerado 
como produto de reação.  

Exemplo: 

 
Graficamente: 

 
 

 

 

 
 

15.4 REAÇÃO ENDOTÉRMICA 
É aquela reação que absorve calor ou onde o calor é 
considerado como reagente.  

Exemplo: 

 
Graficamente: 
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15.5 Equação termoquímica 
 

A equação termoquímica é a maneira mais completa 
possível de se escrever uma equação química, pois indica: 
- os reagentes e os produtos; 
- o estado físico dos reagentes e produtos; 
- a variação alotrópica de cada substância que participa da 
reação (no caso das substâncias apresentarem alotropia); 
- a temperatura em que ocorre a reação; 
- a pressão em que ocorre a reação; 
- o calor da reação, isto é, o ΔH da reação; 
 

Exemplo: 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) ΔH= -68 kcal (25ºC, 1atm) 
 

A equação termoquímica acima deve ser interpretada 
assim: 

Quando um mol de hidrogênio gasoso reage com meio 
mol de oxigênio gasoso, formando um mol de água líquida, 
temos liberação de 68 kcal, se a reação for feita a 25ºC e 1  
atm. 
 

15.6 Fatores que influenciam no valor do ΔH 
 

15.6.1 Quantidade de reagentes: 

 
  
15.6.2  Os estados físicos de reagentes e produtos: 
 

 
 

- Estado alotrópico de reagentes e produtos: 
Alótropos: substâncias simples diferentes formadas por 
átomos de mesmo elemento químico. 
 

Elemento Alótropos 
Carbono  Grafite (Cgraf) e Diamante (Cdiam), Fulereno 

Oxigênio Gás Oxigênio (O2) e Gás Ozônio (O3) 

Enxofre Rômbico e Monoclínico 

Fósforo Branco (P4) e Vermelho (Pn) 

 
 
 

 
 A forma alotrópica mais estável (mais comum na 
natureza) apresenta menor entalpia. 

 

15.7 EXERCÍCIOS 
 

1. (UDESC 2016) A Termoquímica estuda a energia e o calor 
associados a reações químicas e/ou  
transformações físicas de substâncias ou misturas. Com 
relação a conceitos, usados nessa área da química, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A quebra de ligação química é um processo  endotérmico. 
Já a formação de ligações são processos exotérmicos. Dessa 
forma, a variação de entalpia para uma reação química vai 
depender do balanço energético entre quebra e formação de 
novas  
ligações. 
b) A variação de energia que acompanha qualquer 
transformação deve ser igual e oposta  
à energia que acompanha o processo inverso.  
c) A entalpia H de um processo pode ser definida como o calor 
envolvido no mesmo, medido à pressão constante. A variação 
de entalpia do processo permite classificá-lo como 
endotérmico, quando bsorve energia na forma de calor, ou 
exotérmico quando  
libera energia. 
d) O fenômeno de ebulição e o de fusão de uma substância 
são exemplos de processos físicos endotérmicos.  
e) A lei de Hess afirma que a variação de energia deve ser 
diferente, dependendo se um processo ocorrer em uma ou em 
várias etapas. 
. 
2. (Unesp-SP) Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes 
processos: 
I. Gás queimando em uma das “bocas” do fogão. 
II. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta 
“boca” do fogão. 
Com relação a esses processos, pode-se estimar que: 
a) I e II são exotérmicos. 
b) I é exotérmico e II é endotérmico. 
c) I é endotérmico e II é exotérmico. 
d) I é isotérmico e II é exotérmico. 
e) I é endotérmico e II é isotérmico. 
 
3. A “cal extinta” [Ca(OH)2] pode ser obtida pela reação entre 
óxido de cálcio (CaO) e a água, com conseqüente liberação de 
energia. O óxido de cálcio, ou “cal viva”, por sua vez, é obtido 
por forte aquecimento de carbonato de cálcio (CaCO3). As 
equações referentes às reações são: 

I. CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor 
II. CaCO3 + calor → CaO + CO2 

Identifique a afirmativa incorreta: 
a) A reação II é endotérmica. 
b) A reação II é uma reação de decomposição. 
c) A reação I é uma reação endotérmica. 
d) A reação total entre “a cal extinta” e o ácido sulfúrico 
(H2SO4) produz CaSO4 e água. 
e) A reação entre a “cal viva” e o ácido clorídrico (HCl) produz 
CaCl2 e água. 
 
4. (UEL) As bolsas térmicas consistem, geralmente, de dois 
invólucros selados e separados, onde são armazenadas 
diferentes substâncias químicas. Quando a camada que 
separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles 
contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. 
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A seguir estão representadas algumas reações químicas que 
ocorrem após o rompimento da camada que separa os 
invólucros com seus respectivos ΔHº. 

 
Analise as reações e os valores correspondentes de ΔHº e 
assinale a alternativa que correlaciona, adequadamente, as 
reações com as bolsas térmicas quentes ou frias. 
a) I. fria, II. quente, III. fria. 
b) I. quente, II. fria, III. quente. 
c) I. fria, II. fria, III. fria. 
d) I. quente, II. quente, III. fria. 
e) I. quente, II. quente, III. quente. 
 

5. (Unesp 2011)  Diariamente podemos observar que reações 
químicas e fenômenos físicos implicam em variações de 
energia. Analise cada um dos seguintes processos, sob 
pressão atmosférica.  
I. A combustão completa do metano (CH4 ) produzindo  CO2 e 
H2O.  
II. O derretimento de um iceberg.  
III. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura h.  
Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que:  
a) I é exotérmico, II e III são endotérmicos.    
b) I e III são exotérmicos e II é endotérmico.    
c) I e II são exotérmicos e III é endotérmico.    
d) I, II e III são exotérmicos.    
e) I, II e III são endotérmicos.    
 

6. (UEL) O etanol é obtido por um processo denominado 
fermentação alcoólica, mediado por leveduras. Considere um 
rendimento de 100% e a equação química que representa a 
obtenção de etanol por fermentação a partir do açúcar 
conhecido como sacarose: 
C12H22O11(s) + H2O(l) → 4C2H5OH(l) + 4CO2(g) + energia 
Com base no exposto e nos conhecimentos sobre o tema, 
analise as afirmativas. 
I. A fermentação alcoólica é um processo exotérmico. 
II. A fermentação de 1 mol de sacarose pura extraída da 
beterraba produz menor quantidade de energia que 1 mol de 
sacarose pura extraída da cana de açúcar. 
III. Um mol de sacarose produz na reação aproximadamente 1, 
44 × 1025 átomos de hidrogênio. 
IV. A fermentação de 1 mol de sacarose produz apenas 22,4 
litros de CO2(g) a 1 atm e 0 oC. 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 

7. O carvão, C, sofre combustão em presença de gás oxigênio. 
Dependendo da quantidade de comburente disponível, a 
combustão será incompleta, com formação de monóxido de 
carbono ou completa, com formação de dióxido de carbono. 
O diagrama de energia que melhor representa a entalpia dos 
reagentes e produtos das referidas combustões é: 

 

 
 

 

 
 
8. (UERJ-2013) Substâncias com calor de dissolução 
endotérmico são empregadas na fabricação de balas e 
chicletes, por causarem sensação de frescor. Um exemplo é o 
xilitol, que possui as seguintes propriedades: 
 

 
Considere M a massa de xilitol necessária para a formação de 
8,04 g de solução aquosa saturada de xilitol, a 25º C. 
A energia, em quilocalorias, absorvida na dissolução de M 
corresponde a: 
(A) 0,02 
(B) 0,11 
(C) 0,27 
(D) 0,48 
 
9. (UNESP 2012) Considere a decomposição da água 
oxigenada, em condições normais, descrita pela equação: 
H2O2(ℓ) → H2O(ℓ) + 1/2 O2(g)  ΔH = – 98,2 kJ/mol 
Com base na informação sobre a variação de entalpia, 
classifique a reação como exotérmica ou endotérmica e 
justifique sua resposta.  
Calcule a variação de entalpia na decomposição de toda a 
água oxigenada contida em 100 mL  de uma solução aquosa 
antisséptica que contém água oxigenada na concentração de 3 
g/100 mL. 
 
 
 
 
 
 
 
10.  [UFRJ 2008 – modif.] - A redução das concentrações de 
gases responsáveis pelo efeito estufa constitui o desafio 
central do trabalho de muitos pesquisadores. Uma das 
possibilidades para o seqüestro do CO2‚ atmosférico é sua 
transformação em outras moléculas. O diagrama a seguir 
mostra a conversão do gás carbônico em metanol. 
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a) Indique as etapas endotérmicas e exotérmicas. 
b) Calcule a variação da entalpia na conversão do CO2‚ em 
metanol. 
c) Indique a etapa lenta do processo. Justifique sua resposta 
 
 
 
 
 
 
 

15.10 GABARITO 
 

  1) A; 2) B; 3) C; 4) B;  
5) B 
I. Combustão completa do metano:   

 
processo exotérmico.  

II. O derretimento de um iceberg: , processo 
endotérmico.  
III. Parte da energia cinética é transformada em calor, portanto, processo 
exotérmico.  
6. D   7) E   8) B;  
9 A reação de decomposição da água oxigenada é classificada como exotérmica, 
porque, convencionalmente, quando há a liberação de calor, ou seja, uma reação  
exotérmica, coloca-se o sinal negativo na frente do valor da variação de entalpia. 
entalpia de - 8,66 kJ 
10) a) Etapa endotérmica: II → III.     Etapas exotérmicas: I → II e III → IV. 
b) ΔH = - 40 kJ.   c) é a etapa II → III, pois tem a maior energia de ativação. 

 

UNIDADE 16 
 

TERMOQUÍMICA II  
 

TIPOS DE ENTALPIA 
 

Antes de mencionarmos os principais casos particulares 
das entalpias de reações, vamos conceituar o estado 
padrão dos elementos e compostos químicos. 
Por convenção, chama-se estado padrão às seguintes 
condições: 

• temperatura de 25ºC ou 298 K. 

• pressão de 1 atm ou 760 mm Hg. 

• substância no estado físico mais comum. 

• substância na forma alotrópica mais estável.  
 

Exemplos: 
H2O(l) → padrão 
H2O(g) → não é padrão 
O2(g) → padrão 
O2(l) → não é padrão 
C(d) → não é padrão 

c(g) → padrão 

As substâncias simples (H2, O2,...) no estado padrão tem 
entalpia igual a zero por convenção.   

Evidentemente, as substâncias compostas (H2O, 
CaCO3,...) têm sempre entalpias diferentes de zero, é a 
chamada entalpia padrão de formação das substâncias, 
que veremos a seguir: 
 

16.1 Entalpia padrão de formação de uma 

substância (Hº) 
Entalpia de formação de uma substância é a variação de 

entalpia (quantidade de calor liberada ou absorvida) 
verificada na formação de 1mol de uma determinada 
substância, a partir das substâncias simples 
correspondentes, admitindo-se todas as substâncias no 
estado padrão. 
Temos a seguir alguns exemplos, sempre a 25ºC e 1 atm: 
 

H2(g) + ½ O2(g) → 1H2O(l)              Hº = - 68,5kcal/mol 
 

H2(g) + S(r) + 2O2(g) → 1 H2SO4(l)    Hº= -195,4 kcal/mol 
 

16.2 Entalpia de combustão de uma 

substância 
É a variação de entalpia verificada na combustão total 

de 1 mol de uma determinada substância. Por exemplo, a 
25ºC e 1atm, temos: 
• entalpia de combustão de metano (CH4):  
 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) H = -212,8 kcal/mol                                                                                                                                              
 

OBS.: Sempre o H é negativo na entalpia de combustão, pois 
as reações de combustão são sempre exotérmicas. 
 

16.3 Lei de Hess 
 

Seja a seqüência de reações genéricas: 
A → B  ΔH1 = - 10 kJ 
B → C  ΔH2 = - 15 kJ 
C → D  ΔH3 = - 20 kJ 

Qual o valor do ΔH do processo 
A → D    ΔH4 = ? 

Coloquemos todos esses processos em um único diagrama 
de entalpia. 

 
 

A análise desse diagrama torna evidente que:  
ΔH4 = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 
ΔH4 = (-10) + (-15) + (-20) = - 45 kJ 

Este raciocínio permite entender a lei de Hess ou lei do 
estado inicial e final. 
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16.3.1 Propriedades da lei de Hess: 
Primeira propriedade: O valor numérico do ΔH de uma 
reação é diretamente proporcional a quantidade (em massa 
ou mols) de reagentes e produtos. O ΔH participa da 
estequiometria da reação. 
Exemplo: 

1H2(g) + ½ O2(g) → 1H2O(l)     ΔH = - 68 kcal 
 
Multiplicando a equação por 2: 
 

2H2(g) + 1O2(g) → 2H2O(l)     ΔH = - 136 kcal 
 

Segunda propriedade: a reação direta e a reação inversa 
apresentam o mesmo valor de ΔH em modulo, porém com 
sinal trocado. 
Exemplo: 
1H2(g) + ½ O2(g) → 1H2O(l)     ΔH = - 68 kcal 
 

1H2O(l) → 1H2(g) + ½ O2(g)        ΔH = + 68 kcal 
 
Terceira propriedade: Aditividade das equações 
termoquímicas. 
Exemplo: tomemos um caso em que a soma de equações 
(etapas) permite o cálculo de um ΔHcomb (etapa global). 

 
 

Exercício resolvido 
Calcular o ΔH do processo: 

2Cgraf + 3H2(g) → C2H6(g), 

sendo dados: 
I – Cgraf + O2(g) → CO2(g)                                                    ΔH = - 94 kcal 
II – H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)                             ΔH = - 68 kcal 
III – C2H6(g) + 7/2 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)     ΔH = -373 kcal 
Resolução: 
Queremos 2 mol de Cgraf no lado dos reagentes. Logo, a 
equação (I) será multiplicada por 2. Queremos, também, 3 
mols de H2(g) no lado dos reagentes. Logo, a equação (II) será 
multiplicada por 3. Finalmente, queremos 1 mol de C2H6(g) no 
lado dos produtos. Portanto, a equação (III) será invertida. 
 

4. Energia de ligação 
Energia de ligação é a variação de entalpia verificada na 

quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, 
supondo-se que todas substâncias no estado gasoso a 
25ºC e 1atm.  
Exemplo: 

H - H ou H2(g) → 2 H(g)            H= 104,2kcal/mol 
 

Cl – Cl ou Cl2(g) → 2 Cl(g)     H = 57,9kcal/mol  
 

Existem ainda os casos de MOLÉCULAS 
POLIATÔMICAS. Seja por exemplo, o caso do metano: 

CH4(g) → C(g) + 4 H(g)    H = 395,2 kcal 
Nesse exemplo, gastamos 395,2 kcal para quebrar 4 

ligações C - H; conseqüentemente, para quebrar cada 
ligação C - H iremos gastar 395,2 : 4 = 98,8 kcal por mol de 
ligações C - H. 

 

O calculo de H de uma reação pode ser feita com o 
auxílio das energias de ligação através da seguinte fórmula:  
 

∆H = Hrompimento + Hformação 
 

* Hrompimento – absorve energia, portanto é um processo 
endotérmico (positivo). 
* Hformação libera energia, portanto é um processo 
exotérmico (negativo). 

Exercício resolvido: 
Com base nas energias de ligação: 

H2(g)  H= 104 kcal/mol 

Cl2(g)  H= 58 kcal/mol  

HCl(g) H= 102 kcal/mol 

Calcule a variação de entalpia para a reação  
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) 

Resolução: 
Para o cálculo com energia de ligação, devemos lembrar que a 
quebra de ligações é um processo endotérmico (+) e a 
formação de novas ligações é um processo exotérmico (-). 
Deste modo, 
H2(g)    +    Cl2(g)      →      2HCl(g) 
H – H     Cl – Cl           2 H – Cl 
 
+104       +58               - 2 (102)      

+162                                 -204 
ΔH= Hrompimento + Hformação  
ΔH= +162 – 204    →    ΔH= - 42 kcal 
        

9.3 EXERCÍCIOS 
 

1. (UEL) A pirolusita é um dos mais importantes minérios que 
contêm o dióxido de manganês (MnO2). Na indústria 
metalúrgica, o manganês puro pode ser obtido por processo 
térmico a partir da pirolusita, através da reação: 
 

- 3MnO2(S) + 4Al(S) → 2Al2O3(s) + 3Mn(s) 

- Entalpias de formação a 25ºC e 1atm em KJ/mol: MnO2(S)  = -
521,0 ;  Al2O3(s) = -1676,0 
- Massa molar (g/mol) Mn = 55,0 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que na 
produção de 11,0 g de manganês puro, a partir das entalpias 
de formação das substâncias, ocorre: 
a) absorção de 358 kJ de energia 
b) liberação de 358 kJ de energia 
c) absorção de 119 kJ de energia 
d) liberação de 119 kJ de energia 
e) liberação de 146 kJ de energia 
 
2. (UEL) A respiração celular é um processo vital e ocorre por 
meio de reações químicas. Um exemplo pode ser a conversão 
da glicose em ácido pirúvico por meio da reação: 

 
 

Pode-se então afirmar que, na formação do ácido pirúvico a 
partir de 1 mol de glicose, há: 
a) liberação de 492 kJ de energia. 
b) absorção de 492 kJ de energia. 
c) liberação de 1650 kJ de energia. 
d) absorção de 1650 kJ de energia. 
e) liberação de 5124 kJ de energia. 
                              

3. (cftmg 2010) As células combustível constituem uma 
alternativa promissora para substituir os derivados do petróleo 
na produção de energia, ao utilizarem o hidrogênio como fonte 
energética. A água é o produto obtido por meio dessa 
tecnologia, ao invés do dióxido de carbono, principal 
responsável pelo efeito estufa. 
A seguir são representadas a equação não-balanceada da 
combustão do gás hidrogênio e a tabela de energia das 
ligações envolvidas no estado padrão. 

H2 (g)     +    O2 (g)     →     H2O (g) 
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A entalpia de combustão padrão do hidrogênio é, em kcal/mol,  
aproximadamente, igual a 
a) –114,9 
b) –57,5 
c) +2,1 
d) +106,3 

 

4. (UDESC 2012) O gás metano pode ser utilizado como 
combustível, como mostra a equação 1:  
Equação 1:   
CH4(g)   +  2O2(g)  →  CO2(g)    +  2H2O(g) 
                

Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julgar 
necessário, e os conceitos da Lei de Hess, obtenha o valor de 
entalpia da equação 1.  

   

 
      

O valor da entalpia da equação 1, em kJ, é:  
a. - 704,6  
b. - 725,4     
c. - 802,3  
d. - 524,8  
e. - 110,5 
 

5. (UFGRS 2016) Com base no seguinte quadro de entalpias 
de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da 
entalpia de formação da água gasosa. 

  
a) 243 kJ mol–1 
b) –134 kJ mol–1 
c) + 243kJ mol–1 
d) + 258 kJ mol–1 
e) + 1532 kJ mol–1 
 

6. (UFJF 2016) A entalpia de neutralização corresponde ao 
calor liberado quando 1 mol de íons H+ reage com 1 mol de 
íons OH- para a formação de 1 mol de H2O. Com relação às 
entalpias de neutralização das reações abaixo, escolha a 
opção correta.  
HCl (aq) + KOH (aq) →KCl(aq)+ H2O(l)        ∆H1 
HBr(aq) + NaOH(aq) →NaBr(aq)+ H2O(l)     ∆H2 
 

a) ∆H1 > 0 e ∆H2 < 0  
b) ∆H1= ∆H2= 0  
c) ∆H1= ∆H2 < 0  
d) ∆H1 < ∆H2 < 0  
e) ∆H1 < 0 e ∆H2 > 0  
 

7.  (UFTM 2012) O acetato de etila é um solvente bastante 
utilizado na indústria química e também pode ser utilizado  
como flavorizante, para conferir sabor artificial de maçã ou pera 
aos alimentos. Este composto pode ser  preparado a partir da 
reação apresentada a seguir: 
CH3CH2OH (ℓ) + CH3COOH (ℓ) → CH3COOCH2CH3 (ℓ) + H2O (ℓ) 

Na tabela são apresentadas as entalpias padrão de combustão 
(∆Ho

c). 

 
a) Como é conhecida a reação orgânica apresentada na 
equação química? Identifique as funções orgânicas presentes 
nos compostos participantes da reação.  
b) Calcule o calor de reação da reação de preparação do 
acetato de etila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (Unesp 11) O pentano, C5 H12, é um dos constituintes do 
combustível utilizado em motores de combustão interna. Sua 
síntese, a partir do carbono grafite, é dada pela equação: 
5 C (grafite) + 6 H2 (g)  → C5 H12 (g) 
Determine a entalpia  ΔH da reação de síntese do pentano a 
partir das seguintes informações: 

C5 H12 (g) + 8 O2 (g)  →  5 CO2 (g) + 6 H2 O (l) ΔH = – 3537 kJ 
C (grafite) + O2 (g)    →  CO2 (g) ΔH = – 394 kJ 
H2 (g) + 1/2 O2 (g) H2O (l) ΔH = – 286 kJ 
 
 
 
 
 
 

 
9. (DAP 2012) O metanol e o etanol são dois alcoóis de ampla 
aplicação prática. No Brasil, o álcool etílico tem sua principal 
utilização como combustível em veículos movidos a gasolina 
(cerca de 20% da mistura é constituída por etanol), nos 
veículos movidos a etanol, e na nova linha de carros flex, que 
vem tomando conta do mercado de veículos de passeio nos 
últimos anos. Já o álcool metílico, tem a sua maior aplicação 
na indústria, como matéria prima para a produção de formol, 
tintas, solventes,etc.; e como combustível, seu uso é restrito 
em carros de corrida. 
Observe a tabela abaixo, referente às entalpias de formação 
das substâncias. 

Substância Calor padrão de formação a 
25ºC (KJ. mol-1) 

H2O(g) -241,8 

CO2(g) -393,5 

CH3OH(g) -239,0 

CH3CH2OH(l) -278,0 

Dados: massas atômicas: H=1;  O=16;  C=12 
a) Escreva as equações químicas balanceadas da combustão 
completa do etanol e do metanol. Em seguida, calcule o calor 
de combustão das duas reações, em KJ/mol, com base nos 
valores da tabela.  
b) Qual dos dois combustíveis libera maior quantidade de 
energia na combustão de 100g de cada um deles?  Justifique. 
c) Considerando essa mesma quantidade de combustível, qual 
deles produz uma maior massa de gás carbônico? Justifique. 
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10. (UEL) A sacarose é um alimento importante para o ser 
humano. O metabolismo dos açúcares envolve reações que 
são as fontes de energia para que a célula possa realizar os 
trabalhos mecânico, elétrico e químico. O metabolismo de 
açúcares durante a respiração é representado pela reação de 
combustão: 
C12H22O11(s) + 12O2(g) → 12CO2(g) + 11H2O(l)  ΔH <0 
Dados: ΔHo(formação) C12H22O11 = −2222 kJ/mol; CO2 = −394 kJ/mol; 

H2O = −286 kJ/mol 
Massas molares (g/mol): C = 12; O = 16; H = 1. 

Qual a massa de sacarose necessária para a liberação de 314 
kJ de energia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. (UEL 2013) A tabela, a seguir, mostra as entalpias padrão 
de formação ΔH°f  a 25°C. 

 
O metanol já foi usado como combustível na fórmula Indy, com 
o inconveniente de produzir chama incolor e ser muito tóxico. 
Atualmente, utiliza-se etanol, proveniente da fermentação do 
caldo na cana-de-açúcar, o mesmo utilizado em automóveis no 
Brasil. 
a) Compare a quantidade de energia liberada (kJ) pela 
combustão de 1, 0 g de metanol com a produzida por 1,0g de 
etanol. Justifique sua resposta. 
b) Se um automóvel da fórmula Indy gastar 5 litros de etanol (d 
= 0, 80 g/mL) por volta em um determinado circuito, calcule a 
energia liberada (kJ) pelo seu motor em cada volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. (UFRJ 2009) O biodiesel tem sido considerado uma 
importante alternativa bioenergética ao diesel produzido a partir 
do petróleo. O biodiesel é constituído por uma mistura de 
ésteres derivados de óleos vegetais. Quando o biodiesel é 
obtido a partir da reação de óleo de soja com metanol, um de 
seus principais componentes é o oleato de metila, cuja fórmula 
estrutural está representada a seguir: 

 
 

a) Escreva a fórmula estrutural do isômero geométrico do 
oleato de metila. 
b) Calcule a soma das energias de ligação do oleato de metila, 
sabendo que a soma das energias de ligação presentes no 
ácido oleico é de 21.169 kJ/mol. Utilize, para o cálculo, as 
energias de ligação apresentada a seguir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 GABARITO 
1. D     2. A    3. B   4. C   5. A   6. B    
7. a)  A reação é chamada de esterificação, onde um álcool (etanol) reage com 
um ácido carboxílico (ácido etanóico ou acético) produzindo um éster (acetato 
de etila) e água.;  
b) O calor da reação de preparação do acetato de etila é -12 kj.mol-1 
 8. -149 kJ 
9. a) Combustão do etanol     C2H5OH (l) + 3 O2(g)  → 2 CO2(g) + 3 H2O(g) 

Combustão do metanol         CH3OH(g) + 3/2 O2(g)  →  CO2(g) + 2 H2O(g) 

 Etanol: - 1234,4 KJ/mol de etanol.;  Metanol:  - 638,1 KJ/mol de metanol. 
b) etanol : 2683,4 KJ; metanol  1994,0 KJ   ;  
Resposta: o etanol libera mais energia  
c) etanol : 191,3g de CO2; metanol : 137,5g de CO2 

Resposta: o etanol produz mais CO2 
10. 19 g. 
11. a) metanol: ≈ −20 kJ/g; etanol: ≈ −26, 8 kJ/g 
o etanol produz mais energia por grama. 
b) 107200 kJ. 
12. a) 

 

 
Soma das energias de ligação do ácido oleico = 21.169 kJ/mol. Cálculo da soma 
das energias de ligação do oleato de metila a partir da soma das energias de 
ligação do ácido oleico: - Retirar uma ligação O-H = - 461 kJ/mol. - Acrescentar 
uma ligação C-O = + 336 kJ/mol. - Acrescentar 3 ligações C-H = 3 × (+ 414 
kJ/mol). Soma das energias de ligação de oleato de metila: 22.286 kJ/mol. 

 

UNIDADE 17 
 

INTRODUÇÃO À OXIRREDUÇÃO 
 

17.1 NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX) 

Número de Oxidação (NOX) é a carga real ou formal 
atribuída a uma espécie química, que indica o nº de 
elétrons cedidos ou recebidos. O significado do NOX é 
diferente para compostos iônicos e compostos covalentes. 
Isso ocorre porque nestes há apenas compartilhamento de 
elétrons e, naqueles, há transferência definitiva dos elétrons 
resultando na formação de íons, conforme discutido na 
apostila 1. 
 

17.2 Significado do NOX 

►Nos compostos iônicos 
Nestes compostos, o número de oxidação corresponde 

à carga do íon. 

Ex.: 
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 ►Nos compostos covalentes 
 Nestes compostos, como a ligação se forma através de 
compartilhamento de elétrons, não há íons. 
 Assim, o número de oxidação é uma carga imaginária 
que o átomo teria, se os elétrons de ligação fossem contados 
para o elemento mais eletronegativo. 
Lembrando a fila de eletronegatividade em ordem 
crescente, temos: 

F > O > N > Cl> Br > I > S > C > P > H ....

 Observe o cálculo do número de oxidação do 
carbono nos compostos 

 
 

17.3 REGRAS PRÁTICAS PARA O CÁLCULO 

DO NOX 
 

1 - O somatório de todos os números de oxidação de 
um composto é ZERO. 
Ex.: Na Cl → 1+ 1- = ZERO 
 

2 - Nas substâncias simples, cada átomo tem número 
de oxidação zero. 
Ex.: H2, O2, N2, I2, Na, Fe, Ag →NOX ZERO 
 

3 - Os metais alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs e Fr) e a prata 
(Ag), nos compostos, têm número de oxidação +1. 

 
 

4 - Os metais alcalinos–terrosos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba e 
Ra) e o Zinco (Zn), nos compostos, têm número de 
oxidação +2. 

 
 

5 - O alumínio (Al), nos compostos, tem número de 
oxidação +3. 
 

6 - O hidrogênio, nos compostos, é +1. Nos hidretos 
metálicos (quando combinado com metal), é –1. 

 
- O oxigênio, nos compostos, é –2. 

 
- O flúor , nos compostos, têm número de oxidação –1. 
*Exceções:  
- OF2 → Nox = + 2 
- Peróxidos: H2O2 → Nox = -1 
 

17.4 CONCEITO DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO 
17.4.1 Oxidação  

 É toda transformação que ocorre com perda de elétrons 
e consequentemente há aumento do número de oxidação 
de uma espécie química. 

Assim, quando se diz que um prego (Fe) sofreu 
oxidação, foi oxidado ou oxidou–se, significa que ele perdeu 

elétrons e, portanto, se colocado em termos de equação, 
seu número de oxidação aumentou. 

 
 

17.4.2 Redução  
É toda transformação que ocorre com ganho de elétrons e 
consequentemente há diminuição do número de oxidação 
de uma espécie química. 
 

 
 

17.5 REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO 
Reações de Oxirredução ou reações redox são reações 

que ocorrem com transferência de elétrons e, portanto, nas 
equações, há variação de número de oxidação. Na aula 
anterior nós aprendemos como determinar o NOX dos 
compostos, e também vimos os primeiros conceitos de 
oxidação e redução. Agora, vamos aplicá-los às reações e 
oxirredução e aprofundarmos nosso conhecimento nesse 
assunto. Primeiramente, vejamos um exemplo: 

 
A primeira pergunta que devemos fazer: “É uma reação 

de oxirredução?” Para respondermos essa pergunta, 
devemos descobrir se há transferência de elétrons 
(variação de NOX). 

Vejamos o Ferro: 

 
Houve um aumento do NOX, ou seja, o Ferro perdeu 

elétrons, formando o íon Fe +3. Logo, o Ferro sofreu 
oxidação. 
Agora, vamos ver o que aconteceu com o Oxigênio: 

 
 

Houve uma diminuição do NOX, ou seja, o Oxigênio ganhou 
elétrons, formando o íon O-2. Logo, o Oxigênio sofreu 
redução. 
Dessa forma, descobrimos quem oxidou e quem reduziu 
nessa reação: 

 
Nessa reação ocorre a transferência de elétrons do ferro 
para o oxigênio. 
 

Observação: Em uma reação de oxirredução, sempre terá 
uma espécie que oxida e uma outra que reduz, pois uma 
doa elétrons e a outra recebe, respectivamente. 
 

17.6 OXIDANTES E REDUTORES 

17.6.1 Oxidante: é a espécie química que faz acontecer a 
oxidação em outra espécie. 
O oxidante, ao fazer uma espécie química sofrer oxidação, 
recebe elétrons desta e sofre redução. 
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17.6.2 Redutor: é a espécie química que faz acontecer 
redução em outra espécie. 
O redutor , ao fazer uma espécie química sofrer redução, 
cede elétrons e sofre oxidação. 
 

Podemos dizer que: 
Oxidante: contém átomo que sofre redução 
Redutor: contém átomo que sofre oxidação 
 

Na reação: 
Mg + O ➔ MgO 

 

O oxigênio é o oxidante, pois sofre redução e o oxigênio é o 
redutor porque sofre oxidação. 
 

17.7 APÊNDICE: BALANCEAMENTO DE UMA 

REAÇÃO REDOX 
 

Para acertarmos os coeficientes em uma reação de 
oxirredução, devemos primeiramente partir do princípio que 
o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons 
recebidos. Depois disso, vamos conhecer alguns passos 
que devem ser seguidos para o balanceamento dessas 
reações. 
1- Identificar as espécies que sofreram oxirredução.  
Importante: ficar atento com a presença de substâncias 
simples (O2, Cl2, etc) e agentes oxidantes (ácidos: HNO3, 
H2SO4; sais: KMnO4, K2Cr2O7), pois contêm espécies que 
variam NOX. 
 

2- Determinar o número total de elétrons cedidos e 
recebidos.  
Ex.: P4 → H3PO4   (NOX foi de 0 a +5 [5 e-], mas serão 4 
fósforos que oxidam. Então serão 4 x 5 = 20 e-. 
Ex.: Cl-  → Cl2   (NOX foi de -1 a 0 [1 e-], mas precisarão de 
2 cloretos (Cl-) para formar uma molécula de cloro (Cl2). 
Então serão 1 x 2 = 2 e-. 
 

3- Igualar o número de elétrons, lembrando que n° e- 
cedidos = n° e- recebidos. Depois disso já é possível acertar 
os coeficientes da espécies que sofreram oxirredução. 
 

4- Igualar o número de átomos de reagentes e produtos, 
por tentativas. 
 

Após esses passos, vamos balancear a seguinte reação 
química:  
Exemplo 

 
 

Quem sofre oxirredução? Ficamos atentos às substâncias 
simples e aos agentes oxidantes. 
Pelas variações dos NOX, conseguimos determinar quem 
oxida e quem reduz: 

 
 

Agora, vamos determinar o n° de elétrons cedidos e 
recebidos: 

 
 

Feito isso, podemos igualar o número de elétrons cedidos 
com os recebidos. Podemos achar o valor que iguale esses 
elétrons a partir de um cálculo simples de MMC. Mas nesse 
caso, é só inverter os resultados dos elétrons. 

 
 

Agora, temos n° e- cedidos = n° e- recebidos. Esses valores 
que acrescentamos para igualar o número de elétrons será 
o coeficiente das espécies mas, com um detalhe: o 
coeficiente será para o composto que tem a espécie de 
maior atomicidade (ex. o 5 vai para o Cl2, e não para o 
HCl): 

 
 

Por último, é só acertarmos o restante dos coeficientes que 
ainda faltam, utilizando tentativas, como aprendemos na 
estequiometria. E assim chegamos na reação balanceada: 

 
 

17.8 EXERCÍCIOS 
 

1. Dê o número de oxidação (Nox) dos elementos em negrito: 
 

H2 N2O NO2 Ba(NO3)2 Al(SO4)3 K2O2 

      
 
2. (UNIP) – Dada a molécula: 

 
Os números de oxidação dos átomos de carbono 1 e 2 
são respectivamente: 

a) zero e zero 

b) +1 e +1 

c) –1 e +1 

d) +1 e –1 

e) –1 e –1 
 

3. (ITA) – Considere os seguintes compostos: 
Na2(MnO4) 
K2H3(IO6) 
Ca3(CoF6)2 
[Ag(NH3)2]+ 
K4[Fe(CN)6] 
Os números de oxidação dos elementos em destaque 
são, na ordem em que aparecem: 

a)  +7 –1 +3 +1 +2 

b)   +7 +7 +6 0 +2 

c)   +6 –1 +3 –1 +3 

d)   +6 +7 +3 +1 +2 

e)   +7 + +6 –1 +3 
 

4. Determinar o NOX de cada elemento componente das 
espécies abaixo abaixo: 
a) H2 S O4        b) C O2              c) H Cl O3 
 

 
d) Na3 PO4        e) Pb (SO4)2        f) Ca (ClO3)2 
 
 
g) N O3 

- 
           h) Cl O4

-             g) C4 H10 
 
 
5. Os números de oxidação do fósforo, carbono, e enxofre, 
respectivamente, nos compostos, Na4P2O7, CaC2 e Na2S, são:  
a) +5, -1, -2.  
b) +7, -4, -3.  
c) +3, +2, +3.  
d) +5, -2, -1.  
e) +3, +4, -2. 
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6. (UEL 2010 1ª fase) O cloreto de prata e o cloreto de cobre I 
são sais presentes na composição do vidro das lentes 
fotossensíveis. Quando a luz incide sobre essas lentes, ocorre 
uma reação química de transferência de elétrons entre os íons 
cloreto e os íons prata formando a prata metálica, que é a 
espécie química responsável pelo escurecimento da lente. Os 
íons cobre I, também por reação de transferência de elétrons, 
recuperam os íons cloretos consumidos na reação de 
escurecimento da lente. Quando a lente é retirada da exposição 
da luz, ela se torna clara, pois os íons cobre II, formados na 
recuperação dos íons cloreto, reagem com a prata metálica 
formada no escurecimento da lente. 
Com base no enunciado, assinale a alternativa correta. 
a) A reação que representa o escurecimento da lente é: 2Ag+ + 
2Cl– + luz → 2Ag0 + Cl2 
b) Na reação de recuperação do íon cloreto, o íon cobre I sofre 
redução com o ganho de um elétron. 
c) A recuperação dos íons cloreto é representada pela 
equação: Cu2+ + Cl2 → Cu+ + 2Cl− 
d) Na etapa de clareamento da lente, a prata metálica provoca 
a oxidação do cobre II. 
e) O íon prata e o íon cobre I apresentam o mesmo número de 
elétrons. 
 

7. (UEL 13 -1ªf) Na década de 1950, Jack Kilby e Robert Noyce 
criaram um dispositivo capaz de conter milhões de transistores 
por mm2, produzindo transformações na eletrônica. Um dos 
processos utilizados para a fabricação de circuitos integrados à 
base de SiO2 fundamenta-se na reação de Si com O2 com 
emprego de temperaturas que variam de 1000 a 1200 °C, 
quando um rendimento ótimo é atingido. O filme de SiO2 pode 
ser obtido expondo o silício a alta 
temperatura em um ambiente contendo oxigênio de alta pureza 
ou usando-se vapor de água. 
Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 
a) Na equação química Si(s) + 2H2O(g) → SiO2(s) + 2H2(g) , 
utilizando vapor de água, o silício é reduzido, o hidrogênio é 
reduzido e o número de oxidação do oxigênio é aumentado. 
b) Na equação química Si(s) + O2(g) → SiO2(s), utilizando 
oxigênio de alta pureza, o número de oxidação do silício é 
aumentado. 
c) O filme de SiO2 formado em ambiente contendo vapor de 
água é menos poroso devido à evolução de gás H2(g) como 
produto da reação. 
d) O rendimento da reação de oxidação térmica representada 
por Si(s) + O2(g) → SiO2(s) independe da temperatura e do tempo 
de aplicação do fluxo de O2(g). 
e) O rendimento da reação de oxidação térmica representada 
por Si(s) + O2(g) → SiO2(s) poderá ser aumentado pela inserção 
de agentes redutores no ambiente reacional. 
 

8. (UEL 13 -1ªf) Leia o texto a seguir. 
O surgimento da câmera fotográfica digital favoreceu o consumo 
descartável de imagens, mantendo, ainda assim, a preocupação 
em preservar as fotos baseadas nos processos de captura e 
revelação com prata. Um dos fatores mais _________ para esse 
tipo de fotografia é provocado pela combinação de alta umidade 
relativa do ar e presença de gases como ozônio, 
pois favorecem a oxidação dos ____________, que formam as 
imagens, ______________, que _____________ para a 
formação da imagem. 
(Adaptado de: <http://www.lupa.com.pt/site/index2.php?cont_=ver 
2&id=325&tem=169>. Acesso em: 14 abr. 2012.) 

Com base no enunciado, considere as afirmativas a seguir. 
a) danosos; grãos de prata (prata metálica) oxidados; em prata 
metálica; não contribuem. 
b) danosos; grãos de prata (prata metálica) reduzidos; em íons 
de prata; não contribuem. 
c) danosos; íons de prata reduzidos; em prata metálica; 
contribuem. 
d) eficazes; íons de prata oxidados; na forma de haletos; 
contribuem. 
e) eficazes; grãos de prata (prata metálica) oxidados; em íons 
de prata; não contribuem. 
 

9. (CARLOS CHAGAS) – Na reação: 
 

2HCl + NO2  H2O + NO + Cl2 
 

Quais elementos que não sofreram oxidação ou redução? 
 
 
 
 
10. (UDESC 2009) 1- O dicromato de potássio (K2Cr2O7) é um 
poderoso agente oxidante utilizado para a determinação do 
teor de carbono orgânico do solo. A reação de oxidação é a 
seguinte: 
2 K2Cr2O7 + 3 CH2O + 16H+  →  4 Cr3+ + 3 CO2 + 11 H2O + 4K+ 

 

Pergunta-se: 
a) Qual o NOX do cromo e o NOX do carbono nos compostos 
reagentes e nos compostos 
produzidos? 
b) Qual a quantidade de K2Cr2O7 necessária para preparar 
2000 mL de uma solução 
0,2 mol L-1? 
Massas atômicas: Cr =52,0 u; K = 39,1 u; O = 16,0 u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Balanceie as seguintes reações de oxirredução: 
a)   Mg(s) +   Al3+  →   Mg2+ +   Al(s) 

b)  P4 +  HNO3 +  H2O →   H3PO4 +    NO 
c) Cu(s) + HNO3 →  Cu(NO3)2 +   NO +    H2O 
d) K2Cr2O7 + HCl → KCl  +  CrCl3 +  H2O +   Cl2 
e) KMnO4 + HBr →   KBr +   MnBr2 +  Br2 + H2O 
f) H2O2 →   H2O +   O2 
g) C2H6  +  O2 →   CO2 +   H2O 
h) C8H18 +  O2 →   CO2 +   H2O 
i) K2Cr2O7 + H2SO4 +  H2O2 → K2 SO4 +  Cr2(SO4)3 +   H2O +   O2 

 
12. (OSEC) – Em relação à equação 

2Nal + Br2 → 2NaBr + I2 

Podemos afirmar que: 
a) iodo sofreu redução; 
b) o bromo é um redutor; 
c) a molécula de Br2 ganhou um total de 2 elétrons; 
d) o número de oxidação do iodo diminuiu; 
e) não é uma reação de óxido-redução. 
 
13. (UFU) – Entende–se por corrosão de um material a sua 
deterioração ou destruição, causada por uma reação química 
com o meio no qual se encontra. Essas reações são de oxidação 
e redução. Na reação química de oxidação e redução, 
representada pela equação 

Al + 3AgNo3 → Al(NO3)3 + 3Ag 
a) o alumínio é o oxidante, porque é oxidado; 
b) o alumínio é o redutor, porque é oxidado; 
c) a prata do nitrato de prata é o oxidante, porque ela é 
oxidada; 
d) a prata do nitrato de prata é o redutor, porque ela é 
reduzida; 
e) o alumínio e a prata do nitrato de prata são redutores, 
porque eles são oxidados. 

 

14. (PUC-RIO/2008) O fenômeno da oxirredução ocorre em 
reações com transferência de elétrons. Sobre a reação do 
permanganato de potássio com peróxido de hidrogênio em 
meio ácido, representada pela equação não balanceada 
abaixo, uma espécie doa elétrons, e a outra recebe esses 
elétrons de maneira espontânea, o que pode ser verificado 
pela variação  
do número de oxidação.  
KMnO4(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq) → MnSO4(aq) + O2(g)  + K2SO4(aq) + 
H2O(l) 

a) O manganês do permanganato de potássio tem Nox +5.  
b) Permanganato de potássio é a substância oxidante.  
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c) Ácido sulfúrico é o agente redutor.  
d) O oxigênio do peróxido de hidrogênio têm Nox médio +1.  
e) Peróxido de hidrogênio é a substância que sofre redução. 
 

15. (PUC-RIO 09) O equipamento conhecido como bafômetro 
permite determinar a quantidade de álcool no sangue através do 
ar expirado por uma pessoa. O ar é passado por uma solução 
de dicromato de potássio, de coloração amarela, acidulada com 
ácido sulfúrico. Caso o etanol esteja presente no ar expirado, 
este reage com o dicromato em meio ácido produzindo Cr3+, de 
coloração verde, conforme a reação indicada abaixo: 
3CH3CH2OH(g) + 2K2Cr2O7(aq) + 8H2SO4(aq)→ 3CH3COOH(aq) + 
2Cr2(SO4)3(aq) + 2K2SO4(aq) + 11H2O(l)  
De acordo com as informações, é incorreto afirmar que:  
a) o estado de oxidação do cromo no dicromato de potássio é 

6+. 

b) na reação, K2Cr2O7 é o agente redutor. 

c) a mudança de coloração decorrente da reação de 
oxirredução, identifica a presença de etanol. 
d) o SO4

-2 originário do acido sulfúrico, em solução aquosa, é 
um íon espectador, pois não sofre qualquer tipo de alteração na 
reação. 

e) no sulfato de potássio, o potássio tem número de oxidação 
1+. 
 

16. (UEL 07 1ªf) O bromo é encontrado em níveis de traço em 
seres humanos. Seus compostos possuem diversas 
aplicações. Dentre elas, cita-se o brometo de potássio, que tem 
sido utilizado no 
tratamento de epilepsia em humanos e animais. 
Este elemento químico pode apresentar 
diferentes estados de oxidação, sendo 
encontrado na água do mar e na salmoura na 
forma de brometo. A partir da reação do íon com 
cloro (Cl2), obtém-se o bromo molecular 
conforme equação a seguir. 
 2Br− + Cl2 →  Br2 + 2Cl− 

Analisando a equação, é correto afirmar que: 
a) O Cl2 é o agente redutor que oxida o íon brometo. 
b) O Br−

 é oxidado em função de seu potencial oxidante. 
c) O Cl2 é o agente redutor sendo oxidado a íons cloreto. 
d) O Br−

 é reduzido em função de seu potencial oxidante. 
e) O Cl2 é o agente oxidante sendo reduzido a seus íons. 
 

17. (PUCSP 06) A pessoa alcoolizada não está apta a dirigir ou 
operar máquinas industriais, podendo causar graves acidentes. 
É possível determinar a concentração de etanol no sangue a 
partir da quantidade dessa substância presente no ar expirado. 
Os aparelhos desenvolvidos com essa finalidade são 
conhecidos como bafômetros. O bafômetro mais simples e 
descartável é baseado na reação entre o etanol e o dicromato 
de potássio (K2 Cr2 O7) em meio ácido, representada pela 
equação a seguir:  

 
 Sobre o funcionamento desse bafômetro foram feitas algumas 
considerações: 
I. Quanto maior a intensidade da cor verde, maior a 
concentração de álcool no sangue da pessoa testada. 
II. A oxidação de um mol de etanol a acetaldeído envolve 2 mol 
de elétrons.  
III. O ânion dicromato age como agente oxidante no processo.  
Está correto o que se afirma apenas em  
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I 
e) I, II e III 

 
18. (FUVEST) Considere as transformações químicas abaixo: 

I. 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO 
II. 2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O + 2 NaNO3 + H2O 
III. CaCO3 → CaO + CO2 

 

Em qual(is) ocorre óxido-redução? Justifique. 
 
 
 
 
19.  (UFMG 2008) I.  A  água  oxigenada,  H2O2,  participa, 
como um dos reagentes, de muitas reações de oxirredução. 
a)  ESCREVA os coeficientes estequioméricos na frente de 
cada uma das espécies que participam das  reações  indicadas  
pelas equações químicas  I  e  II,  de modo que fiquem 
balanceadas. 
B)  INDIQUE, em cada caso, se o H2O2  atua como agente 
oxidante ou redutor. 
Balanceamento da equação I: 
___H2O2 + ___ I – + ___  H+  → ___H2O  +  ___I2 

Indicação: 
 

Balanceamento da equação II: 
___ MnO4

– + ___ H2O2 + ___ H+ → ___Mn2+ + ___H2O + 
___O2 
 Indicação 
II.  A água oxigenada decompõe-se, como mostrado nesta 
equação: 
2H2O2 (aq)  →  2H2O (ℓ)  +  O2 (g) 
REPRESENTE, por equações balanceadas, a semi-reação de 
oxidação e a semi-reação de redução da reação de 
decomposição da água oxigenada, em meio ácido, envolvendo 
H+ (aq). 
III. Sabe-se que a decomposição da água oxigenada, como 
representado na equação no item II desta questão, é 
espontânea. Assinalando com um X a quadrícula 
correspondente, INDIQUE se a força eletromotriz dessa reação 
é menor, igual ou maior que zero. JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

20. (UFU 2007) A espécie Allium cepa, vegetal classificado 
como hortaliça e muito utilizado para temperos e condimentos, 
é conhecida como cebola e apresenta algumas propriedades 
cardiotônicas. Além disso, a cebola escurece os talheres de 
prata, conforme reação a seguir: 
Ag(s) + H2S(s)  +  O2(g)  →  Ag2S(s)  + H2O(l)  (reação 1). 
 

Esses utensílios podem ser limpos se imersos numa panela de 
alumínio contendo solução diluída de soda cáustica, como 
mostra a reação a seguir: 
Ag2S(s)  + Al(s)  + NaOH(aq)  + H2O(l)  → Ag(s)  + H2S(g)   +  
NaAlO2(aq)    (reação 2). 
Pede-se: 
a) balanceie as duas equações. 
b) cite os agentes oxidantes e redutores em ambas as reações. 
c) qual é o composto, que tem origem na cebola e provoca o 
escurecimento dos talheres? Justifique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

17.9 GABARITO 
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1. 0, +1, +4, +4, +6, -1;      2.D;  3. D; 4. a) H=+1+ S=+6 O=-2        b) C=+4 O=-2                
c) H=+1 Cl=+5 O=-2        d) Na=+1 P=+5;O=-2          e) Pb=+4 S=+6  O=-2                  f) 
Ca=+2 Cl=+5 O=-2; g) N= +5 O=-2      h) Cl=+7 O=-2          g) C=-2,5 (nox médio) H= +1 
5. A;        6. A         7. B        8. B  9. hidrogênio e oxigênio; 
10. a) Reag.:  Cr: +6; C: 0;  Prod.: Cr; +3; C: +4; b) 0,4 mol, ou 20,42 g de K2Cr2O7 
11. a) 3Mg(s) + 2 Al3+  → 3 Mg2+ + 2 Al(s); b) 3P4 + 20 HNO3 + 8H2O → 12 H3PO4 +   20 
NO;   c) 3Cu(s) + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 +  2 NO +   4H2O;  d) 1K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl  
+  2CrCl3 +  7H2O +   3Cl2; e) 2KMnO4 + 16HBr →  2KBr +  2MnBr2 + 5Br2 + 8H2O 
f) 2H2O2 →   2H2O + 1O2; g) 2C2H6 + 7O2 →  4CO2 +  6H2O; h) 2C8H18 +  25O2 →   16CO2 
+   18H2O; i) 1K2Cr2O7 + 4H2SO4 +  3H2O2 → 1K2SO4 +  1Cr2(SO4)3 +   7H2O +   3O2 

12. C   13.B   14.B    15.B   16. E 17. E   ; 18. I, há variação de nox; 
19. I. 2 MnO4

- + 5H2O2 + 6 H+ → 2Mn2+ + 8H2O +   5O2  redutor 
H2O2 + 2I- + 2H+ → 2 H2O + 1I2  oxidante 
2. Semi-reação de redução:   H2O2 (aq) +  2H+

(aq) +2e -  → 2 H2O(l) , 
Semi-reação de oxidação: H2O2 (aq) →  O2(g)  +2 H+

(aq) + 2e- 
II. Maior que zero. 
Justificativa: Os processos eletroquímicos espontâneos são caracterizados por uma 
força eletromotriz, ∆E, maior que zero. Isso porque a variação da energia livre de 
Gibb’s definida como ∆G =- n. F. ∆E , para processos espontâneos é menor que 
zero, uma vez que n (número de elétrons envolvidos no processo) e F (constante 
de Faraday) são positivos. 
20. a) 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O (reação 1) 
3Ag2S + 2Al + 2NaOH + 2H2O → 6Ag + 3H2S + 2NaAlO2 (reação 2) 
b) Reação 1: Agente oxidante: O2.; Agente redutor: Ag. 
Reação 2: Agente oxidante: Ag2S. Agente redutor: Al. 
c) De acordo com a equação dada: Ag(s) + H2S(s) + O2(g)  → Ag2S(s) + H2O(l) 
H2S: sulfeto de hidrogênio (composto que existe na cebola). 
Ag2S: sulfeto de prata (composto formado pela reação da prata dos talheres com o 
sulfeto de hidrogênio presente na cebola). 

 
 

UNIDADE 18  

 

ELETROQUÍMICA – PILHAS I 
 

18.1 INTRODUÇÃO 
A eletroquímica é a parte da Química que estuda as 

relações entre energia elétrica e energia química (reação 
química). 

Algumas reações são espontâneas e, portanto, capazes 
de gerar eletricidade. Outras reações podem ser 
provocadas pela passagem de corrente elétrica, sendo, 
portanto, não–espontâneas. 

 

 
O dispositivo que permite aproveitar a energia elétrica 

liberada numa reação química se denomina pilha ou, ainda, 
célula galvânica. A transformação química que é 
provocada pela eletricidade denomina–se eletrólise ou cuba 
eletrolítica. 
Resumindo: 

 
 

18.2 DEFINIÇÃO DE PILHAS 
Pilhas, também chamadas de células galvânicas ou cela 
eletroquímicas, são dispositivos geradores de energia 
elétrica, a partir de reações de oxirredução. A pilha é um 
processo espontâneo. 
Antes de vermos como funciona uma pilha, vamos observar 
duas experiências: 
 
Experiência 1: Seja o sistema montado a seguir: 

 
Depois de algum tempo observa–se que: 
• a solução aquosa recebe íons Zn+2; 
• íons Cu+2 se depositam sobre a lâmina de zinco; 
• a solução tem sua coloração azul (devida aos íons Cu2+) 
diminuída. 
• a lâmina de zinco sofre corrosão.     
• a solução aquece.     

 
 

Experiência 2: Agora, se montarmos o sistema de forma 
diferente, com uma solução de sulfato de zinco e uma 
lâmina de cobre, veja o que acontece: 

 
 Não há alteração nenhuma, mesmo após passado muito tempo.  
Porque isso ocorre? Isso ocorre devido à diferença na 
reatividade desses metais. Como o Zn é mais reativo que o 
Cu, ele tende a reagir (perder elétrons, já que é um metal) e 
deslocar o Cu na reação, como ocorreu na primeira 
experiência. Porém, como o Cu é menos reativo, ele não 
conseguiu deslocar o Zn na segunda experiência. Podemos 
dizer, então, que quanto maior a reatividade do metal, maior 
a tendência que ele tem de perder elétrons (ou seja, sofrer 
oxidação). Veja a fila de reatividade dos metais: 
 

1A > 2A > Al > outros metais (Zn, Fe) > metais 
nobres (Au, Ag, Cu, Pt, Hg). 

 

↑ reatividade         ↑ facilidade de oxidação. 
 

Concluímos, na primeira experiência, que: 

• Na lâmina de zinco ocorre oxidação. (semi–reação de 
oxidação). 
 

 

Os átomos de Zn da lâmina passam para a 
solução na forma de íons Zn+2, deixando dois 

elétrons na lâmina. 

• Íons Cu+2 da solução sofrem redução e se depositam 
na lâmina de zinco (semi–reação de redução). 
 

 

Os íons Cu+2 da solução se dirigem para a lâmina 
de zinco e recebem dois elétrons. Formam–se 

átomos neutros  de cobre, que se depositam na 
lâmina de zinco. 
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18.3 MONTAGEM DE UMA PILHA: PROCESSOS 

DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA INDIRETA 

A primeira experiência, anteriormente feita é chamada 
processo de transferência eletrônica direta, devido ao 
contato direto entre o cobre e o zinco. O processo anterior 
pode ser modificado para uma transferência indireta se o 
fizermos por meio da seguinte aparelhagem: 

 
• Em A temos: uma barra de zinco mergulhada em uma 
solução de íons Zn+2. 
Tal conjunto é denominado de eletrodo de zinco. 
• Em B temos uma barra de cobre mergulhada em uma 
solução de íons de Cu+2. 
Tal conjunto é denominado de eletrodo de cobre. 
• Ambos os eletrodos são interligados por uma ponte 
salina. 
Trata–se de um tubo de vidro em forma de U contendo 
gelatina saturada com um eletrólito forte, como, KCl (cloreto 

de potássio), ou KNO3 (nitrato de potássio) ou NH4Cl 

(cloreto de amônio). Esse tubo é fechado nas duas pontas 
com lã de vidro e tem por função não só permitir a 
passagem lenta de íons de uma meia–célula para outra, 
como também impedir que as duas soluções entrem em 
contato rapidamente. 
• Acoplando–se um amperímetro ao circuito, podemos 
observar se há ou não, passagem de corrente elétrica. 
• Ao fecharmos o circuito observamos: 

 
• Há passagem do processo de descarga de uma pilha 
zinco–cobre, pelo fio condutor. 
• Formação de íons Zn+2 e dissolução parcial da barra de 
zinco (corrosão da placa). 
• Aumento da concentração de cátions Zn+2. 
• No eletrodo de cobre temos: desaparecimento de cátions 
Cu+2 (diminuição da coloração azul da solução) e aumento 
da massa da barra de cobre (deposição de Cu(s)). 
 

• Na semicela de cobre ocorre redução. 
O cobre é, portanto, o cátodo. 

 
Íons Cu+2 da solução recebem elétrons e vão se 
depositando na lâmina de cobre. 
 

• Na semicela de zinco ocorre oxidação. 
O zinco é, portanto, ânodo. 

 
Os íons Zn+2 entram em solução e o metal vai se 
“dissolvendo”. 
Os elétrons migram pelo circuito externo do eletrodo do 
zinco para o eletrodo de cobre, onde compensam a 
diferença causada pela retirada de elétrons pelos íons Cu+2 
da solução. 
Assim, o zinco é o pólo negativo; o cobre, o pólo positivo 
da pilha. 

• Na semicela de cobre, a solução vai perdendo íons 
Cu+2, devido à redução desses íons. A solução tende a ficar 
com excesso de carga negativa (SO4

-2). 
Na semicela de zinco a solução vai recebendo íons Zn++ que 
vão ficando em excesso. A solução tende a ficar com 
excesso de carga positiva. 
Estes excessos de carga bloqueariam o processo se não 
existisse a ponte salina. Ela permite um escoamento de 
íons de um lado para o outro, anulando o excesso de carga. 
Também pode ser usada com a mesma função da ponte 
salina, uma membrana ou placa porosa. 
Temos, então, um escoamento de: 

• Íons Cl- e -2
4SO  para a semicela de zinco. 

• Íons K+ e Zn+2 para a semicela de cobre. 

  
A descarga de uma pilha é um processo de transferência eletrônica indireta 
que envolve o uso de um condutor externo para deslocar os elétrons da região 
em que ocorre oxidação para a região em que ocorre redução. 

 

18.4 DETERMINANDO A REAÇÃO GLOBAL 
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18.5 NOTAÇÃO OFICIAL DA PILHA 

Zn  / Zn2+  ||  Cu2+ / Cu 
 

Ânodo   | |  Cátodo  
Oxidação     Redução 

 

18.6 EXERCÍCIOS 
1. (Ufmg 2009)  Num laboratório, foram feitos testes para 
avaliar a reatividade de três metais - cobre, Cu, magnésio, Mg, 
e zinco, Zn. 
Para tanto, cada um desses metais foi mergulhado em três 
soluções diferentes - uma de nitrato de cobre, Cu(NO3)2 , uma 
de nitrato de magnésio, Mg(NO3)2, e uma de nitrato de zinco,

 Zn(NO3)2. 
Neste quadro, estão resumidas as observações feitas ao longo 
dos testes: 

Metais 

Soluções 
Cu Mg Zn 

Cu(NO3)2 Não reage Reage Reage 

Mg(NO3)2 Não reage Não reage Não reage 

Zn(NO3)2 Não reage Reage Não reage 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a 
disposição dos três metais testados, segundo a ordem 
crescente de reatividade de cada um deles, é:  
a) Cu / Mg / Zn.    
b) Cu / Zn / Mg.    
c) Mg / Zn / Cu.    
d) Zn / Cu / Mg.    
 

2. (UFPE 2005) Podemos dizer que, na célula eletroquímica 

Mg(s) | Mg2+
(aq) || Fe2+

(aq) | Fe(s): 
a) o magnésio sofre redução. 
b) o ferro é o ânodo. 
c) os elétrons fluem, pelo circuito externo, do magnésio para o ferro. 

d) há dissolução do eletrodo de ferro. 
e) a concentração da solução de Mg2+

 diminui com o tempo. 
 

3. (UFMG 2008) João e Maria estavam fazendo experiências no 
Laboratório de Química. Nestas figuras, estão representados, 
esquematicamente, os materiais então utilizados por eles: 

 
Para facilitar a dissolução de nitrato de cobre em água, João 
usou uma haste de zinco. No final do experimento, a haste 
estava corroída e formou-se uma solução incolor e um sólido, 
que, após algum tempo, se depositou no fundo do recipiente. 
Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre para dissolver 
nitrato de zinco em água. No final do experimento, ela obteve 
uma solução incolor e a haste manteve-se intacta. Sabe-se que 
as soluções aquosas de nitrato de cobre (II), Cu(NO3)2, são 
azuis e que as de nitrato de zinco (II), Zn(NO3) 2, são incolores. 
Considerando-se os dois experimentos descritos, é CORRETO 
afirmar que 
a) João obteve uma solução aquosa de nitrato de zinco. 
b) Maria obteve uma solução aquosa de nitrato de cobre. 
c) o cobre metálico é oxidado na dissolução do nitrato de zinco. 
d) o precipitado formado na dissolução do nitrato de cobre (II) é 
zinco metálico. 
 

4. (Pucsp 2009)  Um aluno realizou uma série de testes 
envolvendo reações de óxido-redução em solução aquosa. Em 
uma síntese de suas observações, o aluno anotou: 
- O metal zinco (Zn) reage com solução diluída de HCℓ; 
- O metal estanho (Sn) reage com solução aquosa de HCℓ; 
- O metal prata (Ag) não reage com solução aquosa de HCℓ; 
- O metal estanho (Sn) não reage com solução aquosa de íons Zn2+. 

Analisando os dados obtidos pelos alunos, a pilha de maior 

ddp que se pode obter a partir das espécies analisadas é: 

 a) cátodo: Pt, H+  (1 mol/L) / H2 
    ânodo: Sn / Sn2+ (1 mol/L)    

b) cátodo: Zn2+ (1 mol/L) / Zn 
    ânodo: Ag / Ag+ (1 mol/L)    

c) cátodo: Sn2+ (1 mol/L ) / Zn 
    ânodo: Zn / Zn2+ (1 mol/L)    

d) cátodo: Ag+ (1 mol/L) / Ag 
    ânodo: Sn / Sn2+ (1 mol/L)    

e) cátodo: Ag+ (1 mol/L) / Ag 
    ânodo: Zn / Zn2+ (1 mol/L)    

 
5. (PUCMG 07) Para estudar o surgimento da ferrugem, um estudante 
utilizou cinco tubos de ensaio limpos e colocou, em cada um, um prego 
polido nas seguintes condições: 

 

 
Tubo 1 : o prego ficou em contato com o ar seco;  
Tubo 2 : o prego ficou em contato com ar úmido;  
Tubo 3 : o prego ficou em contato com água isenta de ar 
dissolvido;  
Tubo 4 : o prego ficou em contato com água e ar;  
Tubo 5 : o prego foi protegido por uma camada de vaselina. 
Após alguns dias, o estudante observou a formação de 
ferrugem nos tubos de ensaio 2 e 4. Uma conclusão 
CORRETA, proposta pelo estudante, com base apenas na 
experiência, é:  
a) A ferrugem ocorre devido à oxidação do ferro pela areia e 
pela água.  
b) A equação que representa a formação da ferrugem é: 1Fe (s) 
+ ½ O2(g) → FeO (s) .  
c) A ferrugem ocorre devido à oxidação do ferro pelo oxigênio 
do ar úmido.  
d) A camada de vaselina reage com o oxigênio e a umidade 
protegendo o ferro. 
 

6. (UEL 12- 1ªf) Baterias de íon-lítio empregam o lítio na forma 
iônica, que está presente no eletrólito pela dissolução de sais de 
lítio em solventes não aquosos. Durante o processo de descarga 
da bateria, os íons lítio deslocam-se do interior da estrutura que 
compõe o anodo (grafite) até a estrutura que compõe o catodo 
(CoO2), enquanto os elétrons se movem através do circuito 
externo. 
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Neste processo, o cobalto sofre uma alteração representada 
pela equação a seguir. 
CoO2(s) + 1Li+(solv) + 1e− →    (+1)LiCoO2(s) 
Com base no enunciado, assinale a alternativa correta. 
a) Durante a descarga, o número de oxidação do cobalto 
aumenta. 
b) O cobalto recebe elétrons, para haver a recarga da bateria. 
c) No catodo, o cobalto é reduzido durante a descarga. 
d) O íon de lítio se desloca para o catodo, durante a descarga, 
devido à atração magnética. 
e) O solvente utilizado entre os polos deve ser um líquido 
orgânico apolar.  
 

7. (UEL 2010 2ªfase) Será lançado na próxima quarta-feira, 1º de 

julho, em São Bernardo do Campo (SP), o primeiro ônibus brasileiro a 
hidrogênio. [...] O projeto Ônibus Brasileiro à Célula Combustível a 
Hidrogênio é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma 
solução mais limpa para o transporte público urbano no Brasil. 

Quanto aos processos químicos envolvidos na produção de 
energia elétrica em células de combustíveis a partir do oxigênio 
e do hidrogênio, é correto afirmar: 
a) O estado de oxidação do oxigênio aumenta de zero para +2 
b) A equação balanceada para o processo global é H2 + O2 → 
2H2O 
c) O oxigênio é um agente redutor e o hidrogênio um oxidante. 
d) O hidrogênio é reduzido conforme a semi-reação H2 → 2H+ 
+ 2e− 
e) A reação que ocorre no cátodo é:1/2O2 + 2H+ + 2e− → H2O 
 
8. (ENEM 2010) O crescimento da produção de energia elétrica ao 
longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da 
humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação: o 
prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia 
de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as células a 
combustível hidrogênio/oxigênio. 

 
VILLULLAS, H. M; TICIANELLI, E. A; GONZÁLEZ, E. R. Química Na Nova 
Escola. Nº- 15, maio 2002. 

Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica 
por meio da célula a combustível hidrogênio/oxigênio 
diferencia-se dos processos convencionais porque 
a) transforma energia química em energia elétrica, sem causar 
danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto 
formado é a água. 
b) converte a energia química contida nas moléculas dos 
componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção 
de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 
c) transforma energia química em energia elétrica, porém emite 
gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a 
partir dos combustíveis fósseis. 
d) converte energia elétrica proveniente dos combustíveis 
fósseis em energia química, retendo os gases poluentes 
produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio 
ambiente. 
e) converte a energia potencial acumulada nas moléculas de 
água contidas no sistema em energia química, sem que ocorra 
a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 
 
9. (UDESC 2012) Uma importante aplicação das células galvânicas é 
seu uso nas fontes portáteis de energia a que chamamos de baterias. 
Considerando a reação espontânea de uma bateria alcalina descrita 
abaixo, é correto afirmar: 

Zn(s)   + MnO2(s)  + H2O(ℓ)  → ZnO(s)+ Mn(OH)2(s) 

a. Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu redução no 
ânodo, perdendo dois elétrons.  

b. O óxido de manganês sofre oxidação no cátodo, ao ganhar 
dois elétrons.  
c. O óxido de manganês sofre redução no ânodo, ao ganhar 
dois elétrons.  
d. Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu oxidação no 
cátodo, perdendo dois elétrons.  
e. Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu oxidação no 
ânodo, perdendo dois elétrons. 
 
10. (UFRRJ 2008) "O que é feito com as baterias usadas de celular? 
Quase nada - cerca de 1 % - vai para a reciclagem, graças aos poucos 
consumidores que depositam as baterias usadas nos escassos postos 
de coleta apropriados." 
HAKIME, Raphael. Lixo telefônico. In: "Revista Superinteressante", 
edição 243, setembro, 2007.  
A qualidade de vida das futuras gerações depende de cuidados que as 
pessoas devem ter no presente. Um exemplo é a forma como são 
descartadas as pilhas e baterias. As baterias de celulares são pilhas de 
níquel-cádmio, que são muito fáceis de serem recarregadas. O ânodo 
desta pilha é constituído de cádmio metálico (Cd), o cátodo apresenta 
óxido de níquel IV (NiO2) e 
o eletrólito é uma solução de hidróxido de potássio (KOH). 
Dados: 

Cd(OH)2(s) + 2e- → Cd(s) + 2OH-
(aq) 

NiO2(s) + 2H2O + 2e- →  Ni(OH)2(s) + 2OH-
(aq) 

a) Quais são os agentes redutor e oxidante existentes nessa pilha? 
b) Qual é a reação global dessa pilha? 

 
 
 
 
 
 
11. (FUVEST 2008) Foi montada uma pilha em que o pólo positivo era 

constituído por um bastão de paládio, mergulhado numa solução de 
cloreto de paládio, e o pólo negativo, por um bastão de níquel, 
mergulhado numa solução de sulfato de níquel. As semi-reações que 
representam os eletrodos são: 

 
a) Escreva a equação que representa a reação química que ocorre 
quando a pilha está funcionando (sentido espontâneo). 

b) O que acontece com as concentrações de Pd2+
 e Ni2+ durante o 

funcionamento da pilha? Explique. 
c) Os dados da tabela a seguir sugerem que o princípio de Le Chatelier 
se aplica à reação química que acontece nessa pilha. Explique por quê. 

 

 

 
 

18.7 GABARITO 
 

1.B    2. C   3. A    4.E    5. C    6. C   7. E   8. A  9. E; 10. a) Agente redutor - Cd(s); 
Agente oxidante – NiO2(s); b) Cd(s) + 2OH-(aq) → Cd(OH)2(s) + 2e- 
NiO2(s) + 2H2O + 2e- → Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq) 
_______________________________________________ 
Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O → Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s) 

11. a) cátodo: pólo positivo: Pd2+  + 2e– → Pd;  
    ânodo: pólo negativo: Ni → Ni2+ + 2e– 
    equação global: Ni + Pd2+ → Ni2+ + Pd 
b) Analisando a equação global, temos:  
[Pd2+] diminui (reagente)[Ni2+] aumenta (produto) 
c) A concentração de íons Ni2+ aumenta do experimento A para o experimento B, 
diminuindo a diferença de potencial elétrico, pois o equilíbrio é deslocado para a 
esquerda, mantendo a concentração dos íons Pd2+ constante.   A concentração de 
íons Pd2+ diminui do experimento B para o experimento C, diminuindo a diferença 
de potencial elétrico, pois o equilíbrio é deslocado para a esquerda, mantendo a 
concentração de íons Ni2+ constante. 
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UNIDADE 19 
 

ELETROQUÍMICA – PILHAS II 
 

19.1 POTENCIAL DE OXIRREDUÇÃO  
É  a medida da facilidade de uma espécie de sofrer 
oxirredução. 

 

↑ potencial de oxidação  ↑ facilidade de oxidação 
 

↑ potencial de redução   ↑ facilidade de redução 
 

19.2 POTENCIAL PADRÃO DO ELETRODO (Eº) 

Potencial padrão do eletrodo é a grandeza que mede a 
tendência de uma semi–reação ocorrer no sentido de 
oxidação ou de redução. 
→ A uma semi-reação escrita no sentido de uma oxidação 
associa–se um potencial de oxidação: 

X  

Observe que: 
• Quanto maior o potencial padrão de oxidação, maior é a 
tendência de ocorrer a oxidação e mais forte é o agente 
redutor. 
→ A uma semi–reação escrita no sentido de redução 
associa–se um potencial de redução. 

     












)oxidantemelhor(oxidante

reduçãodetendência
Eo

red  

Obs.: As condições–padrão para medição de um eletrodo 
padrão são: 

• Temperatura de 25ºC; 

• Soluções de concentração 1M; 

• Pressão de 1 atm; 
O potencial padrão é dado em “volts” (V). 
Para medi–lo, acopla–se um voltímetro ao sistema. 
Importante: 

Potencial padrão de um eletrodo é a diferença de 
potencial (ddp, em volts) entre um eletrodo qualquer e o 
eletrodo normal de hidrogênio, nas condições padrão.   

 

O padrão adotado foi o hidrogênio (H2/H+) e seu valor, nas 
condições–padrão, convencionalmente, é zero. 

 

Exemplos: 

 
  

 
Interpretação: O potencial de padrão de oxidação do Zinco é 
+ 0,76V, o do Cobre é – 0,34 V e do Magnésio, + 2,37V. 
Entre esses três metais, o Magnésio oxida mais facilmente, 
devido ao seu maior potencial de oxidação. Já o Cobre é o 
que tem mais dificuldade para oxidar, como podemos ver seu 
baixo potencial de oxidação. 
 

Observação: Se o potencial de oxidação do Cobre é -0,34V, 
seu potencial de redução é o opsto desse valor, ou seja, + 
0,34V. 

 
Então, podemos concluir que o potencial de redução de um 
elemento é o oposto do seu potencial de oxidação. 

 
 

19.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DE UMA PILHA 

Análise do processo de descarga de uma pilha zinco–cobre 
considerando condições padrão (25ºC, 1atm, 1M). 

 
Como vimos na unidade anterior, ocorrerá oxidação do 
zinco e redução do cobre: 

 
Na tabela de potenciais encontramos: 
Zn+2

(aq) + 2c– → Zn(s) Eo = –0,76 V 
Cu+2

(aq) + 2c– → Cu(s) Eo = +0,34 V 
Teremos 
Esta é a equação do processo espontâneo que ocorre na 
pilha de zinco–cobre. 

Eo é a diferença de potencial da pilha (diz–se também 
força eletromotriz da pilha). 
 

19.4 CÁLCULO DA VOLTAGEM 

 
Cu2+ + 2 e– → Cu°             Ered = + 0,34 V 
Zn2+ + 2 e– → Zn°              Ered = – 0,76 V, então:    
Zn°  → Zn2+ + 2 e–       Eoxi = + 0,76 V 
ddp =  Eoxi + Ered = 0,34 + 0,76 = + 1,10V 

 
Observação: Para o processo ser espontâneo (ou seja, 
uma pilha) a diferença de potencial tem que ser positiva. Se 
for negativa, não será um processo espontâneo. 
 

19.5 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 
1- Para evitar a corrosão do ferro, que começa por sua 
dissolução formando íons, colocamos blocos de metais de 
sacrifício em contato com o ferro. Esses metais serão 
dissolvidos, enquanto o ferro permanecerá intacto. 
Apresentamos a seguir uma relação de potenciais de eletrodo. 

+2
(aq)Fe  + 2e–  Fe(s)                 Eo = –0,44V 

+2
(aq)Zn  + 2e–  Zn(s)                 Eo = –0,76V 

+2
(aq)Mg  + 2e–  Mg(s)               Eo = –2,37V 
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+2
(aq)Cu  + 2e–  Cu(s)               Eo = +0,34V 

+2
(aq)Sn  + 2e–  Sn(s)                Eo = –0,14V 

Os metais que se prestam como metais de sacrifício para o 
ferro são: 
a) Cu e Na                              b) Zn e Sn 
c) Mg e Sn                              d) Cu e Zn 
e) Zn e Mg 
Resolução:  
Um assunto muito tratado na Eletroquímica, quando se fala de 
pilhas, é a utilização de metais de sacrifício para a proteção de 
outro metal. Mas como saber se um metal pode ser utilizado 
para evitar a corrosão de outro? 
Eis o raciocínio: Se há a necessidade de proteger um metal da 
oxidação, o melhor a se fazer é colocar outro metal para se 
oxidar ao invés do primeiro. Um metal que se oxide mais 
facilmente, ou quimicamente falando, que tenha um potencial 
de oxidação maior.  
Nesse exercício, o metal a ser protegido é o ferro: 
 

+2
(aq)Fe  + 2e–  Fe(s)                 Eo = –0,44V 

Observando essa reação, podemos perceber que ela é de 
redução, pois o ferro está ganhando elétrons. Então temos 
que transformar essa reação de redução em oxidação, 
ajustando o valor do potencial, que é o mesmo valor numérico, 
com sinal contrário: 

Fe(s)  
+2

(aq)Fe  + 2e–           Eo = +0,44V 

Agora podemos analisar os outros metais e ver qual deles tem 
maior potencial de oxidação: 

+2
(aq)Zn  + 2e–  Zn(s)                 Eo = –0,76V 

+2
(aq)Mg  + 2e–  Mg(s)               Eo = –2,37V 

+2
(aq)Cu  + 2e–  Cu(s)               Eo = +0,34V 

+2
(aq)Sn  + 2e–  Sn(s)                Eo = –0,14V 

Mais uma vez, as reações mostradas são de redução. Então 
temos que ajustá-las, invertendo a reação e o sinal do valor do 
potencial: 

Zn(s)  
+2

(aq)Zn  + 2e–               Eo = +0,76V 

Mg(s)  
+2

(aq)Mg  + 2e–              Eo = +2,37V 

Cu(s)  
+2

(aq)Cu  + 2e–              Eo = -0,34V 

Sn(s)  
+2

(aq)Sn  + 2e–               Eo = +0,14V 

Agora sim, analisando as reações mostradas, vemos que os 
valores maiores que +0,44V, que é o potencial do Fe, é +2,37V 
e +0,76V, do Mg e do Zn, respectivamente. A resposta correta, 
então, é a E. 
 

2- Dados os potenciais de redução: 

                       E0 = –1,66V  
0
(s)

-2
(aq) Pb2e Pb →++

                       E0 = –0,13V 

Qual a voltagem inicial da pilha formada pelos pares Al/Al 3+ e 
Pb2+/Pb? 
a) +1,79V                            b) –1,79V 
c) +1,53V                            d) –1,53V 
e) +2,93V 
 

Resolução: 
Outro assunto bastante comum, em exercícios de pilha, é o 
cálculo da voltagem, ou DDP, de uma pilha hipotética de dois 
elementos. Basta apenas utilizar a fórmula:  
DDP = E0red(maior) – E0red(menor) 
No caso desse exercício, ficaria assim: 
DDP = E0red(maior) – E0red(menor) 
DDP = -0,13V– (-1,66V) 

CUIDADO COM O JOGO DE SINAIS! 
DDP = -0,13 + 1,66 
DDP = +1,53V                                       Resposta: C 

19.6 EXERCÍCIOS 
1. Dados os potenciais normais de oxidação: 
Na → Na+ + e–                             Eo = +2,71V 
Zn → Zn+2 + 2e–                           E0 = +0,76V 
Pb → Pb+2 + 2e–                          E0 = +0,13V 
a) Qual é o melhor doador de elétrons? 
b) Qual é o melhor receptor de elétrons? 
c) Qual é omelhor redutor? 
d) Qual é o melhor oxidante? 
e) Para quais íons o Na oferece elétrons espontaneamente? 
f) Para quais íons o Zn oferece elétrons espontaneamente? 
g) A reação 2Na + Zn+2 → Zn0 + 2Na+ é espontânea? 
h) A reação Pb + Zn+2 → Zn0 + Pb+2 é espontânea? 
 
 
 
 
 
 
2. (FMTM–MG) Considerando a ampla utilização dos metais no 
mundo moderno, a corrosão do metal ferro é um problema de 
grande importância nos países industrializados. Estudos 
realizados sobre o assunto mostram que o contato com certos 
metais pode retardar, impedir ou acelerar a formação de 
ferrugem. Considere a ilustração a seguir e os potenciais–
padrão de redução: 

 
Potenciais–padrão de redução E0 (T = 298,18 K) 

Mg2+
(aq) + 2e– → Mg(s) – 2,36 V 

Zn2+
(aq) + 2e– → Zn(s) – 0,76 V 

Fe2+
(aq) + 2e– → Fe(s) – 0,44 V 

Cu2+
(aq) + 2e– → Cu(s) + 0,34 V 

½ O2(g) + H2O(l)+2e– → 2 OH–
(aq) + 0,41 V 

Ocorrerá corrosão do prego: 
a) Somente nos tubos 1 e 2. 
b) Somente no tubo 2. 
c) Somente nos tubos 1 e 3. 
d) Nos tubos 1, 2 e 3. 
e) Somente no tubo 1. 
 
3- (MACK-SP) Na proteção contra a ferrugem, em tanques de 
aço, são usadas placas de um certo metal, chamado de metal 
de sacrifício. Esse metal, que deve ser periodicamente 
substituído, pode ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) o cobre 
b) o magnésio 

Potenciais-padrão de redução E0
red a 25ºC 

Fe2+ + 2e- → Fe0 - 0,41 V 

Cu2+ + 2e- → Cu0 + 0,34 V 

Mg2+ + 2e- → Mg0 - 2,37 V 

Ag+ + 1e- → Ag0 + 0,79 V 

Au3+ +3e- → Au0 + 1,50 V 

Pt2+ + 2e- → Pt0 + 1,20 V 
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c) a prata 
d) o ouro 
e) a platina 
4- (UNI-RIO) A “ferrugem” apresentada pelos automóveis, na 
nossa cidade, é um processo denominado corrosão. Na 
presença de ar seco (ausência de umidade), o automóvel 
praticamente não enferruja. Numa cidade praiana, como o Rio 
de Janeiro, torna-se necessária a adoção de medidas que 
minimizem a corrosão. Uma delas é a galvanização, que 
significa revestir o ferro presente no automóvel com um metal 
redutor mais forte do que ele. Indique a opção que apresenta o 
metal redutor que permite a galvanização do ferro. (Dado: 
Fe2+/Fe = –0,44 V) 
 

a) Cd2+
(aq) + 2e– = Cd(s)          E0 (V) = -0,40 

b) Co2+
(aq) + 2e- = Co(s)          E0 (V) = -0,28 

c) Cu2+
(aq) + 2e- = Cu(s)          E0 (V) = 0,34 

d) Ni2+
(aq) + 2e- = Ni(s)          E0 (V) = -0,25 

e) Zn2+
(aq) + 2e- = Zn(s)          E0 (V) = -0,76 

 

5- (PUC-MG) Mergulhando-se um prego de ferro, limpo, em 
água, observa-se com o passar do tempo um processo de 
corrosão superficial. Com base nos valores dos potenciais de 
redução, relacionados abaixo, dentre os metais a seguir, 
aqueles que, mantidos em contato cm o prego (sem recobri-lo 
totalmente), seriam capazes de preservá-lo contra a corrosão, 
são: 
E0

Ag++ Ag0 = +0,80 V 
E0

Cu++ Cu0 = +0,34 V 
E0

Fe+2 Fe0 = –0,44 V 
E0

Zn+2 Zn0 = –0,76 V 
E0

Mg+2 Mg0 = –2,37 V 
E0

Pb+2 Pb0 = –0,13 V 
a) Mg0 e Zn0 
b) Ag0 e Cu0 
c) Cu0 e Pb0 
d) Mg0, Zn0 e Pb0 
e) Mg0 e Ag0 
 
6- (UEL 2009 2ª fase) A clássica célula galvânica ou pilha de 
Daniel é representada por: 

Zn(s)/Zn2+
(aq)//Cu2+

(aq)/Cu(s) 
No laboratório de uma escola, o professor e seus alunos fizeram 
duas alterações nesta pilha. A primeira foi substituir o eletrodo 
de zinco por alumínio e a segunda foi substituir o eletrodo de 
zinco por níquel. A concentração dos íons nas células foi 1mol/l. 

elemento  Potencial de redução (25 °C, 1 atm) 

zinco −0, 76 V 

cobre  0, 34 V 

alumínio  −1, 66 V 

níquel  −0, 25 V 
Com base nos dados da tabela e nos conhecimentos sobre o 
assunto, considere as afirmativas a seguir. 
I. A pilha de Daniel gera maior energia que a pilha de Al/Cu. 
II. A quantidade de elétrons transferidos na pilha de Daniel é 
menor que na pilha Al/Cu. 
III. Nas três pilhas, o eletrodo de cobre é o que recebe elétrons. 
IV. Entre as três pilhas, a pilha de Ni/Cu é a que gera a menor 
energia. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
7- (UFPI) Obras de concreto têm sua vida útil limitada pela 
oxidação do ferro (Fe) da armadura, vida útil que depende da 
qualidade do revestimento (argamassa) e das condições 
ambientais, sendo, em muitos casos, necessário o uso de 
proteção catódica. Considere os potenciais no estado-padrão 
dos metais a seguir: 
Zn → Zn2+ + 2 e               E0 = +0,763 V 
Fe → Fe2+ + 2 e               E0 = +0,44 V 

Cu → Cu2+ + 2 e              E0 = -0,337 V 
Indique a opção correta: 
a) As semi-reações dadas correspondem a processos de 
redução. 
b) O cobre (Cu) é anôdo na presença do Ferro (Fe). 
c) O zinco (Zn) atua como cátodo em relação ao ferro (Fe). 
d) A proteção catódica Zn/Fe é de natureza eletrolítica. 
e) Na proteção catódica, o ferro (Fe) da armadura do concreto 
sofre redução. 

 
8- (UEL 2008 2ªfase) Hoje em dia, as pilhas têm mais aplicação 
do que se imagina. Os automóveis usam baterias chumbo-
ácidas, os telefones celulares já usaram pelo menos três tipos 
de baterias as de níquel-cádmio, as de níquel-hidreto metálico e 
as de íon lítio, os ponteiros laser dos conferencistas usam pilhas 
feitas de óxido de mercúrio ou de prata. Recentemente foram 
desenvolvidas as pilhas baseadas em zinco e oxigênio do ar, 
usadas nos pequenos aparelhos de surdez e que são uma 
tentativa de produzir uma pilha que minimize as agressões 
ambientais. Para confeccionar estas pilhas, partículas de zinco 
metálico são misturadas a um eletrólito (solução de KOH) e 
reagem com o O2; desta forma, a energia química se transforma 
em energia elétrica. As reações da pilha com seus respectivos 
potenciais de redução são: 
 

Semi-reações 
Zn(s)+2OH−(aq) → Zn(OH)2(s) +2e− E° =−1, 25 V 
O2(g)+2H2O(l)+4e− → 4OH−(aq)       E° =+0, 40 V 
Reação Global 

2Zn(s)+ O2(g)+2H2O(l) → 2Zn(OH)2(s) 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Durante o funcionamento da pilha, haverá diminuição da 
quantidade de Zn(OH)2. 
b) O agente oxidante nessa reação é o zinco. 
c) Os elétrons são gerados no eletrodo de oxigênio. 
d) No catodo, ocorre a redução do Zn. 
e) A diferença de potencial da equação global é +1,65V. 
 
9- (UDESC 2012) As baterias classificadas como células 
secundárias  são aquelas em que a reação química é 
reversível, possibilitando a recarga da bateria. Até pouco 
tempo atrás, a célula secundária mais comum foi a bateria de 
chumbo/ácido, que ainda é empregada em carros e outros 
veículos. As semirreações padrões que ocorrem nesta bateria 
são descritas abaixo: 
I. PbSO4(s)  +  2e-  →  Pb(s)  +  SO4

2-
(aq)      Eo = -0,36 V  

II. PbO2(s) +  4H+
(aq)  +  SO4

2-
(aq)  + 2e-  → PbSO4(s)  +  2H2O(ℓ)     

Eo =+1,69 V 
Considerando a reação de célula espontânea, assinale a 
alternativa que apresenta a direção da  
semirreação I e seu eletrodo; a direção da semirreação II e seu 
eletrodo; e o potencial-padrão da bateria, respectivamente.  
a) direção direta no ânodo; direção inversa no cátodo; +1,33 V  
b) direção inversa no ânodo; direção direta no cátodo; +2,05V  
c) direção inversa no cátodo; direção direta no ânodo; +2,05 V  
d) direção direta no ânodo; direção inversa no cátodo; +2,05 V  
e) direção inversa no ânodo; direção direta no cátodo; +1,33V 
 

10. (Ufjf 2012)   Um aluno fez experimentos eletroquímicos 
com placas de cobre e  soluções ácidas e salinas. No primeiro 
experimento, a placa de cobre foi mergulhada em uma solução 
de ácido clorídrico (pH=1). No segundo experimento, outra 
placa de cobre foi mergulhada em uma solução de nitrato de 
prata. Com base nos valores de potencial apresentados 
abaixo, responda aos itens a, b, c, d. 
 

Ag+
(aq) +  1 e-  →  Ag(s)     Eº= + 0,80V 

Cu2+
(aq)  + 2 e- → Cu(s)      Eº= + 0,34V 

Zn2+
(aq)   + 2 e- → Zn(s)      Eº= - 0,76V 

2H+
(aq)  +  2 e- → H2(g)       Eº= + 0,00V 

Au3+
(aq)  + 3 e- → Au(s)      Eº= + 1,42V 

a) Ocorreu alguma reação no primeiro experimento? Explique. 
b)  Identifique os agentes redutor e oxidante do segundo 
experimento. 



QUÍMICA I  373 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

c) Calcule a ddp do processo, caso a placa de cobre seja 
trocada por uma placa de zinco no primeiro experimento. 
d) Se a placa de cobre for trocada por uma placa de ouro, o 
que ocorreria no segundo experimento? Justifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. (Unesp 2012)  Um estudante montou a célula eletroquímica 
ilustrada na figura, com eletrodos de Cu(s) e Ni(s) de massas 
conhecidas.  

 
A 25ºC e 1 atm, quando as duas semicélulas foram ligadas 
entre  si, a célula completa funcionou como uma célula 
galvânica com ΔE = 0,59 V . A reação prosseguiu durante a 
noite e, no dia seguinte, os eletrodos foram pesados. O 
eletrodo de níquel estava mais leve e o eletrodo de cobre mais 
pesado, em relação às suas massas iniciais. Considerando  
Cu(aq) + 2e- → Cu (s) e E°red = + 0,34V, escreva a equação da 
reação espontânea que ocorre na pilha representada na figura 
e calcule o potencial de redução da semicélula de Ni+2/Ni. 
Defina qual eletrodo é o cátodo e qual eletrodo é o ânodo. 
 
 
 
 
 
 
12. (UEL 13 2ªf) Os talheres de prata, embora considerados 
valiosos e prazerosos ao olhar, têm como inconveniente o 
escurecimento. Sabe-se que o contato desses utensílios com 
alimentos que contêm enxofre, como ovos ou cebola, 
escurece a prata através da formação do sal insolúvel de cor 
preta, o Ag2S. Em um laboratório, duas experiências foram 
realizadas com o intuito de recuperar o brilho da prata. A 
primeira delas, realizada com eficiência, consistiu do uso de 
H2O2 para oxidar o S2−, na forma de Ag2S, em Ag2SO4 de 
coloração branca. Na segunda experiência, recobriu-se o fundo 
de uma caixa de plástico com uma folha de alumínio, 
acrescentou-se água quente e uma colher de sopa de sal de 
cozinha; depois depositou-se os talheres enegrecidos de tal 
maneira que ficaram em contato com o alumínio. 
Dados: 
I)   Al 3+ + 3e− ⇔ Al(s) Eo= −1, 67 V 

II)  Ag++ e− ⇔ Ag(s) Eo= 0, 80 V 

III) H2O2 + 2e− + 2H+⇔ 2H2O Eo= 1, 78 V 
 

a) Escreva a equação química balanceada do processo de 
transformação do Ag2S em Ag2SO4 por meio do uso de H2O2. 
b) Analise se a segunda experiência pode ser usada com 
eficiência para recuperar o brilho dos talheres de prata. 
Justifique sua resposta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
1. a) sódio; b) chumbo; c) sódio; d) chumbo; e) zinco e chumbo; f) chumbo; 
g) sim; h) não; 2. B    3. B;  4. E;  5. A;  6. E;   7. E; 8. E;  9. B 
10. a) No primeiro experimento, a placa de cobre foi mergulhada em uma 
solução de ácido clorídrico (pH=1). Como o potencial de redução do cobre 
(+ 0,34 V) é maior do que o do hidrogênio (0,00 V), não ocorreu reação.  
b) No segundo experimento, outra placa de cobre foi mergulhada em uma 
solução de nitrato de prata.  
Agente redutor (sofre oxidação; menor potencial de redução; + 0,34 V): 
placa de cobre.  
Agente oxidante (sofre redução; maior potencial de redução; + 0,80 V): . Ag+ 

c) Placa de zinco (- 0,76 V) foi mergulhada em uma solução de ácido 
clorídrico (H+; 0,00 V):  
ΔE=  Emaior - Emenor    ΔE = 0,00 -(-0,76) = + 0,76 V  
d) Como o potencial de redução do ouro (+ 1,42 V) é maior do que o da 
prata (+0,80 V), não aconteceria reação.   
11. Como no dia seguinte, o eletrodo de níquel estava mais leve e o de 
cobre mais pesado, concluímos que o eletrodo de níquel sofreu desgaste, 
ou seja, oxidação, logo, é o ânodo da pilha. Já o eletrodo de cobre teve sua 
massa aumentada, logo é o cátodo da pilha.  
Teremos as seguintes reações:  
Ni(s) →  Ni2+

(aq) + 2e- (perda de massa oxidação) Ânodo 
Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) (ganho de massa redução) Cátodo 
Ni(s) + Cu2+(aq) → Ni2+(aq) + Cu(s) (equação global) 
Sabemos que: 

 
Conclusões:  
A reação espontânea que ocorre na pilha é: Ni(s) + Cu2+(aq) → Ni2+(aq) + Cu(s) 

O potencial padrão de redução da semicélula de  Ni2+/Ni  é - 0,25V.  
O eletrodo de cobre (Cu) é o cátodo. O eletrodo de níquel (Ni) é o ânodo. 
12. a) Ag2S + 4H2O2 → Ag2SO4 + 4H2O 
b) Para que os talheres de prata recuperem o brilho, a prata deve ser 
reduzida e o alumínio oxidado. O potencial para o processo de redução da 
prata deve ser positivo. De acordo com a semirreação de redução da prata, 
o potencial é de +0,80 V. Como no exercício foi dada a semirreação de 
redução do alumínio, basta invertê-la para uma semirreação de oxidação 
(Al(s) ⇔ Al3+ + 3e−), potencial +1, 67 V . Finalmente, os potenciais são 
somados, resultando em um valor positivo de potencial (2, 47 V ), o que 
indica que o processo ocorre espontaneamente, já que a energia livre de 
Gibbs (ΔG), dada pela equação ΔGo = −nF Eo, é menor do que zero. Nesta 
equação, n é o número total de elétrons envolvidos no processo, F é a 
constante de Faraday e Eo é o potencial total, dado pela somatória do 
potencial da semirreação de 
redução com o potencial da semirreação de oxidação. 

 

UNIDADE 20  

 

ELETROQUÍMICA  - ELETRÓLISE I 
 

20.1 INTRODUÇÃO 

A eletrólise corresponde ao processo de decomposição de 
uma substância com a utilização de corrente elétrica. Na 
eletrólise, ao contrário das pilhas, ocorre uma reação de 
óxido-redução não espontânea, em que na grande maioria 
das vezes um cátion sofre redução enquanto um ânion se 
oxida. 

Para que a eletrólise ocorra, é necessário que haja íons 
livres para que possam se movimentar, por isso ela pode 
ocorrer em meio aquoso ou com a substância fundida. 
 

Eletrólise Ígnea: Reação provocada pela passagem de 
corrente elétrica por um composto iônico fundido. 
 
Eletrólise Aquosa: Reação provocada pela passagem de 
corrente elétrica em uma solução aquosa de um eletrólito. 
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É pela eletrólise que se obtém uma série de substâncias 
como sódio, cloro, hidrogênio, alumínio etc., por meio de 
um processo ígneo ou aquoso. 
 

20.2 MONTAGEM DE UM SISTEMA 

ELETROLÍTICO   

Abaixo o esquema de uma célula eletrolítica com seus 
componentes. Observe que a convenção de sinais para 
cátodo e ânodo é contrária á das pilhas. 

 
 

 Pólo Positivo (+) Pólo Negativo (-) 

Pilha Cátodo Ânodo 

Célula eletrolítica Ânodo Cátodo 
 

20.3 ELETRÓLISE ÍGNEA  

Processo que ocorre com compostos iônicos no estado 
fundido. Como estes compostos possuem altos pontos de 
fusão, esse processo necessita de altas temperaturas, o 
que o torna muito caro. É utilizado na produção de metais 
puros das famílias 1A e 2A e o Al. 
 Vamos considerar o composto iônico NaCl. Quando o 
NaCl é fundido, produz os íons Na+ e Cl-, que se tornam 
livres e, portanto podem se movimentar. 
 Quando se faz uma passagem de corrente elétrica 
pelo composto ocorre a oxidação do ânion Cl- e a redução 
do cátion Na+. 

NaCl(s)  →  Na+
(l) + Cl-(l) 

Reação Catódica: Ocorre no cátodo, que é o pólo 
negativo, e corresponde à redução do cátion Na+

(l). 
   Cátodo (-): 2 Na+ + 2e- → 2 Na(s) (redução) 
Reação anódica: Ocorre no ânodo, que é o pólo positivo, e 
corresponde à oxidação do ânion Cl-. 

   Ânodo (+): 2 Cl- => Cl2(g) + 2e- (oxidação) 

 
Obs: O número de elétrons libertados no ânodo é sempre 
igual ao número de elétrons absorvidos no cátodo, em 
qualquer instante da eletrólise. 

 
 

20.4 ELETRÓLISE AQUOSA 

 É o nome que se dá à reação química provocada pela 
passagem de corrente elétrica pela solução aquosa de um 
eletrólito.  
 Na eletrólise aquosa, além dos íons provenientes da 
dissociação do eletrólito, a água também pode se oxidar ou 
se reduzir, surgindo então uma disputa entre a água e os 
íons para sofrer oxidação ou redução. 
 Assim, para que se possa prever quem se descarrega 
primeiro, precisamos analisar uma tabela de prioridades. 

→ Tendência a receber e- (reduzir) – Cátions 

 
Família 1A, 2A, Al3+ <   H+ < Demais cátions                                                                   
Aumento na facilidade de descarga 
 

→Tendência a doar elétrons (oxidar) – Ânions 
 
F- < Ânions oxigenados(NO3

-,SO4
-2) < OH- <      

Ânions não oxigenados(Cl-, Br-,S-2) e HSO4
-           

      Aumento na facilidade de descarga 
 
Eletrólise em Meio Aquoso 
AB          →         A+(aq) + B-(aq)  
                        Íons do eletrólito 
H2O          →      H+

(aq) + OH-
(aq) 

 

 
20.4.1 Reações da água (caso um de seus 
componentes tenha preferência em reagir): 

H2O          →      H+
(aq) + OH-

(aq) 

1) redução (cátodo): H+
(aq) + 2 e- → H2(g) 

2) oxidação (ânodo): 2 OH-
(aq)→ H2O + ½ O2 + 2e- 

Podemos escrever, ao invés da descarga de um dos 
componentes, a descarga da própria água: 
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Exemplo: Eletrólise Aquosa do Cloreto de Sódio (NaCl) 

 

 
2 NaCl         →          2 Na+ + 2 Cl- 

2 H2O          →         2 H+ + 2 OH- 

Cátodo: 2 H+ + 2e-     →           H2 

Ânodo:  2 Cl-         →          Cl2 + 2e- 

_______________________________________ 
2 NaCl(aq) + 2 H2O(l) →  2 Na+

(aq) + 2 OH-
(aq) + H2(g) + Cl2(g) 

 

20.5 EXERCÍCIO RESOLVIDO 

Determine os produtos obtidos a partir da: 
a) eletrólise ígnea da alumina (Al2O3 puro) 
b) eletrólise aquosa do sulfato de cobre (CuSO4), 
considerando eletrodos inertes. 
Resolução: 
a) Para realizarmos a eletrólise ígnea, teremos que aquecer o 
óxido de alumínio, de modo que ele fique no estado fundido: 

 
No composto iônico fundido, há dissociação iônica: 

 
Pela passagem de corrente elétrica, haverá reação de 
oxirredução (eletrólise), em que o cátion reduzirá e o 
ânion oxidará: 

 

 

 
R= Serão produzidos alumínio metálico e gás oxigênio. 
 

b)  

lembrando que, em solução aquosa, há ionização da água: 

 
Agora, pela tendência em reagir, saberemos quem oxida e 
quem reduz. O íon Cu2+

(aq) tem maior tendência em reduzir. E o 
íon OH-

(aq) tem maior tendência em oxidar: 

 

 
Para chegarmos à reação global, teremos o seguinte: foi 
produzida 1 H2O, mas consumidas 2; então, o saldo é de 1 
H2O consumida; foram produzidos Cu(s) e ½ O2(g); os íons SO4

-

2
(aq) e H+

(aq) não reagiram, e permanecem em solução. Então, a 
reação global será: 

 
R= Serão produzidos cobre metálico, gás oxigênio e ácido 
sulfúrico. 
 

20.6 EXERCÍCIOS 
1. (Fatec-SP) Obtém-se magnésio metálico por eletrólise do 
MgCl2 fundido. Nesse processo, a semi-reação que ocorre no 
cátodo é: 
a) Mg+2 + Mg-2   →      Mg 
b) Mg+2 – 2e-     →       Mg 
c) 2Cl- - 2e-        →       Cl2 
d) Mg + 2e-        →       Mg 
e) 2Cl- + 2e-       →       Cl2 
 

2. (UFMG) O sódio é obtido pela eletrólise do cloreto de sódio 
fundido segunda a equação: 
2 NaCl  → 2Na + Cl2 
Para abaixar o elevado ponto de fusão do cloreto de sódio, 
adiciona-se cloreto de cálcio, que é eletrolisado 
simultaneamente segundo a equação: 
CaCl2  →  Ca + Cl2 
Em relação a esse processo, todas as alternativas estão 
corretas, exceto: 
a) A produção de um mol de cloro requer um mol de elétrons. 
b) A redução do íons sódio é um processo endotérmico. 
c)O cloro é obtido no ânodo. 
d)O estado de oxidação do cálcio varia na eletrólise. 
e) Uma mistura de sódio e cálcio é obtida no cátodo. 
 

3. (Unitau-SP) Assinale a alternativa incorreta: 
a) Eletrólise ígnea é a reação química provocada pela 
passagem de corrente elétrica através de um composto iônico 
fundido.  
b) Eletrólise aquosa é a reação química provocada pela 
passagem de corrente elétrica por meio de uma solução 
aquosa de um eletrólito. 
c) Com a eletrólise podemos produzir substâncias na indústria 
química com a soda cáustica e hipocloritos. 
d) A ddp negativa indica que a reação é espontânea e que 
poderá ser usada para gerar corrente elétrica. 
e) Na eletrólise de uma solução aquosa de KI, o íon iodeto, 
quando volta a ser átomo, perde um elétron. 
 

4. (Faap-SP) Industrialmente, a soda cáustica (NaOH) é obtida 
por eletrólise de uma solução de cloreto de sódio. Durante 
essa eletrólise, obtém-se como subprodutos: 
a) Hidrogênio e cloro no ânodo 
b) Somente Hidrogênio no ânodo 
c) Somente cloro no cátodo 
d) Hidrogênio e cloro no cátodo 
e) Somente cloro no ânodo 
 

5. (UFPE) A eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio 
metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon: 
a) Sódio recebe dois elétrons 
b) Cloreto recebe dois elétrons 
c) Sódio recebe um elétron 
d) Cloreto perde dois elétrons 
e) Sódio perde um elétron 
 

6. (UNIFOR CE) Considere a eletrólise, realizada numa cuba 
eletrolítica, de uma solução aquosa concentrada de cloreto de 
sódio. 
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I. 4Na+ + 4e– → 4Naº  
II. 4H2O(l) + 4e– → 2H2 (g) + 4OH–  
III. 4H+ + O2 + 4e– → 2H2O(l)  
IV. 4Cl– → 2Cl2(g) + 4e–  
Dentre as reações indicadas acima, a que devem ocorrer 
preferencialmente quando o circuito elétrico for fechado serão: 
a) I e II 
b) I e IV  
c) II e III  
d) II e IV  
e) III e IV 
 

7. (UEL 2008 1ªfase) O município de Poços de Caldas, 
localizado no sul do estado de Minas Gerais, é um importante 
centro turístico, mas tem, na produção do alumínio, extraído do 
mineral bauxita, um outro suporte econômico. A paisagem faz 
parte dos atrativos turísticos da região, embora afetada 
atualmente pela mineração que deixa o solo descoberto. 
Quando isto ocorre em floresta nativa, o desafio do retorno da 
paisagem é muito complicado. O alumínio é obtido pela 
eletrólise ígnea de uma solução de óxido de alumínio puro 
(Al2O3), obtido da bauxita purificada, em criolita (Na3AlF6) 
fundida, mantendo a temperatura em aproximadamente 1000 
ºC. Nestas condições, o óxido de alumínio se dissolve e a 
solução é boa condutora de eletricidade. Durante a eletrólise, 
os elétrons migram do íon oxigênio para o íon alumínio. Em 
relação ao método de obtenção do alumínio, são feitas as 
afirmações. 
I. Na solução, o Al2O3 está totalmente na forma não dissociada. 
II. Na solução, o Al2O3 é o soluto e o Na3AlF6 é o solvente. 
III. O alumínio é depositado no cátodo. 
IV. A reação que ocorre no ânodo é a oxidação do O−2. 
Assinale a alternativa que contêm todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
8. (UNIFESP 2008) A figura representa uma célula de eletrólise 
de soluções aquosas com eletrodo inerte. Também são 
fornecidos os potenciais padrão de redução (Eº) de algumas 
espécies. 

 

Para 
essa célula, foram feitas as seguintes afirmações:  
I. O pólo positivo é o eletrodo do compartimento Y.  
II. O ânodo é o eletrodo do compartimento X.  
III. A ddp para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl(aq) 
é positiva.  
IV. Na eletrólise de solução aquosa de NaCl(aq) há formação de 
gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y.  

V. Na eletrólise da solução aquosa de NaCl(aq) há formação de 
gás cloro no compartimento X.  
São corretas somente as afirmações  
a) I, II, III e IV.             
b) I, III e V.  
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV.  
e) II, IV e V. 
 

9. (FUVEST) É comum encontrar nas lojas de materiais para 
piscinas o seguinte anúncio: 
“Temos cloro líquido” 
a) Há erro em tal anúncio? Explique: 
Quando se obtém cloro por eletrólise de solução aquosa de 
cloreto de sódio também se forma hidrogênio. 
b) Mostre como se formam o cloro e o hidrogênio nessa 
eletrólise. 
 
 
 
 
 
 
10. (UFMG 2010) Uma solução aquosa de iodeto de potássio, 
KI (aq), é eletrolisada num tubo em U, como  representado 
nesta figura: 

 
 

 O material de que cada um dos eletrodos é constituído não 
reage durante a eletrólise.  
Iniciado o processo, pode-se observar:  
• em um dos eletrodos, uma rápida formação de bolhas de um 
gás; e, ao mesmo tempo,  
• no outro eletrodo, o aparecimento de uma leve coloração 
amarelada, que, progressivamente, vai escurecendo, até atingir 
um tom castanho-avermelhado.  
Nesta tabela, apresentam-se valores de potenciais de redução 
associados a possíveis espécies presentes nessa solução 
aquosa de KI: 

 
I. Sabe-se que a coloração amarelada, observada em um dos 
eletrodos, indica a presença de I2 (aq).  
Assinalando com um X a quadrícula apropriada, INDIQUE se,  
a) na eletrólise ocorrida, o elemento iodo sofre oxidação ou 
redução.  
O elemento iodo sofre  

 oxidação.  
 redução.  

b) na eletrólise ocorrida, a formação de gás, no outro eletrodo, 
resulta de oxidação ou de redução.  
A formação de gás resulta de  

 oxidação.  
 redução.  
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II. Considerando os dados contidos na tabela de potenciais de 
redução apresentada no início desta questão,  
a) REPRESENTE as duas semirreações ocorridas na eletrólise 
e a equação balanceada da reação global.  
b) CALCULE a força eletromotriz associada a essa reação 
global. (Deixe seus cálculos indicados, explicitando, assim, seu 
raciocínio.)  
III. Considerando, ainda, os dados da tabela de potenciais de 
redução apresentada no início desta questão, EXPLIQUE por 
que é impossível a obtenção de potássio metálico, K (s), em 
solução aquosa. Para tanto, use valores apropriados de 
potencial de 
redução/oxidação.____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

20.7 GABARITO 
 

1- D;  2- A;    3- D; 4- E; 5- C; 6- D 7- E 8. E 
9. a) Sim. O cloro, nas condições ambientes (CATP), é gasoso. 
b) cátodo: 2H2O + 2e → H2 + 2OH;       ânodo: 2Cl → Cl2 + 2e 
 10. I. a) Oxidação  b) Redução  
II. a) Oxidação: 2I–(aq) →  I2(aq) + 2e–  
Redução: 2H2O(l) + 2e– →  H2(g) + 2OH–

(aq)  
Equação Balanceada: 2H2O(l) + 2I–(aq) →  I2(aq) + H2(g) + 2OH–

(aq)  
b)  

 
III.  

 
De acordo com as equações e cálculos apresentados, a redução de íons K+ exige 
um fornecimento de uma diferença de potencial elétrico maior do que aquela 
fornecida para a produção de H2 (calculada no item 2). 

 

UNIDADE 21 
  

ELETROQUÍMICA  - ELETRÓLISE II 
 

21.1 ELETRÓLISE COM ELETRODOS NÃO-

INERTES 
 

Se realizarmos uma eletrólise utilizando eletrodos de um 
metal não inerte, ele irá participar da reação química, 
funcionando como o eletrodo positivo (ânodo). 

 
Exemplo 1: eletrólise do ácido sulfúrico com eletrodo de 
cobre.  

 
Agora, vamos prever quem oxida e quem reduz. O cobre 
oxidará, ao invés do OH-.  

 
E a reação global será:  

 

Como evidência da reação, perceberemos a corrosão do 
eletrodo de cobre, mudança de coloração da solução para 
azul e liberação de gás hidrogênio. 
Exemplo 2: eletrólise do sulfato de cobre, com eletrodo de 
cobre: 

 
Quem oxida? R= o cobre (eletrodo não inerte) 
Quem reduz? R= o Cu2+, pois tem maior tendência a reduzir. 

 
Dessa forma, haverá corrosão de um eletrodo (oxidação) e 
deposição de cobre no outro eletrodo (redução), como 
mostra a figura: 

 
Observação: Eletrodeposição ou Galvanoplastia é o 
processo que consiste em revestir uma superfície com uma 
fina camada metálica. Ex.: galvanização, cromação, 
niquelação, prateação, douração. 

 
Figura: O objeto que se pretende revestir deve estar ligado ao eletrodo 
negativo (cátodo), onde haverá a deposição do metal. O metal que será 
utilizado para o processo constituirá o eletrodo positivo (ânodo). Os 
eletrodos devem estar mergulhados em uma solução do sal do 
respectivo metal. Pode ser utilizado também um eletrodo inerte (Pt) para 
constituir o ânodo. 
 

21.2 ASPECTOS QUANTITATIVOS DA 

ELETRÓLISE 

Na indústria eletroquímica, além dos aspectos qualitativos 
das reações, há o interesse em prever as quantidades das 
substâncias produzidas no interior da cubas. Portando, se 
torna importante sabermos associar a quantidade de carga 
que passa pelo sistema à quantidade de substância que se 
forma. 
21.2.1 Lei de Faraday: “A quantidade de substância que se 
forma em um processo eletrolítico é proporcional à 
quantidade de carga que atravessa o sistema”.  
Tomando-se como exemplo a eletrólise ígnea do cloreto de 
sódio: Quantos gramas de sódio se obtém durante o 
processo? E quantos mols de gás cloro(Cl2) são obtidos? 
Para respondermos a  essa pergunta, devemos saber a 
quantidade de carga que passa pelo sistema. 

Na+        +          1e-               →                           Na 

1 mol        +           1 mol       →        1 mol de sódio 

de Na+                    de elétrons               metálico (23 g) 
 

1 mols       +          2 mols      →       2 mols de sódio 

de Na+                    de elétrons               metálico (46 g) 
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2 Cl-         →           Cl2(g)             +        2e- 

1mol Cl-      →  ½ mol Cl2    + 1 mol de e- 
2mol Cl-      →  1mol Cl2      +  2 mol de e- 

 
21.2.2 Relação da Quantidade de Elétrons com a 
Carga Elétrica 
A quantidade de eletricidade ou carga que passa por uma 
célula eletrolítica é calculada da seguinte forma: 

                             Q = I x t 
Onde:  
Q  = quantidade de eletricidade ou carga (C) 
I  = corrente elétrica (A) 
t  = tempo em segundos. 
Em 1909, Robert Milikan, determinou que um elétron possui 
carga de 1,602 x 10-19C. 
 1 mol de elétrons = 6,02 x 1023 e- 
 

Quantidade total de carga transportada por 1 mol de 
elétrons: 
1,6 x 10-19C  x  6,02 x 1023 = 9,65 x 104 C ou 96500 C = 1F 
(Constante de Faraday) 
 

21.3 EXERCÍCIO RESOLVIDO 

Numa pilha, o eletrólito está contido em uma lata de 
zinco que funciona como um dos eletrodos. Que massa 
de Zn é oxidada a Zn2+ durante a descarga desse tipo de 
pilha, por um período de 30 minutos, envolvendo uma 
corrente de 5,36 x 10-1 A?  
(Massa molar: Zn = 65 g/mol) 
 

I = 5,36 x 10 -1A 
t = 30 min = 30 x 60 s = 1800 s 
 

Q = I x t  =>      Q = 965 C 
 

Zn       →       Zn2+  + 2e- 
1 mol                2 mol 
65 g ------------- 2.(96500 C) 
X     -------------- 965 C 
X = 3,25 x 10-1 g de Zn 

 

21.4 EXERCÍCIOS 
1.  (UFU MG) As medalhas olímpicas não são de ouro, prata 
ou bronze maciços, mas sim peças de metal submetidas a 
processos de galvanoplastia que lhes conferem as aparências 
características, graças ao revestimento com metais nobres.  
Sobre o processo de galvanoplastia, assinale a alternativa 
correta.  
a) O processo é espontâneo e gera energia elétrica no 
revestimento das peças metálicas.  
b) Consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com 
uma fina camada de outro metal, por meio de eletrólise aquosa 
de seu sal.  
c) É um fenômeno físico, pois, no revestimento da peça 
metálica, ocorrem fenômenos que alteram a estrutura do 
material.  
d) A peça submetida ao revestimento metálico atuará como 
ânodo e será o eletrodo de sinal positivo. 
 
2. (UECE 2008) A questão a seguir é uma aplicação das leis 
da eletrólise formuladas por 
Michael Faraday (1791-1867), químico, físico e filósofo inglês. 
Três células eletrolíticas, contendo, respectivamente, uma 
solução com íons de prata (Ag+), uma solução com íons de 
Cu2+ e uma solução com íons de Au3+, estão conectadas em 
série. Depois de algum tempo, se depositam 3,68 g de prata 
metálica na célula que contém íons de Ag+. Ao final, as massas 
de cobre e de ouro depositadas serão, respectivamente:  
a) 0,27 g e 0,66 g 
b) 0,54 g e 1,12 g 
c) 1,08 g e 2,24 g 
d) 2,16 g e 4,48 g 
 
3. (UECE 2008) O cloreto de bário é um pó branco que, 
inalado, pode causar lesões no cérebro e desordem intestinal. 
A eletrólise ígnea do BaCl2, cuja reação global é Ba2+

(l) + 2Cl-(l) 

→Ba(l) + Cl2(g), quando se utiliza uma corrente elétrica se 0,80 A 
durante 30 min, produz, 
aproximadamente: 
a) 1,0 g de bário. 
b) 2,0 g de bário. 
c) 3,2 g de cloro. 
d) 5,6 g de cloro. 
 
4. (PUC RIO 2007) Considere 96.500 C como a carga elétrica 
relativa a 1 mol de elétrons. Assim, é correto afirmar que, na 
eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, pela passagem de oito 
Amperes de eletricidade, durante cinco horas, deposita-se no 
catodo, aproximadamente, a seguinte massa de metal: 
a) 10 g. 
b) 20 g. 
c) 30 g. 
d) 40 g. 
e) 50 g. 

 
5.  (UPE PE/2011) Uma solução diluída de ácido sulfúrico foi 
eletrolisada com eletrodos inertes durante um período de 193s.  
O gás produzido no cátodo foi devidamente recolhido sobre a 
água à pressão total de 785 mmHg e à temperatura de 27°C. O 
volume obtido do gás foi de 246 mL. A corrente utilizada na 
eletrólise é igual a  
Dados: 1F = 96.500C , R = 0,082L.atm/mol.K, Pressão de 
vapor da água a 27°C é 25mmH  
a) 16 A  
b) 12 A  
c) 10 A 
d) 18 A  
e) 25 A 
 

6. Uma peça de bijuteria recebeu um banho de prata 
(prateação) por meio de um processo eletrolítico. Sabendo-se 
que nessa deposição o Ag+ reduz-se a Ag e que a quantidade 
de carga envolvida no processo é de 0,01F, qual é a massa de 
prata depositada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. (UERJ 2007) Em uma célula eletrolítica, com eletrodos 
inertes, uma corrente de 1,00 A passa 
por uma solução aquosa de cloreto de ferro, produzindo Fe(s) e 
Cl2(g). 
Admita que 2,8 g de ferro são depositados no catodo, quando a 
célula funciona por 160 min 50 s. 
Determine a fórmula do cloreto de ferro utilizado na preparação 
da solução originalmente 
eletrolisada e escreva a equação eletroquímica que representa 
a descarga ocorrida no anodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  (UFG 2012) Em metalurgia, um dos processos de 

purificação de metais é a eletrodeposição. Esse processo é 
representado pelo esquema abaixo, no qual dois eletrodos 
inertes são colocados em um recipiente que contém solução 
aquosa de NiCl2. 
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Baseando-se no esquema apresentado, 
a) escreva as semirreações, que ocorrem no cátodo e no 
ânodo, e calcule a corrente elétrica necessária para depositar 
30 g de Ni(s) em um dos eletrodos durante um período de uma 
hora; 
b) calcule a massa de NiCl2, com excesso de 50%, necessária 
para garantir a eletrodeposição de 30 g de Ni(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. (UDESC 2009) O hidrogênio tem sido proposto como o 
combustível "ecológico", já que a sua reação de combustão 
com oxigênio gera apenas água como produto. No entanto, a 
concentração do gás hidrogênio na atmosfera é muito pequena 
e ele precisa ser gerado a partir de outras fontes. Uma das 
maneiras propostas é a eletrólise da água, que em princípio é 
uma fonte de hidrogênio praticamente inesgotável. 
Dado: 1 mol de elétrons correspondem a 96.500 Coulombs. 
Formulário: Q = it 
a) Escreva a equação que representa a combustão do 
hidrogênio e a que representa a eletrólise da água. 
b) Na eletrólise da água, qual é o tempo necessário para gerar 
2,24 m3 de hidrogênio, nas CNTP, utilizando uma corrente 
elétrica de 1.000 A? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. (UNICAMP 2009) Ao contrário do que muitos pensam, a 
medalha de ouro da Olimpíada de 
Beijing é feita de prata, sendo apenas recoberta com uma fina 
camada de ouro obtida por deposição eletrolítica. Na eletrólise, 
a medalha cunhada em prata atua como o eletrodo em que o 
ouro se deposita. A solução eletrolítica é constituída de um sal 
de ouro (III). A quantidade de ouro depositada em cada 
medalha é de 6,0 gramas. 
a) Supondo que o processo de eletrólise tenha sido conduzido 
em uma solução aquosa de ouro 
(III) contendo excesso de íons cloreto em meio ácido, 
equacione a reação total do processo 
eletroquímico. Considere que no anodo forma-se o gás cloro. 
b) Supondo que tenha sido utilizada uma corrente elétrica 
constante de 2,5 amperes no processo 
eletrolítico, quanto tempo (em minutos) foi gasto para se fazer 
a deposição do ouro em uma 
medalha? Mostre os cálculos. 
Dados: constante de Faraday = 96.500 coulomb.mol-1; 1 ampere = 1 
coulomb. s-1 

11. (UEL 2012-2ª f) Em uma célula eletrolítica contendo 
solução de NiSO4 foram imersos dois eletrodos inertes. 
Determine a massa de níquel metálico e a de gás oxigênio 
produzidas após a passagem, pela célula, de uma corrente de 
4,0 A durante 1,0 h. 
Dado: 1 mol de Ni = 58; 7 gramas, 1 mol de O2 = 32; 0 gramas 
Ni2+ + 2e- →  Ni(s)                   E° = - 0,26V 
4e-  + O2(g) + 4H+ →   2H2O  E° = 1,23V 
Apresente os cálculos realizados na resolução da questão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.5 GABARITO 
 

 1. B 2. C 3. A 4. C 5.C  6. 1,08g 
7. Cloreto de ferro II: FeCl2         Anodo: 2Cl-(aq)  → Cl2(g) + 2e- 
8. a) As semirreações :   Cátodo: Ni2+(aq) + 2 e- →Ni (s) 
Ânodo: 2 Cl1-(aq) → Cl2 (g) + 2 e- 
Cálculo da corrente elétrica: 
massa molar do Ni ..... 59 g/mol, 30 g de Ni  → 0,5 mols. 
A redução do Ni2+ para Ni(s) envolve 2 mols de elétrons. Assim, para depositar 0,5 
mols de Ni(s), é necessário 1 mol de elétrons. 
Usando o tempo fornecido (1h = 3600 s), a corrente elétrica necessária pode ser 
calculada pela seguinte expressão: Q = i. Δt. 
Portanto, i = (96500 C/3600 s) = 26,8 A. 
b) A partir de 130 g de NiCl2 tem-se 59 g de Ni. 
Logo, para depositar 30 g de Ni serão necessários 66 g de NiCl2. 
Para ter um excesso de 50%, a massa de NiCl2 presente no recipiente deve ser igual 
a 99 g. 
9. a) Representação da reação de combustão do hidrogênio: 
H2 + 1/2 O2 → H2O ou 
2H2 + 1O2 → 2H2O. 
Representação da reação de eletrólise da água: 
H2O → H2 + 1/2 O2 ou 
2H2O → 2H2 + 1O2. 
b) t = 5,36 horas. 
10. a) Au3+ + 3 Cl-  → Au + 3/2 Cl2‚                 
b) Au3+ + 3e- → Au 
197 g de Au ____ 3 × 96.500 C 
6 g de Au _____ Q 
Q = 8.817 C 
2,5 C ____ 1s 
8.817 C ____ t (tempo) 
t (tempo) = 3.527 s = 58,8 minutos. 
11. No cátodo temos: Ni2+ + 2e- → Ni(s) 

Q = i.t, logo Q = 4.0x3600 segundos = 14400 C 
2 mols de e-  ——— 1 mol Ni 
          193000 C ————– 58,70 g 
          14400 C —————– X g 
          X = 4,38 gramas de Ni 
No ânodo temos: 2H2O → 4e- + O2(g) + 4H+ 

4 mols de e-  ——— 1 mol O2 
        386000 C —————— 32,0 g 
        14400 C ——————– X 
          X = 1,19 g de O2 
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Química II 

UNIDADE 15 

 

EQUILÍBRIO QUÍMICO I 
 

15.1 Reação reversível 

É uma reação que pode se realizar em ambos os sentidos. 
Exemplo:          REAÇÃO DIRETA: 
A + B → C + D 
 

Se os produtos puderem reagir entre si para formar os 
reagentes, teremos então: 
Exemplo:          REAÇÃO INVERSA: 
C + D → A + B (ou reversa) 
 

Tal fenômeno pode ser assim representado: 

A + B  C + D 
 

Dizemos, então, que tal reação é uma reação reversível. 
 Exemplo:  
Colocando em um recipiente H2 e I2, após um certo tempo, 
verifica-se o aparecimento de HI. Isto significa que H2 
reage com I2, formando HI. 

H2 + I2 ⎯→⎯t

 aparece HI 
 

Em outro recipiente, coloca-se HI. Depois de certo tempo, 
aparece H2 e I2. Isto significa que o HI se decompõe 
formando H2 e I2. 

HI ⎯→⎯t

 aparece H2 + I2  
 

Temos, portanto, uma reação reversível: 

H2 + I2  2 HI 
 

15.2 Estado de equilíbrio 

 Para dar uma idéia do estado de equilíbrio, vamos 
acompanhar a evolução de uma reação reversível. 
Suponhamos que os reagentes tenham uma coloração 
vermelha e os produtos, amarela. 
 

15.3 Situação Inicial 

Partimos, por exemplo, de 100 moléculas de cada 
reagente. No instante inicial, em que as moléculas são 
colocadas em contato, a quantidade de produto é zero. A 
coloração do sistema é vermelha, totalmente, devido a 
termos somente reagente. 

100
A

 + 100
B

 ⎯→⎯ 1v

 0
C

 + 0
D

 
Coloração do sistema: vermelha 
 

Decorrido certo tempo... 

75
A

 + 75
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 25
C

 + 25
D

 
Coloração do sistema: O vermelho tende ao alaranjado. 
 

A reação começou. O reagente começa a se transformar 
no produto. Os reagentes começam a ser consumidos. Os 
produtos começam a ser formados. Se, inicialmente, só 
havia reação direta, agora, com a formação das primeiras 

moléculas do produto, já devemos considerar que 
algumas moléculas de C e D podem voltar a se 
transformar em A e B. 
Chamamos v1: velocidade da reação direta, e v2: 
velocidade da reação inversa. 
O sistema começa a mudar de cor, devido ao 
aparecimento do produto que é amarelo. 
 

Mais algum tempo decorrido... 

55
A

 + 55
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 45
C

 + 45
D

 
 

Coloração do sistema: A cor laranja predomina. 
 

 Ambas as reações continuam ocorrendo. A 
velocidade da reação direta vai diminuindo. A velocidade 
da inversa vai aumentando. O sistema onde a reação 
ocorre mostra visíveis aspectos de reação ocorrendo. 
 

Continua passando o tempo... 

45
A

 + 45
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 55
C

 + 
55
D

 
Coloração do sistema: A cor laranja já lembra o amarelo. 
 

 A velocidade da reação direta caiu sensivelmente. 
Continua aumentando a velocidade da inversa. O sistema 
onde a reação ocorre mostra, aos poucos, um declínio dos 
sintomas de reação ocorrendo. 
 

Algum tempo depois... 

40
A

 + 40
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 60
C

 + 
60
D

 
Coloração do sistema: tom amarelo avermelhado. 
Algum tempo depois... 

40
A

 + 40
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 60
C

 + 
60
D

 
Coloração do sistema: Idêntica à do anterior. 
 

Confirmando, alguns instantes após... 

40
A

 + 40
B

 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 60
C

 + 
60
D

 
Coloração do sistema: Idêntica à do anterior. 
 
Não se nota mais nenhuma alteração no sistema. A 
impressão é a de que tudo cessou. O sistema não dá mais 
sinais de reação química. 
 

“FOI ATINGIDO O EQUILÍBRIO QUÍMICO” 
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Observação: 
- As concentrações de A e B não precisam ser iguais entre 
si. 
- Tampouco as de C e D. 
 

Representando a variação das concentrações em mol/L 
dos reagentes e produtos em função do tempo, temos 
gráficos dos seguintes tipos:  
 

 
 

Gráfico A – ao ser atingido o equilíbrio, a concentração dos 
reagentes, [A] e [B] é maior que a dos produtos [C] e [D]. 

Gráfico B – ao ser atingido o equilíbrio, a concentração dos 
reagentes, [A] e [B], é menor que a dos produtos [C] e [D]. 

Gráfico C – ao ser atingido o equilíbrio, a concentração dos 
reagentes, [A] e [B], é igual à dos produtos, [C] e [D]. 
 

15.4 Características do Equilíbrio 
 

1. A velocidade da reação direta (v1) é igual à velocidade 
da reação inversa (v2). 

2. Se aparentemente a reação parou, isso na verdade 
não ocorre. O equilíbrio é DINÂMICO. Ambas as 
reações continuam ocorrendo, só que, com igual 
velocidade. O equilíbrio químico é mantido 
permanentemente pela igualdade das velocidades de 
reações químicas opostas. 

3. Em conseqüência disso, as concentrações de todas 
as substâncias presentes não mais variam. As 
concentrações de todas as substâncias presentes no 
equilíbrio permanecem constantes ao longo do 
tempo. 

4. As propriedades do sistema em equilíbrio são as 
mesmas, independentemente da direção com a 
qual o mesmo é atingido. Isto que dizer que, se na 
reação do item 1 tivéssemos partido de C e D ao invés 
de A e B, as propriedades do sistema em equilíbrio 
seriam as mesmas. 

5. Todas as reações reversíveis caminham 
espontaneamente para o equilíbrio. E lá ficam, a 
menos que um fator externo modifique tal situação. 
Uma vez atingido o estado de equilíbrio, este persiste 
indefinidamente se não for perturbado externamente. 
O equilíbrio existe, portanto, somente em um sistema 
fechado, isto é, tanto matéria como energia não estão 
sendo introduzidas ou removidas. 

6. As características macroscópicas não mais se 
alteram. Conforme vínhamos acompanhando o 
decurso da reação, quando as concentrações não 
mais variaram, a cor do sistema não mais se alterou. 
O estado de equilíbrio, realmente, dá a impressão 
externa de que tudo cessou, mas isso na verdade não 

ocorre. Ambas as reações continuam ocorrendo com 
igual velocidade. Ao nível molecular, tudo continua. 

Microscopicamente, tudo continua. 
 

15.5 EXERCÍCIOS  
 

1. (FUVEST) Em condições industrialmente apropriadas para 
se obter amônia, juntam-se quantidades estequiométricas 
dos gases N2 e H2 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
 

Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da 
fase gasosa poderia ser representada corretamente por: 

 
2. Considere as seguintes afirmações: 
I. Num equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é 
igual à velocidade da reação inversa. 
II. Num equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes 
são iguais às dos produtos. 
III. Num equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes 
e dos produtos permanecem inalteradas. 
Estão corretas as afirmações: 
a) I, II e III. 
b) I e II, somente. 
c) I e III, somente. 
d) II e III, somente. 
e) I, somente. 
 
3. Observe atentamente o gráfico abaixo: 
 

 
 

Em que instante, podemos afirmar que a reação atingiu o 
equilíbrio? 
a) t1 
b) t2 
c) t3 
d) t4 
e) t5 
 
4. (UEL) Num recipiente fechado misturam-se 2,0 mols de 
A2(g) com 3,0 mols de B2(g). Ocorrem as seguintes reações: 
A2(g) + B2(g)  2AB(g) 
 

Sendo v1 e v2 as velocidades das reações iniciadas, [A2] e [B2] 
as concentrações dos reagentes em mol/L, pode-se afirmar 
que o sistema atinge o equilíbrio quando; 
a) v1 = v2 
b) v1 = 2v2 
c) [A2] = 0 
d) [B2] = 0 
e) [A2] = [B2] 
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5. O gráfico abaixo representa a variação das concentrações 
dos reagentes e produtos, em razão do tempo desde o início 
da reação até ser atingido o equilíbrio químico.  

 
O referido equilíbrio pode ser assim equacionado: 
a) aA + bB  cC 
b) cC  aA + bB 
c) aA  bB + cC 
d) bB + cC  aA 
e) bB  aA + cC 
 

6. Assinale a alternativa falsa acerca de um equilíbrio químico 
numa dada temperatura. 
a) as concentrações de todas as substâncias presentes no 
equilíbrio não variam mais. 
b) ambas as reações direta e inversa continuam ocorrendo 
com velocidades iguais. 
c) todas as reações reversíveis caminham 
espontaneamente para o equilíbrio e assim permanecem, a 
menos que um fator modifique tal situação. 
d) o equilíbrio existe num sistema fechado e a energia 
armazenada é a maior possível, daí o equilíbrio ser procurado 
espontaneamente. 
e) são iguais as concentrações de cada substância presente 
no equilíbrio. 
 

7. (UFC/CE) Um estudante introduziu 0,4 mol de NH3 gasoso 
em um recipiente fechado de 1,0 L, a 25ºC e observou as 
variações de concentração das espécies que participam do 
equilíbrio químico: 2NH3(g)  3H2(g) + N2(g), ilustradas no 
gráfico a seguir: 

 
Com base nestas observações, é correto afirmar que o 
equilíbrio é inicialmente estabelecido no tempo: 
a) t = 10 s 
b) t = 0 s 
c) t = 14 s 
d) t = 16 s  
e) t = 27 s 
 

8. Assinale abaixo qual alternativa é incorreta acerca de um 
equilíbrio químico: 
a) a velocidade da reação direta é igual à velocidade da 
reação inversa. 
b) ambas as reações (direta e inversa) ocorrem 
simultaneamente (trata-se de um equilíbrio dinâmico). 
c) as características macroscópicas do sistema (desde que 
fechado) não mais se alteram. 
d) os sistemas se deslocam espontaneamente para o estado 
de equilíbrio. 
e) obrigatoriamente, as concentrações de todas as 
substâncias participantes do equilíbrio devem ser iguais. 
 

9. Quando se adiciona ácido acético a um solvente adequado, 
ocorrem as seguintes reações: 
I - 2 H3C – COOH → (H3C – COOH)2          
monômero 

II - (H3C – COOH)2 → 2 H3C – COOH 
dímero 
Ao se estabelecer o equilíbrio dinâmico: 
Monômero  dímero 
a) cessa a reação 1. 
b) cessa a reação 2. 
c) as quantidades do dímero e do monômero são iguais. 
d) ocorre apenas a decomposição do monômero. 
e) a velocidade de formação do dímero e de sua 
decomposição são iguais. 
 
10. Na fase gasosa, ocorre a reação descrita pela equação: 
A + B ↔ C + D 
O gráfico representa a variação das concentrações das 
espécies 
em função do tempo. 

 
 
Considerando essas informações, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO 
a) A velocidade da reação direta em t1 é menor que em t2. 
b) As concentrações das espécies em t3 são as mesmas em 
t2. 
c) No equilíbrio a reação está deslocada no sentido da 
formação dos reagentes. 
d) O sistema atinge o equilíbrio em t2. 
e) O valor da constante de equilíbrio, Kc, é 0,25. 
 

15. GABARITO  
1) E 2) C 3) C 4) A 5) C 6) E 7) D 8) E 9) E 10) C 

 

UNIDADE 16 
 

EQUILÍBRIO QUÍMICO II 
 

16.1 Análise Quantitativa: Constante de Equilíbrio 

Como sabemos, quando o equilíbrio é atingido, as 
concentrações de todas as substâncias participantes 
permanecem constantes. Para relacionar tais 
concentrações no equilíbrio, para prever a extensão com 
que a reação ocorre em cada sentido, apresentamos uma 
constante de equilíbrio. 

Dada a reação reversível abaixo, e chamando a, b, c, 
d, os respectivos coeficientes: 

aA + bB 
⎯⎯⎯→⎯

2

1

v

v

 cC + dD 
 

v1 = k1[A]ª . [B]b v2 = k2 [C]c . [D]d 
3 

Como no equilíbrio: v1 = v2, temos: 
k1 [A]a . [B]b = k2[C]c [D]d 

 

Passando as constantes para um mesmo lado, fazemos 
k1/k2 
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ba

dc

2

1

[B] . [A]

[D] . [C]

k

k
=

 
 

Como a relação entre duas constantes é uma terceira 
constante, vem: 

r

p

ba

dc

[R]

[P]
 K ou         

[B] . [A]

[D] . [C]
 K ==

 
que é a expressão da constante de equilíbrio. 
 

Observação: 
O fato de fazermos k1/k2, ao invés de k2/k1, é pura 
convenção. 
A constante de equilíbrio pode ser apresentada de duas 
formas: 

• Kc – constante de equilíbrio em termos de 
concentrações em quantidade de matéria (mol/L) 

• Kp – constante de equilíbrio em termos de pressões 
parciais (atm ou mmHg). 

 

A primeira, Kc, colocamos na fórmula os valores das 
concentrações, em mol/L, no equilíbrio. 
 

A segunda, Kp, colocamos na fórmula os valores das 
pressões parciais dos gases presentes no equilíbrio (em 
atm ou mmHg). 
  

16.2 Exemplo de aplicação das constantes: 
 

1º Exemplo: (equilíbrio homogêneo) 
 

N2(g) + 3H2(g)  2 NH3(g) 

3

22

2

3
c

]H[][N

][NH
K =

        

3

2

)).((

)(

22

3

HN

NH

p
PP

P
K =

 
 

2º Exemplo: (equilíbrio heterogêneo) 
 

2Pb(NO3)2(s)  2PbO(s) + 4NO2(g) + O2(g) 

   2

4

2 . ONOKc =              
( )

22
.

4

ONOp PPK =
 

As concentrações dos sólidos presentes no equilíbrio não 
figuram na expressão de K. 
 

ALGUNS VALORES NUMÉRICOS DA CONSTANTE DE 
EQUILÍBRIO 

 
*Obs: O valor da constante de equilíbrio Kc varia 
apenas com a temperatura. 
 

Em cada exemplo, a relação das concentrações dos 
produtos e reagentes é uma constante de equilíbrio. O 
valor de K (P/R) fornece diretamente a relação das 
concentrações de equilíbrio. Se o valor de K é menor do 
que 1, a concentração do reagente predomina, isto é, a 
reação ocorre em pequena extensão da esquerda para a 

direita. Se K é grande, a formação do produto é favorecida, 
isto é, a reação ocorre em grande extensão da esquerda 
para a direita. K ser igual a 1 significaria a concentração 
do produto ser igual a de reagente, uma situação 
extraordinariamente difícil. Assim, o valor de K nos fornece 
uma grande indicação da extensão da ocorrência da 
reação. Por exemplo, as reações II e III ocorrem 
intensamente no sentido indicado (esquerda para a 
direita), há uma grande formação de produtos. Já as 
reações IV e V ocorrem muito pouco no sentido indicado, 
A quantidade de produto formado é muito pequena; 
predominam os reagentes. 
 

Finalizando 
O valor numérico da constante de equilíbrio de uma reação 
é uma expressão da tendência dos reagentes de se 
transformarem em produtos. 
 

16.3 Exercício Resolvido 

(SANTOS) Colocam-se, em um recipiente de 2 litros, 8 
mols de HBr gasoso. Atingido o equilíbrio, observa-se a 
formação de 2 mols de Br3 gasoso. Qual o Kc da reação? 
2 HBr(g)  H2(g) + Br2(g) 

a) 1                  b) 1/2     c) 1/4         d) 1/6       e) 1/8 
 

Resolução: 
Antes de qualquer coisa, temos que estabelecer o Kc da 
reação: 
2 HBr(g)  H2(g) + Br2(g), que ficará assim: 

2

22

][

]].[[

HBr

BrH
K c =

. 
Devido ao volume do recipiente ser de 2 litros,  temos 

que adequar as concentrações das substâncias: HBr, no 
começo da reação, 4 mols/L (8 mols em 2 litros), e Br2, 
quando já se está estabelecido o equilíbrio, 1 mol/L (2 mols 
em 2 litros). 

Para trocar os itens da equação do Kc, é necessário que 
a concentração das substâncias sejam a do momento que a 
reação entrou em equilíbrio. No caso, só temos a 
concentração do Br2. Mas como fazer para estabelecer a 
concentração das outras substâncias? 
Sabemos que a concentração do HBr, no começo da reação, 
é de 4 mols/L. Nesse momento, a concentração das outras 
substâncias é 0 mol/L.  

4 HBr(g)  0H2(g) + 0Br2(g) 

 
Com o estabelecimento do equilíbrio, temos as seguintes 
concentrações: 

?HBr(g)  ?H2(g) + 1Br2(g) 

E como faremos para saber as concentrações das outras 
substâncias? Se notarmos na equação fornecida pelo 
exercício, a concentração de Br2, é a mesma que temos no 
equilíbrio, 1 mol/L. Concluímos então, que a concentração 
das outras substâncias é a mesma também, 2 mols/L para o 
HBr e 1 mol/L para o H2. Agora, é só colocar os valores na 
fórmula: 
[HBr]= 2 mols/L 
[H2]= 1 mol/L 
[Br2]= 1 mol/L 
 

2

22

][

]].[[

HBr

BrH
K c =

=>
22

1.1
=cK

=> 4

1
=cK

 
Resposta: C 
 

16.4 EXERCÍCIOS  
 

1. Escreva a expressão de Kc para os seguintes equilíbrios:  
a) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
b) NH3(g) + HCl(g)  NH4Cl(s) 
c) PbCl2(s)  Pb2+

(aq) + 2Cl-(aq) 



384                                                                                                                                                                                                 QUÍMICA II 

  
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

2. Dada a reação: X2+3Y2  2XY3, verificou-se no 
equilíbrio, a 1000°C, que as concentrações em mols/ litro são: 
[X2] = 0,20, [Y2] = 0,20, [XY3] = 0,60 
O valor da constante de equilíbrio da reação química é de 
a) 2,5. 
b) 25. 
c) 175. 
d) 225. 
e) 325. 
 

3. (SJRP)  Para a reação reversível: 
2 HI(g)  H2(g) + I2(g), 

 

A constante de equilíbrio Kc é expressa pela equação: 
a) Kc = [H2] x [I2] / [HI]2 
b) Kc = [H2] x [I2] / [HI] 
c) Kc = [HI]2 / [H2]2 x [I2]2 
d) Kc

 = [HI] / [H2] x [I2] 
e) Kc = [HI] / [H2]2 x[I2]2 
 
4. (ITA) Seja o equilíbrio: 
 

H2(g) + I2  2 HI(g)     Kc = 50 a 500ºC 
 

Olhando a reação, um aluno faz três afirmações: 
I. É impossível obter 2 mols de HI pela mistura de 1 mol de H2 
com 1 mol de I2 a 500ºC 
II. Reagentes e produtos formam um sistema heterogêneo 
III. É impossível conservar HI puro a 500ºC 
a) somente I é correta; 
b) somente II é correta; 
c) somente III é correta; 
d) I e II são corretas; 
e) I e III são corretas. 
 
5. (UNESP) Considere a reação reversível representada pela 
equação: 

A + B  2C 
 

Quando o equilíbrio é atingido, as concentrações de A e de B 
são iguais a 2 mols por litro e a de C, 3 mols por litro. A 
constante de equilíbrio da reação será igual a: 
a) 0,75 
b) 2,25 
c) 4/9 
d) 1,5 
e) nda 
 
6. (PUC-MG) Uma reação química está em equilíbrio químico 
quando a proporção entre as quantidades de reagentes e 
produtos se mantém constante ao longo do tempo. O sulfato 
de zinco em solução aquosa saturada está em equilíbrio com 
os íons sulfato e zinco na reação a seguir. 

Zn2+
(aq) + SO4

2
(aq)   ZnSO4(s) 

 

Admitindo que a solução permaneça saturada, assinale a 
ação que provocará alteração do valor da constante de 
equilíbrio. 
a) Aumento da temperatura. 
b) Adição de água. 
c) Adição de CuSO4. 
d) Retirada de ZnSO4. 
e) Aumento da pressão. 
 
7. (FUVEST - modificado) N2O4 e NO2 gases poluentes do ar, 
encontram-se em equilíbrio, como indicado:  
  N2O4  2NO2 
 

Em uma experiência, nas condições ambientes, introduziu-se 
1,50 mol de N2O4 em um reator de 2,0 litros. Estabelecido o 
equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,060 mol/L. Qual o 
valor da constante Kc, em termos de concentração, desse 
equilíbrio? 

 
 
 
 

 

16.5 GABARITO  

1) a) 
 2COK c = ; b)   HClNH

K c
.

1

3

=

; c) 
  22 . −+= ClPbKc 2) D 

3) A 4) E 5) B 6) A 7) 5,0 x 103 

UNIDADE 17 
 

DESLOCAMENTO DE EQUILÍBRIO 
 

17.1 INTRODUÇÃO  

Como sabemos, um equilíbrio químico é mantido pela 
igualdade de velocidade de reações opostas. 

A + B  C + D 
 

Deslocar o equilíbrio significa, por meio de um fator 
externo, alterar a condição do equilíbrio, fazendo uma das 
duas reações ser favorecida, isto é, significa v1 ≠ v2. 

17.2 FATORES QUE DESLOCAM UM EQUILÍBRIO 

O comportamento de um sistema químico em equilíbrio, 
alterado pela ação de uma força externa, está sujeito ao 
famoso Princípio de Le Chatelier, publicado pela 
primeira vez em 1884: 
 

Quando se aplica uma força externa num 
sistema em equilíbrio, o sistema tende a se 
ajustar por si mesmo, de modo a reduzir a um 
mínimo o efeito provocado. 

 
►Efeito da Concentração 
Tomemos a reação: 
 

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O 
 

Temos aí duas reações ocorrendo: a direta e a inversa. 
Lembramos da lei de Guldberg Waage (simplificada): 
 

A velocidade de uma reação é diretamente 
proporcional à concentração dos reagentes. 

 

Ora, aumentando a concentração de uma substância, 
aumentamos a velocidade da reação em que tal 
substância funciona como reagente. 
Na reação dada: 
a) se aumentarmos a concentração de ácido 
(adicionarmos ácido), aumentamos a velocidade da 
reação direta, pois o ácido é um reagente da reação direta. 
 

O equilíbrio se desloca para a direita 
(Aumenta a quantidade de produto, diminuindo a 
quantidade de reagente). 
 

b) se aumentarmos a concentração de éster 
(adicionarmos éster), aumentamos a velocidade da reação 
inversa, pois o éster é um reagente de reação inversa. 
 

O equilíbrio se desloca para a esquerda.  
(Aumenta a quantidade de reagente, diminuindo a 
quantidade de produto) 
c) se diminuirmos a concentração de álcool (retirarmos 
álcool), diminuímos a velocidade da reação direta, pois o 
álcool é um reagente da reação direta. Favorecemos a 
inversa. 
 
O equilíbrio se desloca para a esquerda.  
 
CONCLUINDO: 
 

⎯⎯⎯→⎯
2

1

v

v
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Quando aumentamos a concentração de uma 
substância num sistema em equilíbrio, 
deslocamos o equilíbrio para o lado oposto em 
que se encontra a substância. 

 
►Efeito da Temperatura 
Dada a reação: 

2NO(g) N2(g) + O2(g)  ΔH = - 43,5 kcal 
ou 

2NO(g) N2(g) + O2(g) + 43,5 kcal 
 

Vê-se, portanto, que a reação direta é exotérmica e a 
inversa é endotérmica. A primeira liberta calor e a 
segunda absorve calor. 
Quando aumentamos a temperatura do sistema em 
equilíbrio, fornecemos calor ao sistema. Favorecemos, 
pois, a reação se dá com absorção de calor. Se 
tivéssemos resfriado o sistema (diminuindo a 
temperatura), aconteceria o inverso. No primeiro caso, 
dizemos que o sistema se deslocou para a esquerda (o 
aumento de temperatura favoreceu a reação que se dá 
com absorção de calor, favoreceu a endotérmica). 
 

CONCLUINDO: 
 

Um aumento de temperatura sobre um sistema 
desloca o equilíbrio no sentido da reação 
endotérmica. 

 

Evidentemente, quando se diminui a temperatura, ocorre 
o inverso. 
 

►Efeito da pressão 
Antes de nos referirmos a uma situação de equilíbrio 
químico, recordemos a lei de Boyle Mariotte, dos gases: 
 

À temperatura constante, um aumento de pressão 
favorece a contração de volume. 
 

 
 
Consideremos agora a reação: 

   1N2(g)     +     3H2(g)        2NH3(g) 
 

1 volume + 3 volumes  2 volumes 

                     
         4 volumes                 2 volumes 
 

Vê-se, portanto, que a reação direta ocorre com contração 
de volume e a inversa com expansão de volume. 
Aumentando a pressão sobre o sistema em equilíbrio, 
favorecemos a reação que ocorre com contração de 
volume. Se diminuirmos a pressão, ocorre o inverso. No 
primeiro caso, dizemos que o equilíbrio se deslocou para 
a direita (o aumento de pressão favoreceu a reação que 
se dá com contração de volume). 
 
CONCLUINDO: 

  

Um aumento de pressão no sistema desloca o 
equilíbrio no sentido da reação que ocorre com 
contração de volume. 

Evidentemente, quando se diminui a pressão ocorre o 
inverso. 
►Efeito dos Catalisadores 
Quando se introduz um catalisador num sistema em 
equilíbrio, este aumenta a velocidade das duas reações 
em equilíbrio (direta e inversa). 
Portanto, a adição de um catalisador no início da reação 
altera o tempo com que o equilíbrio é alcançado, mas não 
influi na composição final do equilíbrio (não altera a 
concentração das substâncias participantes). 
 

CONCLUINDO: 

• O catalisador não desloca equilíbrios. 
• O catalisador altera o tempo com que o 
equilíbrio é atingido. 
 • O catalisador faz com que o equilíbrio seja 
atingido mais rapidamente. 

 

17.3 EXERCÍCIOS 
 

1. (UEL) Considere o seguinte equilíbrio, estabelecido à 
temperatura T: 
 

1 CO(g) + 1H2O(g)  1CO2(g) + 1H2(g) 
 

Sem alterar a temperatura, é possível aumentar a 
concentração de dióxido de carbono, 
 

I. Acrescentando mais monóxido de carbono à mistura em 
equilíbrio. 
II. Acrescentando um gás inerte à mistura em equilíbrio. 
III. Aumentando a pressão da mistura em equilíbrio. 
a) somente I é certa 
b) somente II é certa 
c) somente III é certa 
d) todas erradas 
e) outra combinação 
 
2. Dada a reação exotérmica: 

2H2O2(aq)  2 H2O(l) + O2(g) 
 

a alteração que favorece a formação dos produtos é a 
elevação da: 
a) temperatura. 
b) pressão parcial de O2. 
c) concentração de H2O. 
d) pressão. 
e) concentração de H2O2. 
 
3. (UBERLÂNDIA) Considere o sistema em equilíbrio: 

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g) ΔH = - 22kcal 
A melhor maneira de aumentar o rendimento de NH3 é: 
a)adicionar catalisador 
b) retirar H2 
c) aumentar o volume da câmara de reação 
d) aumentar a temperatura 
e) aumentar a pressão 
 
4. (UFPB) A constante de equilíbrio da reação: 

H2(g) + ½ O2(g)  H2O(g) 
 

Assume valores diferentes, para diferentes 
a) pressões de H2(g) 
b) pressões de H2O(g) 
c) amostras de H2O(g) 
d) misturas de H2(g) e O2(g) 
e) temperaturas 
 
5. (UEL) Uma parte do CO2 formado durante o processo da 
respiração dissolve-se no sangue e é um dos componentes 
responsáveis pela constância de seu pH. Entretanto, a perda 

⎯⎯⎯⎯→⎯
endo

exo

⎯⎯⎯⎯→⎯
endo

exo

→

→
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ou o acúmulo excessivo de CO2 no sangue pode provocar 
uma pequena variação em seu pH. 
 

Considere, a uma dada temperatura, a seguinte reação e a 
sua respectiva constante de equilíbrio: 
CO2 (aq) + H2O  H+(aq) + HCO3

-(aq) 
 

K = [H+][ HCO3
-] / [CO2] 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar: 
a) A constante de equilíbrio varia com a concentração de 
água. 
b) Ao aumentar o pH do meio, a reação é deslocada para a 
esquerda. 
c) O acúmulo excessivo de CO2 diminui o pH. 
d) No instante em que diminuir o pH do meio, o valor de K 
aumenta. 
e) O excesso de HCO3 provoca uma diminuição de pH. 
 
6. (UFMG) Acerte a equação dada e, depois, supondo ter 
havido um aumento da pressão, determine: 

N2  +  H2   NH3 
a) haverá um deslocamento para a esquerda. 
b) Não houve deslocamento algum. 
c) A pressão não exerce ação alguma sobre o sistema. 
d) Haverá um deslocamento para a direita. 
e) A determinação dos coeficientes não se justifica no 
presente exemplo. 
 
7. (UnB) Abaixo são representadas a equação química da 
síntese da amônia na indústria, a ralação da constante de 
equilíbrio (Kc) e os seus valores determinados 
experimentalmente. Analise esses dados. 

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 
ΔH = - 46kJ/mol NH3 

 

Kc =  
 

Julgue os itens a seguir. 
I. Na reação em questão, os reagentes não são totalmente 
transformados em amônia. 
II. No estado de equilíbrio, em um sistema fechado, estão 
presentes a amônia (NH3) os gases hidrogênio (H2) e 
nitrogênio (N2). 
III. Analisando os valores de Kc da tabela, conclui-se que o 
rendimento da reação na indústria será maior na temperatura 
de 25ºC do que na temperatura de 1000ºC 
IV. A uma mesma temperatura, o aumento na concentração 
dos gases hidrogênio (H2) e nitrogênio (N2) alterará a 
concentração de amônia (NH3) no novo estado de equilíbrio 
sem alterar o valor de Kc. 
Estão corretas somente: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) todas 
 
8. O equilíbrio: 

2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(g)   ΔH = -115600 cal 
É deslocado para a direita quando: 
a) aumentamos a pressão e diminuímos a temperatura. 
b) aumentamos a temperatura e diminuímos a pressão 
c) aumentamos a temperatura e não alteramos a pressão 
d) diminuímos a pressão e não alteramos a temperatura. 

e) n.d.a. 
 
9. (ITA) Duplicando a pressão suportada pela mistura gasosa 
em equilíbrio representada pela seguinte equação: 

H2(g)  2H(g) 
Observa-se que o volume final é menor do que a metade do 
volume inicial; a temperatura é mantida constante. A lei PV = 
constante não é obedecida, neste caso, porque: 
a) com o aumento da pressão, forma-se mais hidrogênio 
atômico, a partir de H2; 
b) essa lei não se aplica para gases de moléculas mono-
atômicas; 
c) embora a massa da mistura não varie, a quantidade de 
matéria diminui; 
d) a reação da dissociação é exotérmica; 
e) a constante da dissociação é muito pequena. 
 
10. (FATEC) Para gaseificar um refrigerante, injeta-se gás 
carbônico sob pressão. Parte do gás injetado dissolve-se na 
solução que constitui o refrigerante, de modo que, ao ser 
fechada a garrafa, estabelecem-se, entre outros, os seguintes 
equilíbrios químicos simultâneos: 

CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq)  H+
(aq) + HCO3(aq) 

 

Ao abrir a garrafa de refrigerante, há escape de gás até 
estabelecer-se um novo estado de equilíbrio. 
Afirma-se que esse escape será mais intenso se 
I. a garrafa for aberta em uma cidade litorânea em vez de uma 
cidade montanhosa; 
II. forem acrescentadas gotas de suco de limão a solução 
aquosa que constitui o refrigerante; 
III. for acrescentada mais água a solução aquosa do 
refrigerante. 
É correto o que se afirma somente em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
11. À temperatura constante, em qual das reações reversíveis 
representadas abaixo a pressão não influencia sobre o 
rendimento do produto obtido? 
a) 2 SO2 (g) + O2 (g)   2 SO3 (g). 
b) PCl3 (g) + Cl2 (g)  PCl5 (g). 
c) CO (g) + 2 H2 (g)  CH3OH (g). 
d) 2 NO (g) + Br2 (g)  2 NOBr (g). 
e) H2 (g) + I2 (g)   2 HI (g) 
 
12.  (PUC-Rio 2008) Para a síntese do metanol, foram 
utilizadas as seguintes concentrações das espécies em 
quantidade de matéria: 
[CO] = 1,75 mol L-1 , [H2] = 0,80 mol L-1 e [CH3OH] = 0,65 mol 
L-1 
Ao se atingir o equilíbrio químico, numa dada temperatura, 
constatou-se que a concentração da espécie CO, em 
quantidade 
de matéria, estabilizou em 1,60 mol L-1. 

CO(g)  +  2H2(g)   CH3OH(g) 
Pede-se: 
a) a expressão da constante de equilíbrio em função das 
concentrações das espécies em quantidade de matéria; 
b) o valor numérico da constante de equilíbrio mostrando o 
encaminhamento por meio dos cálculos necessários; 
c) o sentido que a reação se desloca quando se aumenta a 
concentração de monóxido de carbono. 
 
13. Considere a seguinte reação, representada pela equação:  

H2(g) + Br2(g)  2 HBr(g)      + energia 
 
O que acontecerá com o equilíbrio da reação se: 
a) aumentarmos a concentração de H2? 
b) diminuirmos a concentração de HBr? 
c) adicionarmos um catalisador ao sistema? 

][H  ][N

][NH

22

2
3
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d) aumentarmos a pressão do sistema? 
e) Aumentarmos a temperatura do sistema? 

 
 
 
 
 
 

17.4 GABARITO 
1) A 2) E 3) E 4) E 5) C 6) D 7) E 8) A 9) C 10) B 11) E 12) a) Kc= [CH3OH]/ [CO]. 
[H2]2 b) 1 mol de CO reage com 2 mols de H2 e forma 1 mol de CH3OH. Se no 
equilíbrio, restou 1,60 mol de CO, então, 1,75 – 1,60 = 0,15 mol foi o que 
reagiu; ou seja, 0,15 mol de CO reagiram com 2 x 0,15 mol de H2, produzindo 
0,15 mol de CH3OH. Ao se atingir o equilíbrio, temos:  [CO] = 1,60 mol L-1 ,  
[H2] = 0,80 – 0,30 = 0,50 mol L-1  [CH3OH] = 0,65  + 0,15 = 0,80 mol L-1 Kc= 
[CH3OH]/ [CO]. [H2]2 = [0,80]/ [1,60]. [0,50]2 Kc = 2 c) Um aumento na 
concentração de reagente no 1º membro desloca a reação para o 2º 
membro; assim, um aumento na concentração de CO desloca a reação para 
o sentido de formação de CH3OH. 13) a) A reação se deslocará para a direita; 
para a formação de produtos (HBr) b)A reação se deslocará para a direita; 
para a formação de produtos (HBr) c) O equilíbrio não se altera com a adição 
de um catalisador. d) Por ter um mesmo número de volumes tanto nos 
reagentes como nos produtos, o aumento na pressão não alterará o 
equilíbrio. e) O equilíbrio se deslocará para a esquerda; em direção da 
formação de reagentes (H2 e Br2) 

 

UNIDADE 18 
 

EQUILÍBRIOS IÔNICOS 
 

18.1 Produto iônico da água 

A água é um eletrólito muito fraco, possuindo 
condutibilidade elétrica muito baixa. 
A ionização da água ocorre segundo a equação: 
 

H2O(l)  H+
(aq) + OH–

(aq) 
        

Sabendo isso, coloquemos a constante de ionização para 
o equilíbrio anterior: 
 

 
 

Sendo o grau de ionização da água muito pequeno, a 
concentração em mol/L da água, [H2O], é praticamente 
constante. 
Como [H2O] é constante, o produto K . [H2O] também é 
constante e será chamado Kw, produto iônico da água. 
 

Kw = [H3O+] . [OH–] 
 

Kw só varia com a temperatura. 
 

A 25ºC, em cada litro de água, apenas 1,0x10–7 mol sofre 
ionização, dando 1,0x10–7 mol/L de H+ e 1,0x10–7 mol/L de 
OH–. Então: 
 

H2O(l)                    H+
(aq)   +          OH–

(aq) 
  1,0x10-7 mol/L            1,0x10-7 mol/L     1,0x10-7 mol/L 
 

Portanto, o produto iônico da água nessa temperatura 
valerá: 
 

Kw = [H+] . [OH–] Kw = 1,0x10–7 . 1,0x10–7 
 

Kw = 1,0 x 10-14 (mol/L)2 
 

Lembre-se sempre de que a mudança da temperatura faz 
variar o valor numérico do Kw. 
 

18.2 Soluções ácidas, básicas e neutras 

Água pura é solução neutra. A ionização de uma molécula 
de água produz um íon hidroxônio e um íon hidróxido. 
Portanto, na água pura, a concentração hidrogeniônica é 
igual à concentração hidroxiliônica. 
 

[H+] = [OH-] 
A 25ºC, kw = [H+].[OH-] = 1x10-14 
[H+].[H+] = 1x10-14 

[H+]2 = 1 x 10–14 [H+] =  
[H+] = [OH–] = 1 x 10–7 mol/L 
 

“Um meio é neutro quando [H+] = [OH–]” 
 

►Solução Ácida 
 

Quando se dissolve um ácido na água, há um aumento da 
concentração de íons H+. 
 

Exemplo:  
HCl + H2O  H3O+ + Cl– 
 

Ou, simplificadamente, HCl  H+ + Cl– 
 

Como o produto [H+] . [OH–] é constante, se [H+] aumenta, 
conseqüentemente, [OH–] diminui. 
 

“Um meio é ácido quando [H+] > [OH–]” 
 

A 25ºC, teremos em um meio ácido: 
[H+] > 1 x 10–7 mol/L 
[OH–] < 1 x 10–7 mol/L 
 

Assim, por exemplo, um meio em que, a 25ºC, [H+] = 1x10–

4 mol/L e [OH–] = 1x10–10 mol/L terá caráter ácido. 
 

►Solução básica ou alcalina 
 

Quando se dissolve uma base na água, há um aumento 
da concentração de íons OH-

. 
 

Exemplo: 

NaOH Na+ + OH– 
 

Como o produto [H+] . [OH–] é constante, se [OH–] 
aumenta, conseqüentemente, [H+] diminui. 
 

“Um meio é básico ou alcalino quando 
[OH–] > [H+]” 
 

A 25ºC, teremos em um meio básico: 
[OH–] > 1x10–7 mol/L 
[H+]    < 1x10–7 mol/L 
 

Assim, por exemplo, um meio no qual, a 25ºC, [OH–] = 
1x10–3 mol/L e [H+] = 1x10–11 mol/L terá caráter básico. 
 

18.3 Constante de ionização de ácido 
 

Para o ácido HCN, em solução aquosa, temos o equilíbrio: 
 

HCN(aq)  H+
(aq) + CN-

(aq)
 

 

A constante de equilíbrio expressa em concentração em 
quantidade de matéria é dada por: 

Ka =  
a qual é denominada constante de ionização do ácido. 
 

No caso de ácidos polipróticos, a ionização se dá por 
etapas, tantas quantos forem os hidrogênios ionizáveis: 
H3PO4(aq)   H+

(aq) + H2PO4
-
(aq)                                     

K1 =  
 

H2PO4
-
(aq)   H+

(aq) + HPO4
2-

(aq) 

  
 OH

OHH
K

2

. −+

=




1410x1 −

⎯⎯ →⎯
OH2

  
 HCN

CNH −+ .

  
 43

42.

POH

POHH
−+
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K2 =  
 

HPO4
2-

(aq)   H+
(aq) + PO4

3-
(aq) 

K2 =  
Para as três etapas de ionização: 
 

H3PO4(aq)   3H+
(aq) + PO4

3-
(aq)                              

Ka =  
sendo Ka = K1.K2.K3. 
 

Obs: quanto mais forte for um ácido, maior será seu valor 
de Ka. 
 

Constante de dissociação de base 

Para a base NH4OH, em solução aquosa, temos o 
equilíbrio: 
 

NH4OH(aq)  NH4
+

(aq) + OH-
(aq)

 

 

A constante de equilíbrio expressa em concentração em 
quantidade de matéria é dada por: 

Kb =  
a qual é denominada constante de dissociação da base. 
Obs: quanto mais forte for uma base, maior será seu valor 
de Kb. 
 

18.4 Exercícios 
 

1. Coloque os ácidos abaixo em ordem crescente de sua 
força. 
HNO2 ............Ka= 4,0 x 10-4 
H3CCOOH...... Ka= 1,8 x 10-5 
HCN................Ka= 7,0 x 10-10 

HF .................Ka= 7,2 x 10-4 
 
2. (UFSM-RS) Considere a tabela e o quadro esquemático: 

 

 
Os frascos que melhor representam as soluções A e B são, 
respectivamente, 
a) 1 e 2. 
b) 1 e 3. 
c) 2 e 4. 
d) 3 e 2. 
e) 4 e 1. 
 
3. (FISS-RJ) À temperatura de 25°C 
A+  +  B –  →  AB 
velocidade da reação v1 = 1 x 1013 [A+][B – ] 
AB  →  A+  +  B – 
velocidade da reação v2 = 2 x 10 – 7 [AB] 
 

O valor numérico da constante de equilíbrio, a 25°C, da 
reação representada pela reação abaixo é: 

A+  +  B –    AB 
a) 2 x 10 – 6 
b) 5 x 10 – 6 
c) 2 x 10 – 20 
d) 5 x 10 – 14 
e) 5 x 10 19 
 
4- (UEL-PR) A constante de ionização do ácido nítrico é muito 

grande, tendendo ao  (infinito). Assim, as concentrações 
de moléculas HNO3(aq), de íons H+(aq) e de íons NO3

-(aq) 
em uma solução aquosa 1 mol/L desse ácido são próximas, 
respectivamente, de: 

a) , 1 e 1  

b) 1,  e   

c) 1, 1 e  
d) 0, 1 e 1 

e) ,  e  
 

5- (Fatec-SP) Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol 
L-1 dos ácidos listados a seguir, designados por I, II, III e IV e 
seus respectivos Ka 

 Ácido Fórmula  Ka 

I  Ácido etanóico  CH3COOH  1,7 x 10-5 

II  Ácido monocloroacético CH2ClCOOH 1,3 x 10-3 

III  Ácido dicloroacético CHCl2COOH  5,0 x 10-2 

IV  Ácido tricloroacético  CCl3COOH  2,3 x 10-1 

A concentração de H+ será: 
a) maior na solução do ácido IV. 
b) maior na solução do ácido I. 
c) a mesma nas soluções dos ácidos II e III. 
d) a mesma nas soluções dos ácidos I, II, III e IV. 
e) menor na solução do ácido IV. 
 

6. (UEL-PR) Observe a tabela a seguir. 

 Ácido Ka (25 °C) 

I Fluorídrico, HF 6,5 x 10-4 

II Benzóico, C6H5COOH 6,5 x 10-5 

III Acético, CH3COOH 1,8 x 10-5 

IV Propiônico, C2H5COOH  1,4 x 105 

V Cianídrico, HCN 4,9 x 10-10 

Das soluções aquosas de concentração 0,1 mol/L desses 
ácidos, a que apresenta maior [H3O+] é: 
a) I  
b) II  
c) III  
d) IV 
e) V 
 

7- A constante de ionização do ácido acético, a 25°C, numa 
solução 2 x 10 – 2 mol/L, sabendo-se que nessas condições 
o seu grau de ionização é 30%, é: 
a) 2,5 x 10– 3. 
b) 3,7 x 10– 2. 
c) 1,4 x 10– 3. 
d) 3,2 x 10– 4. 
e) 3,1 x 10– 1. 
 

8- Dada amostra de vinagre foi diluída com água até se obter 
uma solução de [H+] = 10 – 3 mol/L. Nesta solução as 
concentrações em mol/L de CH3COO – e de CH3COOH são, 
respectivamente, da ordem de: 
Dado: constante de ionização do ácido acético = 1,8 x 10 – 5 
a) 3 x 10– 1 e 5 x 10– 10 
b) 3 x 10– 1 e 5 x 10– 2 
c) 1 x 10– 3 e 2 x 10– 5 
d) 1 x 10– 3 e 5 x 10– 12 
e) 1 x 10– 3 e 5 x 10– 2 
 
9- Um ácido HA sofre ionização segundo a reação: 

  
 −

−+

42

2

4.

POH

HPOH

  
 −

−+

2

4

3

4.

HPO

POH

   
 43

3

4

3

POH

POH
−

+

  
 OHNH

OHNH

4

4 . −+
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HA (l) + H2O (l)  H3O+(aq) + A-(aq) 
 

Uma solução 1 mol/L desse ácido apresenta, no equilíbrio, as 
seguintes concentrações em quantidade de matéria: [H3O+] 
= x e [HA] = 1 - x. 
A partir desses dados, podemos concluir que o ácido HA será 
progressivamente mais forte à medida que x se aproximar de 
que valor? 

 

18.5 GABARITO 
1- HCN < H3CCOOH < HNO2 < HF  2- B 3. E 4- D 5- A 6- A 7. A 8. E  9. Ki= 
[H3O+].[A-] / [HA] Como [H3O+]= [A-]= x, temos: Ki= x2 / 1-x 
Pela expressão de Ki, concluímos que o ácido será progressivamente mais 
forte à medida que x se aproximar de 1. 

UNIDADE 19 

 

PH E POH 
 
Para facilitar a indicação da acidez de um meio, Sörensen 
definiu o potencial hidrogeniônico, abreviadamente pH, 
como sendo o cologaritmo da concentração 
hidrogeniônica em mol/L, ou o logaritmo negativo da 
concentração de H+ ou, ainda, o logaritmo do inverso da 
concentração de H+. 

pH = colog [H+] = – log [H+] = log  
De forma análoga, define-se potencial hidroxiliônico, 
abreviadamente pOH, como sendo: 

pOH = colog [OH–] = - log [OH–] = log  
Uma formula muito útil na resolução de exercícios é  
pH + pOH = 14 
 

Esta fórmula pode ser facilmente deduzida do produto 
iônico da água (Kw). 
 

 
 

 
19.1 pH e GRAU DE IONIZAÇÃO (α) 

Consideremos um ácido fraco genérico HkA. Dissolvendo 
M mols desse ácido em água, de modo a formar 1 litro de 
solução, a concentração em mol/L será: 
 

Concentração em mol/L =  
 

O grau de ionização do ácido é: 

 
 

Portanto, quantidade em mols que ioniza = α . M. 
Consideremos o equilíbrio da ionização: 

 
A concentração hidrogeniônica no equilíbrio final é: 

[H+] =  
Logo: [H+] = α . k . M 
 

sendo k o número de hidrogênios ionizáveis. 
 

19.2 EXERCÍCIOS 
 

1. (UEL-PR) Sobre uma solução aquosa ácida, a 25ºC, são 
formuladas as proposições: 
I. Tem [H+] > [OH–]. 
II. O seu pH é igual a 7. 
III. Não contém íons OH– 
IV. Apresenta [H+] > 10–7 mol/L. 
V. É condutora da corrente elétrica. 
Quantas proposições são corretas? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 

][H

1
+

][OH

1
-

L/molM
L1

molM

V

n

solução

soluto ==

(M) dissolvida mols em quantidade

ioniza que mols em quantidade
α =

M .k  . α 
1

M  .  α.k

V

n
==
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d) 4 
e) 5 
 

2. (FUVEST-SP) Uma amostra de cerveja apresentou 
concentração de íons H3O+ igual a 1,0x10–5 mol/L. O pH 
dessa amostra é: 
a) –5 
b) –4 
c) 1 
d) 4 
e) 5 
 

3. (UEL) Considere a tabela de constantes de ionização Ka 
representada a seguir e responda 

 
Das soluções aquosas de concentração 0,1mol/L dos 
seguintes ácidos 
I – fluorídrico          II - benzóico 
III - acético             IV - propiônico 
V - cianídrico 
a que apresenta MENOR pH é 
a) I                b) II                  c) III 
d) IV              e) V 
 

4. (PUC-RIO) O estômago produz suco gástrico constituído 
de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O valor de pH no 
interior do estômago deriva, principalmente, do ácido 
clorídrico presente. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a 
sua ionização é total em meio aquoso, e a concentração de 
H+ em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do 
ácido de origem. Assim, uma solução aquosa de ácido 
clorídrico em concentração 0,01 mol L1  será pH igual a: 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 7 
e) 9 
 

5. (UNESP-SP) Um suco de tomate tem pH = 4. Isto significa 
que: 
a) o suco apresenta propriedades alcalinas. 
b) a concentração de íons H3O+ presentes no suco é 104 
mol/L. 
c) a concentração de íons H3O+ presentes no suco é 10–4 
mol/L. 
d) a concentração de íons OH– presentes no suco é 104 mol/L. 
e) a concentração de íons OH– presentes no suco é 10–4 
mol/L. 
 

6. (PUC-MG) Considere duas soluções aquosas A e B de 
mesmo volume e de pH 3,0 e 5,0 respectivamente. Analise as 
afirmações a seguir: 
I. A solução A é ácida. 
II. A solução B é básica. 
III. A mistura de A com B é ácida. 
São afirmativas CORRETAS: 
a) I e II apenas.                    d) I, II e III. 
b) I e III apenas.                   e) Todas 
c) II e III apenas. 
 

7. (UNESP) O "leite de magnésia", constituído por uma 
suspensão aquosa de Mg(OH)2, apresenta pH igual a 10. Isto 
significa que: 
a) o "leite de magnésia" tem propriedades ácidas. 
b) a concentração de íons OH é igual a 1010mol/L. 
c) a concentração de íons H+ é igual a 1010mol/L. 
d) a concentração de íons H+ é igual a 1010 mol/L. 
e) a soma das concentrações dos íons H+ e OH é igual a 10-

14mol/L. 
 
8. (FUVEST-SP) – Entre os líquidos da tabela: 

Concentração em mol/L [H+] [OH–] 

Leite 1,0 x 10-7 1,0 x 10-7 

Água do mar 1,0 x 10-8 1,0 x 10-6 

Coca-cola 1,0 x 10-3 1,0 x 10 -11 

Café preparado 1,0 x 10-5 1,0 x 10-9 

Lágrima 1,0 x 10-7 1,0 x 10-7 

Água de lavadeira 1,0 x 10-12 1,0 x 10-2 

Possui(em) caráter ácido apenas: 
a) o leite e a lágrima. 
b) a água de lavadeira. 
c) o café preparado e a coca-cola. 
d) a água do mar e a água de lavadeira. 
e) a coca-cola. 
 
9. (UFPR) Considere a dissolução de 0,10 mol de cada um 
dos ácidos relacionados na tabela a seguir, separadamente, 
em 1,0 litro de água. 

 
De acordo com as informações da tabela e com base nos 
conhecimentos sobre ácidos fracos e pH, compare os três 
ácidos entre si e considere as seguintes afirmativas: 
1. O ácido acético pode ser considerado o ácido mais forte, 
pois apresenta o menor valor de Ka. 
2. O ácido fluorídrico é um ácido inorgânico, que possui o 
maior valor de Ka; portanto, é o ácido mais forte. 
3. A solução de ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. 
4. A solução de ácido acético apresentará o maior valor de 
pH. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
10. (FUVEST)  Dada amostra de vinagre foi diluída com 
água até se obter uma solução de pH = 3. nesta solução as 
concentrações, em mol/L, de CH3COO– e de CH3COOH são, 
respectivamente, da ordem de: Dado: Ka do ácido acético = 
1,8x10-5 
a) 3 x 10–1 e 5 x 10–10 
b) 3 x 10–1 e 5 x 10–2 
c) 1 x 10–3 e 2 x 10–5 
d) 1 x 10–3 e 5 x 10–12 
e) 1 x 10–3 e 5 x 10–2 
 
11. (ITA) A 60°C o produto iônico da água, [H+]×[OH], é igual 
a 1,0×10-13. Em relação a soluções aquosas nesta 
temperatura são feitas as seguintes afirmações: 
I. Soluções ácidas são aquelas que têm pH < 6,5. 
II.  Soluções neutras têm pH = 6,5 
III. Soluções básicas têm pH > 6,5. 
IV. pH+pOH tem que ser igual a 13,0. 
V. Solução com pH = 14 é impossível de ser obtida. 
Das afirmações anteriores estão CORRETAS: 
a) Apenas V 
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b) Apenas I e III 
c) Apenas II, IV e V 
d) Apenas I, II, III e IV 
e) Nenhuma 
 
12. Considere os compostos de I a IV e seus respectivos pKa 
em água. 

 
Com relação a esses compostos, é INCORRETO afirmar que: 
a) II é mais ácido que I. 
b) I é menos ácido do que a água. 
c) II e III são os compostos de maior acidez. 
d) IV é o composto menos ácido entre os demais. 
e) I é o ácido mais fraco. 
 
13. (PUC-MG) Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira, relacionando a solução com seu pH. 
(1) HCl  0,1 mol/L                         (     ) 3 
(2) NaOH  0,1 mol/L                     (     ) 1 
(3) CH3COOH 0,1 mol/L                (     ) 13 
(4) H2O destilada                         (     ) 7 
(5) CH3NH2  0,1 mol/L                  (     ) 12 
A seqüência CORRETA encontrada é: 
a) 3 - 1 - 2 - 4 - 5        c) 3 - 2 - 4 - 1 - 5 
b) 1 - 3 - 2 - 5 – 4       d) 1 - 5 - 4 - 3 - 2 
14. (UNESP/2000) Admita que café tem pH=5,0 e leite tem 
pH=6,0. Sabendo-se que: 
pH = - log [H+] 

log 5,5=0,75 
pH + pOH = 14, calcule: 
a) a concentração de OH- no café. 
b) O pH , em uma "média" de café com leite que contém 
100mL de cada bebida. 
 
15. (UFF) Uma solução de ácido acético 0,050M apresenta 
um grau de dissociação (α) 0,4% à temperatura de 25°C. Para 
esta solução, à temperatura mencionada, calcule: 
a) o valor da constante de equilíbrio; 
b) a concentração do íon acetato; 
c) o pH da solução; 
d) a concentração de todas as espécies em solução. 
Dado: log 2 = 0,3 

 

19.3 GABARITO 
1) C 2) E 3) A 4) A 5) C 6) B 7) C 8) C 9) D 10) E 11) D 12) D 13) A 14) a) 10-

9mol/L b) concentração de H+ = 5,5.10-6 e PH = 5,25 

UNIDADE 20 
 

HIDRÓLISE DE SAIS 
 

20.1 Hidrólise 

A hidrólise salina é a reação inversa da reação de 
salificação. 
                              Hidrólise 
    sal   +    água            ácido   +   base 
                            Neutralização 

Na realidade o que se hidrolisa é o Íon Fraco do 
sal, ou seja, o íon correspondente ao ácido ou à base 
fraca que forma o sal. 

Observe as 4 situações diferentes (a 25ºC): 

Onde: 
 

Ka = constante de ionização do ácido; 
Kb = constante de dissociação da base; 
Kw = 10–14 a 25ºC (produto iônico da água); 
Kh = constante de hidrólise 
 

É a relação entre o produto iônico da água pela constante 
de ionização (ou dissociação) do(s) eletrólito(s) fraco(s). 
 

20.2Constante do Produto de solubilidade (Kps) 

Num sistema constituído por uma solução saturada na 
presença do respectivo corpo de chão ou corpo de fundo, 
estabelece–se um equilíbrio entre o soluto, na solução 

saturada e, o soluto no corpo de chão. No equilíbrio, a 
velocidade de precipitação (vp) é igual à velocidade de 
dissolução do soluto na solução saturada. 

 

Sal de Exemplo 
Hidrólise 





fraca base da ou ácido

do eprovenient íon do
 

Caráter da Solução: 

 
Prevalece o do 

ácido ou da base 
forte 

Constante de 

hidrólise 

ácido Base     

fraco Fraca NH4CN 
+

4NH + CN– + H2O  NH4OH + 

HCN 
neutro (pH  7) 

ba

w
h

k.k

k
k =  

fraco Forte NaCN CN– + H2O  OH– + HCN 

básico 

(alcalino) 

(pH > 7) a

w
h

k

k
k =  

forte Fraca NH4C 
+

4NH + H2O + H2O  NH4OH + H+ ácido (pH < 7) 
b

w
h

k

k
k =  

forte Forte NaC não ocorre neutro não há 
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No equilíbrio: 

vp   =   vd 

 
IMPORTANTE: 
 

• Só tem sentido se aplicar o Kps em 
soluções saturadas. 

• Kps é a solubilidade da substância. 

• Para um mesmo sal o Kps só varia 
com a temperatura 

• Para uma solução saturada de uma 
substância XY (pouco solúvel); tem–
se 

 

XY  X+ + Y– 
 

KPS = [X+] . [Y–] 
 

[X+] . [Y–] > KPS  há precipitação até que [X+] . [Y–] = KPS 

[X+] . [Y–] < KPS  não há precipitação 
 

[X+] . [Y–] = KPS  solução saturada 
 

20.3 EXERCÍCIOS 
 

1. As soluções aquosas de cada um dos seguintes sais: 
carbonato de potássio, cianeto de sódio, cloreto de amônio, 
apresentam, respectivamente, pH: 
a) >7 >7 <7 
b) >7 <7 <7 
c) =7 =7 <7 
d) <7 <7 =7 
e) >7 >7 >7 
 
2. Considere as substâncias  
(I) CH3COOH,        (II) NH3,             (III) KNO3,  
(IV) KHCO3,           (V) KHSO4        (VI) K2CO3.  
As que produzem soluções alcalinas (pH > 7), quando 
dissolvidas em água, são: 
a) apenas II e VI 
b) penas II, IV, V e VI 
c) apenas I, II, III e IV 
d) apenas I, II, IV e VI 
e) apenas I, III, IV e V 
 
3. A solubilidade de um certo cloreto MCl2 em água é de 1,0 . 
10–3 mol/l. Seu produto de solubilidade será: 
a) 1,0 . 10–3 
b) 1,0 . 10–8 
c) 2,0 . 10–8 
d) 2,0 . 10–9 
e) 4,0 . 10–9 
 
4.(UFBA) Alguns antiácidos, usados comercialmente para 
combate a acidez estomacal, contêm bicarbonato de sódio. 
Em relação a esses antiácidos, considerando–se as reações 
químicas que ocorrem durante a dissolução em água, a ação 
sobre a acidez estomacal e os compostos envolvidos, pode–
se afirmar: 
01) O gás liberado, durante a dissolução, é o hidrogênio. 
02) O bicarbonato de sódio é classificado como sal básico. 
04) O bicarbonato de sódio, em solução aquosa, hidrolisa-se, 
produzindo íons OH–(aq). 
08) Ocorre uma reação de oxirredução, quando o antiácido 
atua sobre a acidez estomacal. 
16) O ácido carbônico, em solução aquosa, é um ácido forte. 
32) A ação do antiácido eleva o pH no estômago. 
Soma:_________  
 
5. Preparam–se 5 soluções 1 M das seguintes substâncias: 

sol. 1 sol. 2 sol. 3 sol. 4 sol. 5 

CH3COOH NaCl NH4OH HCl NaOH 
 

Pode–se prever que o pH das soluções terá valores tais que 
permitem que se escreva: 
a) pH sol.1 > pH sol.2 > pH sol.3 > pH sol.4 > pHsol.5 
b) pH sol. 5 > pH sol. 4 > pH sol. 3 > pH sol. 2 > pH sol. 1 
c) pH sol. 1 > pH sol. 4 > pH sol. 3 > pH sol. 2 > pH sol. 5 
d) pH sol. 5 > pH sol. 3 > pH sol. 2 > pH sol. 1 > pH sol. 4 
e) pH sol. 4 > pH sol. 1 > pH sol. 2 > pH sol. 3 > pH sol. 5 
 
Instruções: As questões 6 e 7 estão relacionadas com a 
tabela abaixo, que reúne os produtos de solubilidade de 
alguns ais de água: 
 

Sal Produto de solubilidade 

Cromato de bário 
Cianeto de prata 
Sulfato de bário 
Carbonato de cádmio 
Brometo de prata 

8,5 . 10–11 

1,6 . 10–14 
1,5 . 10–9 
4 . 10–12 
5 . 10–13 

 

6. Qual dos sais acima é o menos solúvel em água? 
a) BaCrO4                   d) CdCO3 
b) AgCN                      e) AgBr 
c) BaSO4 
 
7. Qual dos sais é o mais solúvel em água? 
a) BaCrO4   
d) CdCO3 

b) AgCN   
e) AgBr 

c) BaSO4   

 
8. À determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de 
prata em água é 2,0 . 10–2 mol/litro. O produto de solubilidade 
(Kps) deste sal, à mesma temperatura é: 
a) 4,0 . 10–4 
b) 8,0 . 10–4 
c) 6,4 . 10–5 
d) 3,2 . 10–5 
e) 8,0 . 10–6 
 
9. A 25ºC, a solubilidade do cromato de cobre (CuCrO4) em 
água é igual a 2,0 . 10–3 mol/litro. Quantos cátions metálicos 
existem em um litro de solução aquosa saturada desse 
composto, nessa temperatura? 
a) 2,0 . 10–3 
b) 4,0 . 10–3 
c) 6,0 . 1013 
d) 1,2 . 1020 
e) 24. 1020 
 
10. (MACK – SP) Um sal formado por base forte e ácido fraco 
hidrolisa ao se dissolver em água, produzindo uma solução 
básica. Esta é uma característica do: 
a) Na2S 
b) NaC 
c) (NH4)2SO4 
d) KNO3 
e) NH4Br 
 
11. (UEL08-2ªf) Para extrair o cobre e o zinco do sedimento 
de córregos adjacentes à área de cultivo de cana-de-açúcar, 
utilizase uma mistura dos ácidos , HCl, HNO3 e HF. 
Dado: Ka(HF)=6,80 x 10−4 mol/l a 25 ºC 
Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto 
afirmar: 
I. As substâncias cloreto de hidrogênio, ácido nítrico e ácido 
fluorídrico, quando dissolvidas em água, comportam-se como 
ácidos de Lewis. 
II. O ácido nítrico, quando dissolvido em água, torna a 
concentração do íon H+ maior que 
 1 x 10−7 a 25 ºC. 
III. Uma solução de HCL de concentração 0,1 mol/L possui 
pH maior que 7. 
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IV. Ao adicionar HF em água, a reação de ionização não 
ocorre totalmente. 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 
12. (UEL08-2ªf) O planeta Marte possui montanhas de até 26 
mil metros de altura. Já a Terra, a sua superfície (rocha) foi 
desgastada por um fenômeno complexo que envolve 
processos mecânicos e reações químicas, denominado 
intemperismo. Uma reação química que provoca este 
desgasteéahidrólise que usa a água da chuva. A hidrólise dos 
minerais magnesita ( MgCO3) e forsterita ( Mg2SiO4), em 
condições neutra (N), fracamente ácida (Fr A ) e fortemente 
ácida (Fo A) é representada na tabela. 

 
 

Dados - Constante de ionização: 
H2CO3(aq) ↔ H+ + HCO3

− Ka =4, 5 × 10−7 
 

HCO3
− (aq) ↔ H+ + CO3

−2 Ka =5, 6 × 10−11 
Considerando o texto e seus conhecimentos sobre as 
equações químicas descritas na tabela, analise as 
afirmativas. 
 
I. Nas reações de hidrólise da magnesita e forsterita, em 
condição neutra, ocorrem a formação do íon hidroxila, pois 
trata-se da hidrólise de sais cuja composição é de base forte 
e ácido fraco. 
II. Nas reações de hidrólise da magnesita e forsterita em 
condição fortemente ácida, o íon H+ pode estar representando 
o ácido sulfúrico. 
III. O intemperismo da magnesita ocorre devido à reação 
entre os íons CO3

-2 e H+, formando o íon HCO3
−2 que é 

bastante estável em água à temperatura ambiente. 
IV. Quando a chuva com pH 5,7, devido principalmente à 
absorção de CO2 atmosférico, cai sobre a rocha do mineral 
forsterita, seu pH torna-se menor que 5,7. 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 
13. (FUVEST-SP) – A criação de camarão em cativeiro exige, 
entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente 
pH próximo de 6. Para tornar a água, com pH igual a 8,0, 
adequada à criação de camarão, um criador poderia 
a) adicionar água de cal 
b) adicionar carbonato de sódio sólido. 
c) Adicionar solução aquosa de amônia. 
d) Borbulhar, por certo tempo, gás carbônico. 
e) Borbulhar, por certo tempo, oxigênio. 

 
14. (UEL 2010 2ª fase) O aquecimento global, ocasionado 
pela liberação de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera, 
seria muito mais rápido não fosse a capacidade dos oceanos 
em remover do ar grandes quantidades deste gás. Por outro 
lado, a captação de CO2 pelos oceanos vem causando a 
destruição do exoesqueleto de carbonato de cálcio CaCO3 de 
organismos marinhos, como os corais, cujas consequências 
também podem ser desastrosas para a vida no planeta. 
Do ponto de vista químico, quanto aos processos descritos no 
enunciado, é correto afirmar: 
a) A captação do CO2 ocorre com eficiência, pois o CO2 é uma 
molécula polar, e por isso é muito solúvel em água. 
b) A decomposição de exoesqueletos de CaCO3 ocorre 
porque a captação do CO2 torna os oceanos menos ácidos. 
c) Uma solução teórica para minimizar os efeitos da acidez 
nos oceanos pela captação do CO2 seria a adição de um 
ácido fraco, como o HCl diluído. 
d) A captação do CO2 ocorre com eficiência, pois o CO2, 
sendo uma molécula apolar, é muito solúvel em água. 
e) A captação do CO2 pela água envolve uma reação química 
resultando em H2CO3 instável. 
 
15. (UEL – 2014) O fenômeno chamado Smog Fotoquímico é 
catalisado por luz solar e é reconhecido como um conjunto de 
reações químicas que ocorrem nas atmosferas das regiões 
metropolitanas. Os reagentes originais mais importantes nas 
ocorrências do Smog Fotoquímico são o óxido nítrico (NOx), 
os hidrocarbonetos e os compostos orgânicos voláteis 
(COVs), que são poluentes emitidos no ar, provenientes da 
queima incompleta dos motores de combustão interna e 
outras fontes. A reação desses compostos na presença de luz 
solar é apresentada a seguir. 
 
COVs + NOx + O2 + luz solar --- Mistura de O3. HNO3. 
Compostos orgânicos 
 
Como se observa, um dos produtos do Smog Fotoquímico é 
o HNO3, que pode contribuir para a formação de chuva ácida. 
O uso de catalisadores metálicos colocados no sistema de 
exaustão de veículos movidos a gasolina, antes do tubo de 
escape, contribui para a redução da emissão de NOx. Com 
base no texto e levando em conta que o HNO3 é o produto 
formado, considere as afirmativas a seguir. 
I. Se uma amostra de 100 ml de chuva ácida possui pH 4, o 
volume de solução de NaOH 0,01 mol/L para consumir o 
ácido é de 1 ml. 

II. A reação 2NOx N2 + xO2 catalisada por Rh (ródio 
metálico), que ocorre no sistema de exaustão de veículos, é 
um tipo de reação catalítica heterogênea. 
III. A precipitação de chuvas ácidas é capaz de dissolver o 
alumínio na forma de Al(OH)3 retido em sedimentos e rochas. 
IV. A precipitação de chuvas ácidas em solos contendo 
CaCO3, aumenta o pH do solo. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas 
 
16. (UEL 2012 -2ª f) 25,0 mL de uma solução de NaOH 
neutralizam totalmente 10,0 mL de uma solução de HNO3. 
Juntando-se 40,0 mL da solução de NaOH a 2,00 g de um 
ácido orgânico monocarboxílico e titulando-se o excesso de 
NaOH com uma solução de HNO3, são gastos 6,00 mL do 
ácido até o ponto de equivalência. 
Qual o volume da solução de HNO3 que corresponde ao 
número de mols contidos nos 2,00 g do ácido orgânico? 
Apresente os cálculos realizados na resolução da questão. 
 
 
 

→
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20.4 GABARITO 
1) A 2) B 3) E 4) 2+4+32=38 5) D 6) B 7) C 8) D 9) D 10) A 11) D 12) D 13) D 14) 
E 15) D  
16) NaOH ———– HNO3 
25 mL ———–10 mL 
X mL ————- 6 mL 
X = 25X6 /10= 15 mL da base restaram sem reagir 
Então reagiram 40 - 15 = 25 mL, isto é, foram gastos 25 mL da base para 
neutralizar 2 g do ácido orgânico. Se 25 mL da base reagem com 10 mL do 
ácido, então a resposta é 10 mL da solução de ácido nítrico equivalem a 2 g 
de ácido orgânico. 

 

UNIDADE 21 

 

RADIOATIVIDADE 
 

A radioatividade é o fenômeno que certos elementos 
possuem de emitir partículas e radiações 
eletromagnéticas. Essa atividade ocorre em átomos com 
núcleos instáveis afins de que adquiram estabilidade. 
Trata-se, portanto, de um fenômeno exclusivamente 
nuclear, e os emissores de radiação são chamados 
radionuclídeos ou radioisótopos. 

Esse fenômeno manifesta-se naturalmente em mais 
de 40 isótopos com número atômico superior a 82, porém 
isótopos radioativos com número atômico inferior a 82 
podem ser produzidos em laboratórios.  
 

21.1 Tipos de Radiação 

► Radiação Alfa (α) 
As partículas alfas são constituídas por 2 prótons e 2 
neutrôns, o que corresponde ao núcleo de um átomo de 

Hélio ( ). 

Representação:  
Características:  
- Velocidade igual a 5% da velocidade da luz; 
- Baixo poder de penetração (retidas por uma folha de 
papel); 
- Grande poder de ionização. 
► Radiação Beta (β) 
As partículas betas são elétrons emitidos por um núcleo 
instável. Surgem da decomposição de um nêutron em um 
próton, um neutrino e uma partícula beta (de massa 
desprezível).   

Representação:  
Características:  
- Velocidade igual a 95% da velocidade da luz; 
- Poder de penetração médio (maior que a partícula alfa); 
- Poder de ionização médio (menor que a partícula alfa). 
 

► Radiação Gama (γ) 
São ondas eletromagnéticas que acompanham as 
emissões α e β, não possuindo massa ou carga.   

Representação:  γ 
Características:  
- Velocidade igual à da velocidade da luz ( 300.000 km/s); 
- Alto poder de penetração (atravessam o corpo humano); 
- Baixo poder de ionização. 
 

21.2 Leis de Emissão 

Emissão α  

 “Quando um átomo emite uma partícula α, seu número 
atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa 
diminui de 4 unidades.” 

 

Ex:   
Emissão β 
“Quando um átomo emite uma partícula β, seu número 
atômico aumenta de 1 unidades e seu número de massa 
permanece constante.” 

 

Ex:  
Emissão γ 
A emissão γ nunca aparece sozinha: ela ocorre sempre 
acompanhada por uma emissão α ou β. Numa equação 
nuclear não se escreve a emissão γ, pois ela não altera o 
número atômico nem o número de massa. 
 

21.3 Equações de desintegração  

 Durante uma série de desintegrações a soma dos 
números de massa e atômico permanecem constante. 
Exemplo: Na família radioativa do tório, parte-se do 

e chega-se ao . Quantas partículas alfa e 
betas são emitidas durante o processo? 
Resolução:   

 
 
Para os índices superiores (número de massa): 
232 = 4.X + 0.Y + 208 
232 = 4.X + 208 
4.X = 24 
X = 6 
 

Para os índices inferiores (número atômico): 
90 = 2.X – Y + 82 
90 = 2. 6 – Y + 82 (obs: O valor de X já foi encontrado! 
X=6) 
90 = 94 – Y 
Y = 4. 
Assim, são emitidas 6 partículas α e 4 partículas β. 
 

21.4 Fissão Nuclear 

Fissão nuclear é o nome que se dá ao processo de divisão 
de um núcleo em outros menores e mais estáveis, através 
do bombardeamento desse núcleo com partículas 
aceleradas. Esse processo se dá com liberação de uma 
grande quantidade de energia. 

 
A energia liberada durante a fissão nuclear pode ser 
utilizada nos reatores nucleares para a produção de 
energia elétrica, além do uso bélico como a bomba 
atômica (que apresenta um imenso poder de destruição). 
 

21.5 Fusão Nuclear 

 A fusão nuclear corresponde à junção de dois ou 
mais núcleos leves (pequenos), originando um núcleo 
maior e mais estável com liberação de uma enorme 
quantidade de energia.  
 Esse é o fenômeno que ocorre no sol e em outras 
estrelas. Porém, da mesma forma que na bomba atômica, 
o processo de fusão nuclear pode ser utilizado com a 
finalidade de destruição: a bomba de hidrogênio. 
Algumas reações de fusão podem ser representadas por: 
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21.6Cinética radioativa: Conceito de meia-vida. 

É impossível determinar com exatidão quanto tempo um 
núcleo radioativo levará para se desintegrar através da 
emissão de partículas α e/ou β. No entanto, há cálculos 
estatísticos que fornecem uma estimativa do tempo de 
vida de um núcleo radioativo. 
Assim, em uma amostra de um elemento radioativo, à 
medida que o tempo passa, em função da atividade 
nuclear, a quantidade desse radionuclídeo vai diminindo. 
 

►Tempo de meia vida (t1/2) ou período de 
semidesintegração 
É o tempo necessário para que a quantidade (massa ou 
número de átomos) ou o potencial de radiação de um 
isótopo radioativo presente em uma amostra se reduza à 
metade. 

 

100% 50% 25% 12,5% 
 
Onde:  
m0 = Massa inicial (ou número de átomos); 
m = massa (ou número de átomos) após n meias-vidas; 
t1/2 = tempo de meia vida; 
n = número de meias vidas transcorridos. 

 
 

21.7 Curva de Decaimento radioativo 

Relacionando o número de átomos (ou a massa) de um 
radioisótopo e o tempo, obteremos o seguinte gráfico: 

 
21.8 EXERCÍCIOS 

 
1. (UEL) Na transformação radioativa do 92U239 a 94Pu239 há 
emissão de: 
a) 2 partículas alfa. 
b) 2 partículas beta. 
c) 2 partículas alfa e 1 partícula beta. 
d) 1 partícula alfa e 2 partículas beta. 
e) 1 partícula alfa e 1 partícula beta. 
 
2. (FUVEST) Em 1995, o elemento de número atômico 111 
foi sintetizado pela transformação nuclear: 

28Ni64 + 83Bi209 → 111Rg272 + nêutron 
Esse novo elemento, representado por Rg, é instável. Sofre o 
decaimento: 

111Rg272 → 109Mt268 → 107Bh264 → 105Db260 → 103Lr256 → 

101Md252 
Nesse decaimento, liberam-se apenas: 
a) nêutrons. 
b) prótons. 

c) partículas  e partículas . 

d) partículas . 

e) partículas . 
 
3. (PUC-PR) Um certo isótopo radioativo apresenta um 
período de semidesintegração de 5 horas. Partindo de uma 
massa inicial de 400 g, após quantas horas a mesma ficará 
reduzida a 6,125 g? 
 
4. (UEL) Por meio de estudos pormenorizados realizados por 
bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as feições do 
fóssil humano mais antigo já encontrado no México eram 
muito parecidas com aborígines australianos. O fóssil em 
questão, com 12 mil anos, é o crânio conhecido como Mulher 
de Penón. A determinação da idade de um fóssil é baseada 
no decaimento radioativo do isótopo carbono-14, cujo tempo 
de meia vida é de aproximadamente 6000 anos.Qual a 
percentagem de carbono-14 encontrada atualmente no fóssil 
em relação àquela contida no momento da morte ? 
 
5. (Unesp-Sp) No processo de desintegração natural de 

92U238, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, 
forma-se o 88Ra226. Os números de partículas alfa e beta 
emitidas nesse processo são, respectivamente: 
a) 1 e 1 
b) 2 e 2 
c) 2 e 3 
d) 3 e 2 
e) 3 e 3 
 

6. (FUVEST) O isótopo radioativo Cu-64 sofre decaimento, 
conforme representado: 

29Cu64 → 30Zn64 + -10 
A partir de amostra de 20,0 mg de Cu-64, observa-se que, 
após 39 horas, formaram-se 17,5 mg de Zn-64. Sendo assim, 
o tempo necessário para que metade da massa inicial de Cu-
64 sofra decaimento ’ é cerca de 
(Observação: 29Cu64: 64 = número de massa; 29 = número 
atômico) 
a) 6 horas. 
b) 13 horas. 
c) 19 horas. 
d) 26 horas. 
e) 52 horas. 
 
7. (UEL) Os elementos radiativos tem muitas aplicações. A 
seguir, estão exemplificadas algumas delas. 
I. O iodo é utilizado no diagnóstico de distúrbios da glândula 
tireóide, e pode ser obtido pela seguinte reação: 
130Te52 + 1n0 → 131I53 + X 
II. O fósforo é utilizado na agricultura como elemento traçador 
para proporcionar a melhoria na produção do milho, e pode 
ser obtido pela reação: 
35Cl17 + 1n0 → 32P15 + Y 
Sua reação de decaimento é: 32P15 → 32S16 + Z 
III. O tecnécio é usado na obtenção de imagens do cérebro, 
fígado e rins, e pode ser representado pela reação: 
99Tc43 → 99Tc43 + Q 
Indique, respectivamente, os significados de X, Y, Z e Q nas 
afirmativas I, II e III. 
 
8. (UEL) A meia-vida do radioisótopo carbono-14 é de 
aproximadamente 5700 anos e sua abundância nos seres 
vivos é da ordem de 10ppb (partes por bilhão). Sendo assim, 
se um pedaço de tecido produzido no ano do descobrimento 
do Brasil for realmente dessa época deverá apresentar teor 
de carbono-14 
a) maior do que 10 ppb. 
b) igual a 10ppb. 
c) maior do que 5 ppb e menor do que 10 ppb. 
d) igual a 5 ppb. 
e) menor do que 5 ppb. 
 
9. O iodo-131 é um elemento radioativo utilizado em 
medicina nuclear para exames de tireóide e possui meia-vida 
de 8 dias. Para descarte de material contaminado com 1 g de 
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iodo-131, sem prejuízo para o meio ambiente, o laboratório 
aguarda que o mesmo fique reduzido a 10−6 g de material 
radioativo. Nessas condições, o prazo mínimo para descarte 
do material é de: (Dado: log10(2) = 0,3) 
a) 20 dias. 
b) 90 dias. 
c) 140 dias. 
d) 160 dias. 
e) 200 dias. 
 
10. (UEL) Marie Sklodowka Curie, por seus trabalhos com a 
radioatividade e pelas descobertas de novos elementos 
químicos como o polônio e o rádio, foi a primeira mulher a 
ganhar dois prêmios Nobel: um de física, em 1903, e um de 
química, em 1911. Suas descobertas possibilitaram a 
utilização de radioisótopos na medicina nuclear. O elemento 
sódio não possui um isótopo radioativo na natureza, porém o 
sódio-24 pode ser produzido por bombardeamento em um 
reator nuclear. As equações nucleares são as seguintes: 

 
O sódio-24 é utilizado para monitorar a circulação sanguínea, 
com o objetivo de detectar obstruções no sistema circulatório. 
“X” e “Y” são, respectivamente: 
a) Raios X e partícula beta. 
b) Raios X e partícula alfa. 
c) Partícula alfa e raios gama. 
d) Nêutron e raios gama. 
e) Nêutron e partícula beta. 
 

21.9 GABARITO 
1) B; 2) E; 3) 30 horas; 4) 25%; 5) D; 6) B; 7) , , ,  ; 8) C; 9) D; 10) 
E. 
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QUÍMICA III 

UNIDADE 15 

 

ISOMERIA ESPACIAL OU 
ESTEREOISOMERIA – PARTE 1 

 
 Os isômeros espaciais possuem a mesma 
fórmula molecular e também a mesma fórmula estrutural 
plana, diferenciando apenas nas fórmulas estruturais 
espaciais. 
 A isomeria espacial pode ser dividida em dois 
tipos: geométrica e óptica. 
 

15.1 Isomeria Geométrica ou Cis-Trans ou Z-E 

 Este tipo de isomeria espacial está presente em 
compostos acíclicos insaturados com dupla ligação ou em 
compostos cíclicos. 
 Os isômeros podem ser classificados como cis(Z) 
ou trans(E). 
 
cis(Z)- no mesmo lado do plano de simetria. 
trans(E) - em lados opostos/transversos do plano de 
simetria. 
 

I) Em compostos acíclicos: 
 Condições para a ocorrência da isomeria 
geométrica ou cis-trans: 
 1ª - presença de pelo menos um dupla ligação na 
cadeia;  
 2ª - que a cada átomo de carbono da dupla 
ligação se prendam dois radicais diferentes entre si.  

 
 
 Exemplo: Representação das moléculas com 
isomeria cis(Z) e trans(E) respectivamente. 
 

                                                                                            
      cis                                trans 
 
 Com as condições referidas, podemos construir 
três fórmulas gerais:  
     

       
 

 
Nota: R1,R2,R3,R4 diferentes entre si.  
 
Exemplos: 
Adotando a fórmula geral nº 1 
 

 
 

 

 
 

O ácido butenodióico na realidade são dois: 
- ácido cis-butenodióico (quando os radicais iguais estão 
do mesmo lado na fórmula espacial);  
- ácido trans-butenodióico (quando os radicais iguais 
estão em lados opostos na fórmula espacial).  
 O ácido cis-butenodióico é chamado usualmente 
de ácido maléico e o ácido trans- butenodióico, de 
fumárico. 
 Em decorrência de suas diferentes estruturas, os 
isômeros cis e trans têm  propriedades físicas diferentes 
(densidade, ponto de fusão ponto de ebulição, etc), 
também ocorre diferença numa propriedade química. É 
possível desidratar  o ácido maléico por existirem 
condições espaciais para se retirar uma molécula de água, 
mas não é possível desidratar o ácido fumárico.  
 
Adotando a fórmula geral nº 2. 
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O pent-2-eno admite dois isômeros espaciais: 
 

cis-pent-2-eno (radicais iguais do mesmo lado); 
trans-pent-2-eno (radicais iguais em lados opostos). 
 

Adotando a fórmula geral nº 3  

 
 

 
 

O 2-cloropent-2-eno admite dois isômeros espacias: 
cis-2-cloropent-2-eno (radicais de menor massa do 
mesmo lado); 
trans-2-cloropent-2-eno (radicais de menor massa em 
lados opostos). 
  

15.2 FIQUE LIGADO:  

a) Quando os ligantes de maior número atômico estão do 
mesmo lado do plano, temos a forma Z(cis), caso esses 
ligantes estejam em lados opostos , temos a forma 
E(trans). 
b) De um modo geral, os isômeros cis-trans apresentam 
as mesmas propriedades químicas, porém têm diferentes 
propriedades físicas (PF, PE etc). As propriedades 
químicas serão diferentes quando dependerem das 
posições relativas dos grupos. 
c) Verifica-se que as formas trans são mais estáveis que 
as respectivas formas cis, o que se explica pela menor 
repulsão entre os grupos na posição trans. 
 
II) Em Compostos de Cadeia Cíclica (Isomeria de 
Baeyer ou Baeyeriana) 
Como os átomos de carbono dentro de uma cadeia 
fechada não conseguem se rotacionar sem quebrar a 
cadeia, para que ocorra isomeria geométrica basta que 
pelo menos dois carbonos do ciclo possuam ligantes 
diferentes entre si. 
 

 

 
 

15.3 EXERCÍCIOS 

 
1. Assinale com X os compostos que admitem isomeria 
geométrica ou cis-trans: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Algum composto da questão anterior apresenta 
isomeria óptica? 
 
3. (UNICENTRO) Apresenta isomeria cis-trans o 
composto: 
a) but-1-eno 
b) 2-metilbut-2-eno 
c) 2,2-dimetilbut-2-eno 
d) 1,1-dimetilciclobutano 
e) 1,2-dimetilciclobutano 
 
4. (UFSCAR) Indique quais dos quatro compostos abaixo 
podem apresentar isomeria geométrica: 
I. CH2= CHCH3 

II. CH3-CH =CH-CH3 
III. HC≡C-CH3 

IV.  
a) I e III 
b) I, III e IV 
c) todos 
d) I, II e IV 
e) II e IV 
 
5. (UNITAU) Qual das fórmulas não apresenta isomeria 
cis-trans? 
a) Cl2C=CHCl 
b) BrClC=CClH 
c) HOOC-HC=CH-COOH 
d) HBrC=CH-CH3 

e)  
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6. (FUVEST) Quantos isômeros estruturais e 
geométricos, considerando também os cíclicos, são 
previstos com a fórmula molecular C3H5Cl? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 
 
7. (UFOP) O but-1-eno não apresenta isômeros 
geométricos porque:  
a) existe restrição rotacional em torno da ligação dupla.  
b) apresenta apenas uma ligação dupla.  
c) o carbono número um contém dois átomos de hidrogênio 
equivalentes.  
d) não apresenta grupos metilas ligados ao carbono da 
ligação dupla.  
e) apresenta uma cadeia carbônica pequena. 
 
8. (UEL) A vitamina A, conhecida como retinol, tem papel 
importante na química da visão. O retinol é oxidado a um 
isômero do retinal (estrutura A) que sofre isomerização 
produzindo o outro isômero do retinal (estrutura B), a partir da 
ação de uma determinada enzima. Observe as estruturas dos 
isômeros do retinal, a seguir, identificados como A e B. 
 

 
Com base nas estruturas e no conhecimentos sobre o 
tema, assinale a alternativa correta: 
a) O composto A é identificado como 11-trans-retinal e difere 
de B na disposição espacial. 
b) O composto B é identificado como 11 trans retinal, 
apresenta a função aldeído e contêm um anel benzênico em 
sua estrutura. 
c) O composto A é identificado como 11-cis-retinal e 
apresenta fórmula molecular diferente de B 
d) O composto B é identificado como 11-cis-retinal e 
apresenta átomos de carbono com hibridização sp. 
e) Os compostos A e B, identificados como 11-cis-retinal e 11-
trans-retinal, respectivamente, apresentam cadeias 
saturadas. 
 
9. Sobre um par de isômeros cis-trans, é correto dizer que:  
a) o isômero trans é sempre mais estável.  
b) suas fórmulas moleculares são diferentes.  
c) o isômero cis apresenta cadeia mais longa.  
d) a massa molecular do isômero cis é sempre maior.  
e) ambos apresentam a mesma disposição no espaço. 
 
10. Considere o but-2-eno.  
a) Que tipo de isomeria o composto apresenta?  
b) Escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos isômeros. 

 

15.4 GABARITO  
1. B, c, d, f, g,h 2.Não 3.E 4.E 5.A 6.D 7.C 8.A 9.A 10) A) Isomeria Geométrica 

B)  Cis-But-2-eno Trans-But-2-eno 
 

 
 
 

UNIDADE 16 
 

ISOMERIA ESPACIAL OU 
ESTEREOISOMERIA – PARTE 2 

 

16.1 Isomeria Óptica 

 Como já vimos os compostos que são isômeros 
geométricos (cis/trans) apresentam características 
químicas semelhantes, mas físicas distintas entre um 
isômero e outro, contudo os isômeros ópticos demonstram 
propriedades químicas e físicas idênticas. Então como é 
possível diferenciá-los? Qual seria a diferença entre seus 
isômeros? 
 Os isômeros ópticos são capazes de desviar a luz 
polarizada; então primeiro vamos entender o que seria 
uma luz polarizada: 
 A luz como você já deve ter visto em física, trata-
se de uma onda eletromagnética, ondas polarizadas se 
propagam/caminham em apenas um plano/direção; você 
já deve ter observado um fenômeno semelhante numa 
caneta laser, em que se forma apenas um ponto luminoso, 
diferente, por exemplo, da luz não polarizada de uma 
lâmpada incandescente que você tem em casa, cujas 
ondas se propagam em diversas direções. 
 Quando uma substância não é capaz de desviar 
o raio de luz polarizada que a está atravessando, dizemos 
que se trata de uma substância opticamente inativa, não 
tendo então isômeros ópticos. Logo, quando a substância 
consegue desviar o raio de luz polarizada, dizemos que 
esta é uma substância opticamente ativa, apresentando 
então isômeros ópticos também denominados 
enantiômeros, enantiomorfos ou ainda antípodas 
ópticos. 
 

 
Dentre os isômeros ópticos ativos temos: 
- O que desvia a luz para a direita, denominado dextrógiro 
(d, +); 
- O que desvia a luz para a esquerda, denominado 
levógiro (l, -). 
 
 Para que ocorra essa atividade óptica de desvio 
de luz, é necessário que a molécula seja assimétrica, para 
que isto ocorra ela deve apresentar um carbono 
assimétrico ou carbono quiral (carbono com os quatro 
ligantes diferentes), sendo representado por um 
asterisco (*). 
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 Curiosidade: o termo quiral se refere ao nome 
grego de mão, devido as nossas mãos serem assimétricas 
(não podem ser sobrepostas). 

 
 
 A presença de um carbono assimétrico garante a 
existência de duas moléculas que não podem ser 
sobrepostas (superponíveis), sendo os isômeros ópticos 
ativos (uma é o reflexo/imagem da outra colocando a 
molécula de frente com um espelho). Cada isômero desvia 
o plano de luz para um lado, então, obrigatoriamente, um 
será o dextrógiro e o outro o levógiro, contudo essa 
distinção só é possível através de um aparelho 
denominado polarímetro. 
 FIQUE LIGADO: Quando se faz uma mistura 
contendo número igual de moléculas (equimolar) 
opticamente ativas - dextrógiras e levógiras – do mesmo 
composto, esta mistura não desvia o plano de luz, pois 
cada isômero desvia a luz para um lado, anulando o efeito. 
Esta mistura é denominada mistura racêmica sendo 
então, opticamente inativa. Logo para cada carbono 
assimétrico têm-se 2 isômeros ópticos ativos e um 
isômero óptico inativo. 
 Para moléculas contendo mais de um carbono 
quiral utiliza-se a fórmula de Van’t Hoff: 
Para saber o número de isômeros ópticos ativos totais: 2n 
onde n corresponde ao número de C* (metade serão 
dextrógiros e a outra metade levógiros) 
 Para saber o número de misturas racêmicas: 2n/2 
ou 2n-1 (bastando dividir o número de isômeros ópticos 
ativos por 2) 
Exemplo: 

 
 Na molécula de glicose temos 4C*, utilizando a 
fórmula de Van’t Hoff temos: 

 24 = 2.2.2.2 = 16 isômeros ópticos ativos sendo 8 
dextrógiros e 8 levógiros 
 24-1 = 23 ou 16/2 = 8 misturas racêmicas 
 
 Para terminar, a isomeria óptica pode ocorrer 
também em compostos cíclicos de molécula assimétrica, 
como por exemplo, os isômeros geométricos cis/trans: 
 

, 

 
 Neste caso apenas o isômero trans apresenta 
assimetria e, portanto, isomeria óptica. 

 

 
 Já neste segundo exemplo tanto os isômeros cis 
e trans são assimétricos apresentando isomeria óptica. 
 Observe então que para que aconteça isomeria 
óptica em compostos de cadeia cíclica pelo menos dois 
carbonos devem estar ligados à dois ligantes diferentes. 
 

16.2 EXERCÍCIOS 

 
1.(UPF-RS) Para que a estrutura abaixo indique um 
composto que tenha atividade ótica, devemos substituir 
os grupos R e R’ por: 

 
a) metil, etil.  
b) etil, propil.  
c) hidroxila, metil.  
d) metil, metil.  
e) metil, hidrogênio. 
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2. (Vunesp-SP) A fermentação da glicose envolve a 
seguinte reação, representada na forma não balanceada: 

 
a) Identifique na estrutura da glicose os carbonos quirais com 
um asterisco (*). 
b) Utilizando as fórmulas de Van’t Hoff indique quantos 
isômeros opticamentes ativos é possível obter com essa 
estrutura. 
 
3. Sobre o aminoácido abaixo assinale a alternativa 
incorreta: 

 
*O R é uma parte variável, para esta questão, adote como 
sendo um radical metil. 
a) apresenta isomeria óptica  
b) têm um carbono quiral 
c) apresenta dois enantiômeros 
d) apresenta uma mistura racêmica 
e) é opticamente inativo 
 
4. (UFSC) Nas substâncias: 

 
Os números de carbonos assimétricos são respectivamente: 
a) 2 e 2 
b) 1 e 3 
c) 2 e 1 
d) 1 e 2 
e) 1 e 1 
 
5. Sobre as moléculas da questão anterior não se pode 
afirmar: 
a) apresentam 2 e 4 misturas racêmicas respectivamente. 
b) apresentam 2 e 4 enantiômeros respectivamente. 
c) apresentam 1 e 2 isômeros dextrógiros respectivamente. 
d) não apresentam isomeria cis/trans. 
e) apresentam 2 e 4 isômeros opticamente ativos. 
 
6. (UEL) Escreva a fórmula estrutural de um composto 
insaturado C5H9Br, que mostra: 
a) Isomerismo cis-trans e que não possua atividade óptica. 
b) Nenhum isomerismo cis-trans, mas com atividade óptica. 
 
7.(Vunesp-SP) O adoçante artificial aspartame tem 
fórmula estrutural: 

 
Sobre o aspartame, são feitas as seguintes afirmações.  
I) Apresenta as funções éster e amida.  
II) Não apresenta isomeria óptica.  
III) Sua fórmula molecular é C4H13N2O5. 
Das afirmações apresentadas:  
a) apenas I é verdadeira.  
b) apenas I e II são verdadeiras.  
c) apenas I e III são verdadeiras.  
d) apenas II e III são verdadeiras.  
e) I, II e III são verdadeiras. 
 
8. (PUC-PR) Alguns compostos orgânicos podem apresentar 
mais de um tipo de isomeria, por exemplo, isomeria espacial 
do tipo cis-trans e óptica.  
Qual dos compostos abaixo apresenta essa propriedade?  
a) pent-2-eno.  
b) 4–metil pent-2-ino.  
c) 2,4–dicloro pentano.  
d) 2,4–dimetil pent-2-eno.  
e) 2,4–dicloro pent-2-eno. 

 

9. (UFU) O número de carbonos assimétricos no 4 – metil 
– 2, 3 – dihidroxi – pentanal é:  
a) 6. b) 5. c) 4. d) 3. e) 2. 
 
10. (UFPE-PE) A fexofenadina é um anti-histamínico não 
sedativo que surgiu como um substituto para um outro 
medicamento que causava fortes efeitos colaterais. Este 
composto apresenta a seguinte estrutura molecular: 

 
Pode-se afirmar que este composto possui:  
a) dois carbonos quirais (assimétricos) e um grupo funcional 
ácido carboxílico.  
b) um carbono quiral (assimétrico) e um grupo funcional fenol.  
c) dois carbonos quirais (assimétricos) e dois grupos 
funcionais álcoois.  
d) um carbono quiral (assimétrico) e um grupo funcional 
amina.  
e) três carbonos quirais (assimétricos) e três grupos 
funcionais aromáticos. 
 
11. O composto de fórmula: 

 
Poderá apresentar isomeria óptica quando R for:  
a) hidrogênio.  
b) hidroxila.  
c) etila.  
d) oxigênio.  
e) metila. 

 

16.3 GABARITO  
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1. B 2. A) B) 16 3.E 4.D 5.A 6.A) B) 

7.A 8.E 9.D 10.D 11.B 

 

UNIDADE 17 
 

REAÇÕES ORGÂNICAS I 
 
 Nas próximas unidades veremos como as 
substâncias orgânicas são formadas. Estudaremos as 
suas reações de síntese e degradação, por isso, é 
importante que você tenha dominado bem o conteúdo de 
funções orgânicas! 
 As reações orgânicas fundamentalmente podem 
ser classificadas em três tipos: adição, substituição e 
eliminação. 
 

17.1 Reação de Substituição 

Na reação de substituição ocorre a substituição de pelo 
menos um átomo de hidrogênio da molécula de um 
hidrocarboneto por um outro átomo ou grupo de átomos. 
Esquema geral: 
C ─ H + A ─ B → C ─ B + HA 
Exemplo: 

 
Reação de Substituição em Alcanos  

 Os alcanos (parafinas) SÃO SATURADOS, 
portanto, fazem preferencialmente reações de 
substituição. 
 O hidrogênio que sofre mais facilmente 
substituição é o ligado a carbono terciário, e o mais 
dificilmente é o ligado a carbono primário. Temos, portanto 
a seguinte ordem decrescente de facilidade de 
substituição do H. 
 
Cterciário > Csecundário > Cprimário 
 

17.2 Halogenação 

 Reação de substituição entre alcanos e 
halogênios. As mais comuns são cloração e a bromação. 
Note que a reatividade entre os halogênios é: F2 >>Cl 2 >Br 

2  >I2. 
 
 FIQUE LIGADO: Na reação de halogênios com 
alcanos forma-se uma mistura de mono, di, tri... poli-
halogeno-alcanos. A reação é acelerada pela luz solar e 
ultravioleta. 
 Na reação de metano com cloro, forma-se uma 
mistura de derivados clorados do metano que na presença 
de luz solar ou ultravioleta chega a ser explosiva. 

 
 Já os alcanos com três ou mais carbonos sofrem 
a reação fornecendo uma mistura de compostos, 
ocorrendo em maior quantidade a reação que aconteceu 
no carbono mais reativo. 

 
17.3 Nitração 

 Ocorre entre o ácido nítrico (HNO3), e um alcano, 
gerando mistura de produtos, na presença de ácido 
sulfúrico (H2SO4) concentrado a quente, sendo este um 
excelente agente desidratante (que retira água do 
composto reagente). 
Exemplo: 

 
17.4 Sulfonação 

 Essa reação envolve acido sulfúrico concentrado 
na presença de SO3 e aquecimento.  
Exemplo: 

 
Reações de Substituição em Hidrocarbonetos 
Aromáticos  
 Em hidrocarbonetos aromáticos encontramos 

ligações pi (), as quais sabemos ser ligações fracas, fato 
que favoreceria as reações de adição, mas, devido a um 
fenômeno chamado ressonância essas duplas ligações se 
encontram em constante movimentação, aumentando sua 
estabilidade, o que dificulta sua ruptura. Portanto, as 
reações de substituição são as mais características para 
esses compostos, e as reações de adição só ocorrem em 
condições energéticas. 
Exemplos: 
Halogenação, Nitração e Sulfonação: 
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17.5 Alquilação 

  
17.6 Substituição em Ciclo-Alcanos 

Considerando os ciclo-alcanos: 

 
Ângulos reais: 60º 
Ângulos teóricos para os carbonos: 109º28 
Ocorre reação de adição preferencialmente 
 

 
Ângulos reais: 90º 
Ângulos teóricos para os carbonos: 109º28’  
Ocorre reação de adição preferencialmente 

 
Ângulos reais: 108º 
Ângulos teóricos para os carbonos: 109º28` 
Ocorre reação de substituição preferencialmente 
 

Notamos que a maior diferença entre os ângulos 
reais e teóricos ocorre no ciclopropano. Por isso, esse 
ciclo é mais instável. 

Em 1885, surgiu a teoria dos anéis de Baeyer, que 
explicava o aumento da estabilidade do ciclopropano para 
o ciclohexano. 

 Em função dessa estabilidade, notamos que os 
ciclos de 3 ou 4 carbonos dão preferência às reações de 
adição, enquanto os ciclos de 5 carbonos ou mais dão 
preferência às reações de substituição. 

Contudo a teoria de Baeyer não foi satisfatória para 
explicar a grande estabilidade dos ciclos com seis ou mais 

átomos de carbonos, porque admitia que os seis ou mais 
átomos de C do ciclo estavam num mesmo plano, e sendo 
assim, haveria tensão no ciclo. 

Assim, no ciclohexano, se os seis átomos de 
carbono estivessem no mesmo plano, o ângulo formado 
entre duas unidades de covalência do C no ciclo seria de 
120º e haveria tensão no ciclo, pois o ângulo normal é de 
109º28`. A partir do ciclo de seis átomos de C, à medida 
que aumentasse o número de átomos de C no ciclo, 
deveria diminuir a sua estabilidade, pois aumentaria a 
tensão, o que está em desacordo com a prática, pois estes 
ciclos são muitos estáveis. 

Em 1890, Sasche admitiu que nos hexaciclos, 
heptaciclos, etc., os átomos de C não estão num mesmo 
plano, e sendo assim, o ciclo pode se formar sem tensão. 
 

17.7 Radicais Dirigentes 

 Os ligantes mandam! Grupos ligados ao anel 
benzênico influem nas substituições aromáticas, ou seja, 
após a primeira substituição, as demais serão orientadas 
pelo grupo ligado ao anel aromático. Podem ser divididos 
em duas classes: 
 

Radicais Dirigentes de Primeira Classe ou 

Radicais Orto-Para-Dirigentes 

 Os radicais orto-para-dirigentes (também 
chamados ativadores do anel) orientam as substituições 
exclusivamente para as posições orto (próximo) e para 
(distante). Simbolicamente, representamos esses radicais 
por Y. 

 
Os principais, em ordem decrescente de sua força 
dirigente, são: 
 
NH2 > - OH > - R > - halogênios (F, Cl, Br, I ) 
 

Radicais Dirigentes de Segunda Classe ou 

Radicais Meta-Dirigentes 

 
 Os radicais meta-dirigentes (também chamados 
desativadores) orientam as substituições, exclusivamente 
para posição meta (metade). 
 Simbolicamente, representamos esses radicais 
por Z. 

 
 
 Os principais, em ordem decrescente de sua força 
dirigente, são: 

 
 FIQUE LIGADO: Para você lembrar quais são os 
grupos, atenção: os orto-para dirigentes, geralmente, não 
contêm duplas (são saturados) ou dativas, os metas 
contêm (são insaturados).   
 
Orto-para dirigentes 
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Meta-dirigentes 

 
Exemplos: 
 A monocloração (introdução de um átomo de 
cloro) do metilbenzeno produz mistura de orto e 
paraclorometilbenzeno, pois o radical metil é orto e para 
dirigente. 

 
 A trinitração do tolueno produz o trinitrotolueno 
(TNT), usado como explosivo. 
 

 
 A monocloração do nitrobezenzeno produz 
metacloronitrobenzeno, pois o grupo nitro é meta 
dirigente. 

 
17.8 EXERCÍCIOS 
 

1. Indique o principal produto formado nas reações a seguir 
e dê seu nome oficial. 
a) H3C-CH2-CH3 + 1Cl2  
b) CH4 + 3Cl2 
c) Benzeno + HNO3 
d) Ciclopropano + Cl-CH3 
 

2. Demonstre, utilizando a fórmula estrutural, os possíveis 
produtos das seguintes reações: 
a) Cloração do metano 
b) Monoiodação do 2-metilbutano 
c) Nitração do Benzeno 
d) Sulfonação do Ciclobutano 
 

3. (UEL) Considere a reação de substituição: 

 
Se na reação o iodeto de metila for substituído por iodeto de 
etila, obter-se-á: 
a) Tolueno 
b) Naftaleno 
c) Etilbenzeno 
d) 0-etiltolueno 
e) P-etultolueno 
 

4. (Fuvest) Fenol, C6H5OH, é encontrado na urina de 
pessoas expostas a ambientes poluídos por benzeno, C6H6. 
Na transformação do benzeno em fenol ocorre: 
a) Substituição no anel aromático 
b) Quebra na cadeia carbônica 
c) Rearranjo no anel aromático 

d) Formação do cicloalcano 
e) Polimerização 
 

5. (FCC-CE) Numa reação de 2 – metilbutano com Cl2(g), 
ocorreu substituição de hidrogênio. Qual o composto clorado 
obtido em maior quantidade? 
a) 1,2,3-tricloropentano. 
b) 1-cloro-2-metilbutano. 
c) 1-cloro-3-metilbutano. 
d) 2-cloro-2-metilbutano. 
e) 2,2-dicloropentano. 
 

6. (PUC-SP) A reação expressa pela equação: 

 
É de: 
a) Substituição 
b) Adição 
c) Eliminação 
d) Oxidação 
 

7. Considerando o produto aromático da questão anterior, 
qual seria o produto se fosse feita uma reação de substituição 
com Cl2 ? 
a) O-cloronitrobenzeno 
b) M-cloronitrobenzeno 
c) P-cloronitrobenzeno 
d) 1-cloronitrobenzeno 
 

8. Sobre radicais dirigentes, julgue os items á seguir 
colocando (V) para verdadeiro e (F) para as falsa: 
(  ) A reação 

 
tem, no seu produto, o cloro na posição meta 
(  )A reação 

 
Tem, no seu produto, o cloro na posição orto ou/e para 
(  ) –NH2, -OH, -Cl, -F  são exemplos de radicais meta 
dirigentes. 
(  ) -COH, -COOH, -SO3H, -CN  são exemplos de radicais orto 
e/ou para dirigentes 

 

17.9 GABARITO 

1-A)  
2-Cloropropano 
B) 

 Triclorometano 
C)  

 Nitrobenzeno 
D) 

metilciclopropano 

2-A)  
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B)  

C)  

D)  
3-C ; 4 A; 5-D; 6-A; 7-B; 8-V-V-F-F 

 

UNIDADE 18 
 

REAÇÕES ORGÂNICAS II 
 

18.1 Reação de Adição 

 Na reação de adição, há um aumento no número 
de grupos ligados ao Carbono. 
 As reações de adição caracterizam-se pela 
quebra de ligações entre os átomos de carbonos, tornando 
a molécula mais saturada. 
 Esquema geral: 

 
 Estas reações ocorrem principalmente em 
alcenos, alcinos, alcadienos, aldeídos e cetonas. 
 

Adição em Alcenos 

 Os alcenos apresentam uma ligação pi que se 
rompe mais facilmente que a ligação sigma. Decorre que 
os alcenos são mais reativos que os alcanos. 
  

Hidrogenação Catalítica (Reação de Sabatier-

Senderens) 

 É uma reação com H2 na presença de Ni0 como 
catalisador. 

H2C ═ CH2 + H2 → H3C ─ CH3 
    
 Uma importante aplicação industrial dessa reação 
é transformação de óleos vegetais (líquidos, devido a um 
certo número de insaturações) em gorduras vegetais 
sólidas, pela saturação da cadeias. 
 As reações de hidrogenação também são 
conhecidas por reações de redução. 
 

Halogenação (X2) 

 Os alcenos adicionam halogênio, formando 
derivados di-halogenados. 

 
 
 Os produtos das reações de alcenos com 
halogênios são de consistência oleosa, daí o nome de 
olefina dado a estes hidrocarbonetos (gerador de óleo). 

 

Reações com HX 

 Os alcenos adicionam haleto de hidrogênio (HX), 
formando haletos de alquila. 

 
 Nesse tipo de reação segue-se a regra de 
MARKOVNIKOV: “Nas reações de adição, a porção 
positiva a adicionar (geralmente H) dirige-se para o 
carbono mais hidrogenado da insaturação, ou seja, o 
hidrogênio do HX deverá ser adicionado ao carbono mais 
hidrogenado da dupla ligação”. 

 
 

Adição em Alcinos 

 As reações são semelhantes às dos alcenos. 
 

Hidrogenação Catalítica 

 
Halogenação 

 
Reação com HX 

Obedece a regra de markovnikov. 

 
FIQUE LIGADO: Uma reação importante dos alcinos é a 
hidratação catalítica, onde adicionam H2O na presença de 
Hg++/ H2SO4, FORMANDO ENÓIS , estes por 
tautomerização , podem formar aldeídos (se o alcino de 
origem for o  acetileno ou cetonas qualquer que seja o 
alcino, com exceção do acetileno) o hidrogênio da água 
entra no carbono mais hidrogenado, confirmando a Regra 
de Markovnikov. 
 

Adição em Alcadienos  

 Os alcadienos reagem com as mesmas 
substancias que reagem com os alcenos. A única 
diferença é que ocorre ligação nas duas duplas ligações. 
Exemplo: 
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 FIQUE LIGADO: Um caso particular é a adição 
em alcadienos conjugados (Adição 1,4). Isso ocorre 
devido ao fenômeno da ressonância em alcadienos 
conjugados. 
 
Etapas:  
1 - Desaparecimento das duplas ligações primitivas. 
2 - Aparecimento de uma dupla ligação entre C2 e C3. 
3 - Adição dos átomos ou radicais aos átomos de carbono 
1 e 4. 

Ciclo Alcanos de 3 e 4 Carbonos no Ciclo 

Devido à instabilidade do ciclo, esses fazem 
preferencialmente reações de adição (ruptura do ciclo). 
  
FIQUE LIGADO: Relembre a teoria da tensão dos anéis 
de Baeyer. 
 

18.2 EXERCÍCIOS 

 
1. O but-2-eno reage com Cl2 formando preferencialmente: 
a) 2-clorobut-2-eno e ácido clorídrico 
b) 2,3-diclorobutano 
c) 1-clorobut-2-eno e ácido clorídrico 
d) 1,4-diclorobutano 
e) nenhuma das alternativas 
 
2. (Cesgranrio) Observe as reações de adição dadas aos 
seguintes alcenos: 

 
Assinale a opção que contém APENAS a(s) reação(ões) que 
obedece(m) à Regra de Markovnikov: 
a) II. 
b) V. 
c) I e III. 
d) II e IV. 
e) IV e V. 
 
3. (UFLA/2000) O propeno, um derivado do petróleo, é um 
composto de grande importância na indústria química, 
principalmente na produção de plásticos (polímeros). 
A reação do propeno com HBr, na presença de peróxido, 
forma o produto: 
a) CH3CH = CHBr 
b) CH3CHBrCH3 
c) CH2BrCHBrCH3 
d) CH3CH2CH2Br 
e) CH3C(Br)2CH3 
 
4. (FUVEST) A hidratação do acetileno produz: 
a) etileno 
b) etanol 
c) acetaldeído 
d) acetona 

e) ácido acético   
 
5. (UERJ) Os hidrocarbonetos insaturados reagem com 
cloreto de hidrogênio, originando produtos de adição 
eletrofílica, tais como os cloretos de alquila. O produto 
previsto, em maior proporção, para a reação entre cloreto de 
hidrogênio e 2-metilpent-2-eno está nomeado em: 
a) 3-cloro-2-metilpentano 
b) 2-cloro-3-metilpentano 
c) 3-cloro-3-metilpentano 
d) 2-cloro-2-metilpentano 
e) 4-cloro-2-metilpentino 
 
6. Na reação representada por 

 
A pode ser substituído por 
a) propeno. 
b) propino. 
c) propadieno. 
d) propano. 
e) ciclopropeno. 
 
7. (UEL) Apresentamos a seguir uma possível reação de 
hidrólise do aspartame em nosso organismo, indicando os 
possíveis pontos de ruptura da molécula. 

 
Considerando o metabolismo do aspartame nos pontos 
indicados pelas setas, pode-se afirmar que os produtos da 
reação, além do metanol são: 
a) Ácido-2-aminopropanodióico e ácido 1-fenil-2-
aminopropanóico 
b) Ácido diaminobutanodióico e ácido 1-amino-3-
fenilpropanóico 
c) Ácido-2-aminobutanodióico e ácido 2-amino-3-
fenilpropanóico 
d) Ácido-2-aminobutanodióico e ácido 2-fenilpropanóico 
e) Ácido diaminobutanodióico e ácido 2,3-difenilpropanóico 
 
8. Considerando a estrutura química do aspartame, pode-se 
afirmar que a mesma apresenta: 
a) 3 carbonos assimétricos ou quirais 
b) 1 carbono assimétrico ou quiral 
c) 4 carbonos assimétricos ou quirais 
d) 2 carbonos assimétricos ou quirais 
e) 5 carbonos assimétricos ou quirais 
 
9. Analisando os grupos funcionais presentes na estrutura 
química do aspartame e sem considerar os pontos de ruptura 
da molécula, quantos deles são grupos funcionais derivados 
dos ácidos carboxílicos? 
a) 3  
b) 1  
c) 4  
d) 2  
e) 5 
 
10. (UFRJ) Os alcenos, devido á presença de insaturação, 
são mais reativos do que os alcanos. Eles reagem, por 
exemplo, com haletos de hidrogênio tornando-se assim 
compostos saturados. 
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a) Classifique a reação entre um alceno e um haleto de 
hidrogênio 
b) Apresente a fórmula estrutural do principal produto obtido 
pela reação do HCl com um alceno de fórmula C6H12 que 
possui um carbono quaternário. 
 
11. (Vunesp - SP) Álcoois podem ser obtidos pela hidratação 
de alcenos, catalisada por ácidos sulfúricos.A reação de 
adição segue a regra de Markovnikov, que prevê a adição do 
átomo de hidrogênio da água ao átomo de carbono mais 
hidrogenado do alceno. 
a) Escreva a reação da hidratação do But-1-eno 
b) Qual o nome oficial do produto formado ? 

 
 

18.3 GABARITO 
1-B; 2-D; 3-B; 4-C; 5-D; 6-A; 7-C; 8-D; 9-D;  
10-A) Reação de adição 
B)  

 
A) 

B) Butan-2-ol 

 

UNIDADE 19 

 

REAÇÕES ORGÂNICAS III 
 

19.1 Reações de Eliminação 
 

 Na reação de eliminação, há uma diminuição do 
número de grupos ligados ao carbono, tornando a 
molécula mais insaturada. 
Esquema geral: 

 
Exemplo: 

 
 

 19.2 Desidratação de Alcoóis  

Conforme as condições os alcoóis sofrem 
desidratação, formando alcenos ou éteres. 

Ordem decrescente de facilidade de desidratação: 
Terciário > Secundário > Primário. 
 

Desidratação Intramolecular 
 Nessa reação, tem-se perda de água, quando H e 
OH são eliminados de uma mesma molécula, formando 
alcenos. 
 

 
 

Desidratação intermolecular 
 Neste tipo de reação, tem se a perda de água, 
quando H e OH são eliminados de duas moléculas de 
álcoois, formando éteres. 

 
 Na desidratação o H que sai mais facilmente é o 
de C terciário, em seguida o de C secundário, e o mais 
difícil de sair é o de C primário. Regra de Saytzeff: Nas 
reações de eliminação, eliminar o hidrogênio do carbono 
menos hidrogenado. 
 Assim, a desidratação do butan-2-ol forma em 
maior quantidade o but-2-eno e em menor quantidade o 
but-1-eno. 

 
19.3 Reação de Oxidação Energética de Alcoóis 

 Um álcool primário é oxidado a aldeído, e este, na 
presença do oxidante, é oxidado a ácido carboxílico. No 
caso de álcool secundário, forma-se cetona; a oxidação da 
cetona só se dá em condições mais energéticas. 
 Os alcoóis terciários só se oxidam com oxidantes 
muito energéticos. Resistem à oxidação pelo KMnO4 / 
H2SO4. 
 Um oxidante muito usado é o permanganato de 
potássio na presença de ácido sulfúrico. O dicromato de 
potássio na presença de H2SO4 também é utilizado. 
 
Oxidação de álcool primário 

 
 
Oxidação de álcool secundário 

 
 
Oxidação de álcool terciário 
Não oxidam. 
 

19.4 EXERCÍCIOS 
 

1. Equacione a reação de desidratação do etanol: 
a) Intramolecular 
b) Intermolecular 
c) Dê o nome dos compostos formados. 
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2. Eteno, cicloexano e álcool etílico, respectivamente, sofrem 
reações de: 
a) eliminação, substituição, adição 
b) substituição, adição e eliminação 
c) substituição, eliminação e adição 
d) adição, substituição e eliminação 
e) adição, adição e eliminação 
 

3. (UEL) O chocolate estimula a produção do hormônio 2-
feniletilamina, precursor da serotonina, um neurotransmissor 
que causa a sensação de bem-estar. 

 

 
Considere as afirmativas. 
I. A substância 2-feniletilamina é uma amina. 
II. A substância serotonina possui um grupo funcional álcool. 
III. A reação de neutralização da serotonina ocorre em meio 
básico. 
IV. A ionização da 2-feniletilamina em água resulta em 
solução básica. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I e IV                              b) II e III 
c) II e IV                             d) I, II e III 
e) I, III e IV 
 
4. (UFJF) Um químico forense precisa identificar o conteúdo 
de três frascos rotulados de A, B e C. Sabendo-se que todos 
os frascos contêm um álcool com a fórmula C4H10O, este 
químico fez um teste para determinar as estruturas dos 
compostos, reagindo-os com uma solução ácida de KMnO4 
obtendo os seguintes resultados: 
- o composto do frasco A levou à formação de um ácido 
carboxílico; 
- o composto do frasco B levou à formação de uma cetona; 
- o composto do frasco C não reagiu. 
Com base nos dados acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) O nome do composto do frasco B é etoxi-etano (éter 
etílico). 
b) Na reação com solução ácida de KMnO4 ocorre uma 
redução do composto A. 
c) O nome do composto presente no frasco A é butan-1-ol. 
d) A reação de desidratação do álcool B fornecerá um alcino. 
e) O nome do composto C é pentan-1-ol. 
 
5. (UEL) Um processo laboratorial para conversão de alcenos 
em cetonas de mesma cadeia carbônica consiste na prévia 
conversão do alceno (I) em álcool (II), etapa A, e posterior 
conversão deste último na cetona (III) etapa B, conforme o 
esquema abaixo: 

 
As reações utilizadas para estas duas reações devem ser, 
respectivamente: 
a) Oxidação de I e redução de II 
b) Hidratação de I e redução de II 
c) Redução de I e hidrogenação de II 
d) Hidratação de I e oxidação de II 
e) Hidrogenação de I e oxidação de II 

 
6. (MACKENZIE-SP) Um vinho, quando guardado em garrafa 
aberta, "azeda" após certo tempo, transformando-se em 
vinagre. Sabendo que o álcool presente no vinho é o etanol, 
demonstre as reações que ocorrem até a formação do 
vinagre. 
 
7. (FUVEST) A desidratação do álcool etílico dá como 
produtos: 
a) Éter dietilico e etileno 
b) acetona e ácido acético 
c) éter dietilico e acetaldeído 
d) etano e etileno 
e) álcool metílico e acetaldeído 
 
8. (UFRR) Os álcoois são compostos orgânicos derivados dos 
hidrocarbonetos. Na presença de alguns compostos, os 
álcoois podem sofrer reações de oxidação como, por 
exemplo, a transformação de vinho em vinagre. 
Considerando a oxidação de um álcool primário saturado, de 
um álcool secundário saturado e de um álcool terciário 
saturado, os produtos dessa reação poderão ser, 
respectivamente: 
a) Cetona, ácido e não reage 
b) Aldeído, cetona e não reage 
c) Aldeído, cetona e amida 
d) Cetona, aldeído e amida 
e) Cetona, ácido e não reage 
 
9. (FUVEST) O ministério da agricultura estabeleceu um novo 
padrão de qualidade e identidade da cachaça brasileira, 
definindo limites para determinadas substâncias formadas na 
sua fabricação. Algumas dessas substâncias são ésteres, 
aldeídos e ácidos carboxílicos voláteis, conforme o caderno 
Agrícola de 8 de junho de 2005, do jornal O Estado de S. 
Paulo. Nesse processo de fabricação, pode ter ocorrido a 
formação de: 
I – ácido carboxílico pela oxidação de aldeído 
II – éster pela reação de álcool e ácido carboxílico 
III – aldeído pela oxidação de álcool 
É correto o que se afirma em: 
a) I, apenas                                 II, apenas 
b) I e II, apenas                           II e III, apenas 
c) I, II e III 

 

19. GABARITO 

1-A)  

B)  
C) Eteno e Etoxietano 

2-D; 3-A; 4-C; 5-D 

6-  
7-A; 8-B; 9-E 

 

UNIDADE 20 
 

REAÇÕES ORGÂNICAS IV 
 

20.1 Esterificação 

Reação de esterificação é a reação que ocorre entre 
um álcool e um ácido carboxílico produzindo éster e 
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água. Toda reação de esterificação é reversível, sendo a 
reação contrária uma hidrólise. 

FIQUE LIGADO: Na esterificação temos reação de 
OH de ácido com o H de álcool formando água. 
Esquema geral: 

 
Exemplos: 

 
20.2 Saponificação 

  Os ésteres sofrem hidrólise básica, chamada 
saponificação. Em que um éster derivado de um ácido 
graxo de cadeia longa, reage com uma base forte, 
formando o sabão (sal de ácido carboxílico) e álcool. 
  Os sabões são sais sódicos ou potássicos de 
ácidos graxos (ácidos carboxílicos de cadeia longa) 
 

 
Exemplo: 

 
FIQUE LIGADO: sabões e detergentes apresentam em 
sua cadeia, uma região polar localizada na extremidade 
que contem a função orgânica do sal de ácido 
carboxílico, e uma região apolar localizada na cadeia 
longa dos carbonos. A importância disto é que a região 
polar se ligar à molécula de água e a apolar à gordura, 
conferindo ao sabão as propriedades de um surfactante, 
(substância que aumenta a solubilidade de um composto 
em outro) facilitando a remoção da gordura na limpeza dos 
utensílios domésticos. 
 

20.3 Reação de Combustão Completa 

 Reação de combustão é uma reação de oxidação 
na presença de oxigênio. 
 Praticamente todos os compostos orgânicos 
sofrem combustão total, resultando em gás carbônico e 
água. 
 
Exemplos: 

 
 

20.4 Reação de Combustão incompleta 

 Se a queima se efetuar em atmosfera mais pobre 
em oxigênio, forma-se o venenoso monóxido de carbono 
(CO). Com pouco oxigênio forma-se fuligem (carbono). 
  

Exemplos: 

 
 

20.5 EXERCÍCIOS 

1. (UFPE) Ao se aquecer ácido butanóico, que possui um 
cheiro desagradável, com etanol na presença de pequena 
quantidade de ácido sulfúrico, forma-se uma substância com 
odor de abacaxi. Esta substância é um: 
a) éter 
b) éster 
c) composto aromático 
d) anidrido 
e) aldeído 
 
2. (UFPE) Um sabão pode ser preparado pelo aquecimento 
da banha de porco com soda cáustica. Este tipo de sabão, 
quando usado com águas contendo sais de cálcio e 
magnésio, forma um precipitado. 
Considere as afirmativas a seguir: 
1- O sabão acima é um sal orgânico. 
2- A molécula de sabão é constituída de uma parte hidrofílica 
e outra hidrofóbica. 
3- A parte hidrofílica do sabão é o grupo carboxilato. 
4- A parte hidrofóbica do sabão é sua cadeia orgânica. 
5- Sais do tipo carboxilato de cálcio com cadeias longas são 
insolúveis. 
Está(ão) correta(s): 
a) 1, 2, 3, 4 e 5 
b) 1, 2 e 5 apenas 
c) 2, 3 e 4 apenas 
d) 1 e 5 apenas 
e) 1 apenas 
 
3. (UEL) Na seqüência de transformações a seguir estão 
representadas reações de  

 
a) combustão e hidrólise 
b) oxidação e esterificação 
c) hidratação e saponificação 
d) descarboxilação e hidratação 
e) oxidação e hidrogenação 
 
4. (UEPG) O vinho contém etanol, ácidos, açúcares, aldeídos 
e ésteres, compostos que configuram o seu buquê (sabor e 
aroma). O envelhecimento do vinho acentua o seu aroma, 
pela formação de ésteres no interior da garrafa. 
A respeito dos compostos mencionados, assinale o que for 
correto. 
(01) Da oxidação do ácido carboxílico resultam ésteres. 
(02) Da reação do álcool com aldeído resulta ácido 
carboxílico. 
(04) Da oxidação do etanol resulta aldeído. 
(08) Da reação do álcool com ácido carboxílico resulta éster. 
 
5. (Cesgranrio) Os sais de dicromato CR2O7

-2 são alaranjados 
e, ao reagirem com um álcool, são convertidos em sais verdes 
de Cr+3. Tal variação de cor é utilizada em alguns aparelhos 
para testar o teor de etanol no hálito de motoristas suspeitos 
de embriaguez. A reação do etanol com o sal de dicromato 
envolve: 
a) redução do etanol para etanal. 
b) redução do etanol para etano. 
c) oxidação do etanol para ácido acético. 
d) oxidação do dicromato para cromato CrO4

-2.   
e) redução do etanol e do dicromato. 
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6. (FGV) O Brasil destaca-se no cenário internacional com a 
produção e incentivo do uso de combustíveis de fontes 
renováveis, como o etanol e o biodiesel. A transesterificação 
é mais um "novo conceito" abordado na química orgânica no 
ensino médio: trata-se da síntese do biodiesel, obtido a partir 
da reação de óleos vegetais (soja, babaçu, mamona), 
gorduras animais ou óleos residuais de fritura com etanol e 
catalisador. 

 
Considerando que o biodiesel foi obtido a partir do óleo de 
soja, na reação de hidrólise desse biodiesel B, são obtidos 
como produtos o 
a) ácido etanóico e álcoois. 
b) ácido etanóico e ésteres. 
c) etanoato de etila e ácidos carboxílicos. 
d) etanol e ácidos carboxílicos. 
e) etanol e ésteres. 
 
7. (UEL) A limpeza dos pratos, após as refeições, é feita com 
substâncias denominadas surfactante. Essas substâncias, 
que aumentam a solubilidade de uma substância em outra, 
apresentam, em suas moléculas, uma parte polar e outra 
parte apolar e interagem com moléculas polares ou apolares. 
Os sabões e os surfactantes possibilitam que substâncias não 
polares, como óleos e graxas, se solubilizem e sejam 
removidos pela água. A diferença entre o sabão e o 
surfactante comum é que o primeiro é um sal derivado de um 
ácido graxo e o segundo do ácido sulfônico.  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema 
considere as afirmativas a seguir. 
I. A fórmula molecular de um sabão é CH3(CH2)14COONa. No 
processo de limpeza, a parte do sabão que se liga à água é 
CH3(CH2)14

-. 

II. O ânion  pode ser um constituinte de um 
surfactante. 
III. A tensão superficial é aumentada pela adição de um 
surfactante. 
IV. O estereato de sódio, sal típico do sabão, é o produto da 
reação de hidrólise de um éster, em meio básico. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II 
b) II e IV 
c) III e IV 
d) I, II e III 
e) I, III e IV 
 
8. (UEL) Um grupo de substâncias orgânicas apresenta 
aromas agradáveis, estando presentes em frutas e flores. 
Industrialmente, a reação de esterificação de Fischer é um 
dos principais métodos para a síntese destas substâncias 
orgânicas empregadas como flavorizantes na confecção de 
balas, gelatinas, entre outros doces. O flavorizante de 
morango, denominado etanoato de isobutila, é obtido em 
meio ácido a partir dos reagentes: 
a) Ácido 2-metilpropanóico e etanol 
b) Ácido etanóico e 2-metilpropan-2-ol 
c) Ácido etanóico e 2-metilpropanal 

d) Ácido etanóico e 2-metilpropan-1-ol 
e) Ácido 2-metilpropanóico e etanal 
 
9. (UEL) As margarinas são obtidas a partir de um óleo 
vegetal, através de um processo cuja equação química está 
representada a seguir: 
A + 3B  →  C 
A substância C é o triestereato de glicerina que é um dos 
componentes da margarina. Os sabões são produzidos a 
partir de um óleo vegetal por um processo cuja equação está 
representada a seguir: X + 3Y →  Z + 3W 
A substância X é o tripalmitato de glicerina e W é o sabão. 
Dados: 

 

 
Com base no enunciado, na tabela e nos conhecimentos 
sobre o tema, analise as afirmativas. 
I. A substância A possui fórmula molecular C57O6H104. 
II. A substância B e Y são o gás oxigênio e o cloreto de sódio, 
respectivamente. 
III. A substância W, que é o sabão, possui cadeia carbônica 
ramificada. 
IV. O nome oficial da substância Z é propano-1,2,3-triol. 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e III 
b) I e IV 
c) II e IV 
d) I, II e III 
e) II, III e IV 
 
10. (Unicamp) Uma das substâncias responsáveis pelo odor 
característico do suor humano é o ácido capróico ou 
hexanóico. Seu sal de sódio é praticamente inodoro por ser 
menos volátil. Em consequência desta propriedade, em 
algumas formulações de talco adiciona-se bicarbonato de 
sódio (NaHCO3) para combater os odores da transpiração. 
a) Escreva a reação do ácido capróico com o NaHCO3 
b) Qual gás é liberado ? 

 

20. GABARITO 
1-B; 2-A; 3-B; 4-12; 5-C; 6-D; 7-B; 8-D; 9-B;  
10-A)  

 
 B) CO2 
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UNIDADE 21 

 

POLÍMEROS 
 

21.1 Introdução 

 Os polímeros são substâncias de grande massa 
molecular, formados a partir da ligação de repetidas 
unidades chamadas monômeros. Um exemplo bem 
prático é você imaginar um clipes de papel como sendo o 
monômero e a junção de vários desses clipes fazendo 
uma corrente (polímero). 
 Alguns exemplos de polímeros naturais que você 
já conhece são as proteínas, formadas da ligação de 
vários aminoácidos, polissacarídeos como o glicogênio e 
o amido, formados de glicose o DNA formado de 
nucleotídeos, contudo o homem há mais de 80 anos 
começou a fabricar polímeros sintéticos, com certeza você 
já ouviu falar de alguns deles como o PVC, o Teflon, Náilon 
dentre vários outros que você verá nessa aula. 
 

21.2 Tipos de Polímeros 

► Adição 
 Como o próprio nome sugere, são polímeros 
formados a partir de uma reação de adição de vários 
monômeros. A massa final do polímero é a soma das 
massas de cada monômero. 
  
Nota: Lembre-se a reação de adição é aquela em que 
ocorre ruptura de uma insaturação formando um composto 
mais saturado. 
 
Exemplo: 

 
 Os principais polímeros de adição são: 

 
Utilizado como plástico em garrafas PET, canos, 
brinquedos, roupas. 

 
Utilizado como isolante elétrico, tubos para 
encanamentos, pisos plásticos, garrafas plásticas. 

 
Utilizado como revestimento antiaderente de panelas, 
isolante elétrico, devido sua alta resistência ao calor. 

 
Utilizado na fabricação de copos, isopor, isolante térmico. 
 

 
A borracha foi o primeiro polímero de adição conhecido. 
Sua ocorrência natural é o látex da seringueira, 
descoberta no século XVIII, na Amazônia. 
 

►Condensação 
 São os polímeros obtidos pela reação de 
condensação, nas quais os monômeros se unem através 
de perda de água. Ocorre na formação de peptídeos e 
proteínas, na qual os aminoácidos se ligam pela ligação 
peptídica, perdendo água. 
 Exemplo: 

 
 Nota: Observe que no exemplo acima os 
polímeros de condensação foram formados por dois 
monômeros diferentes, quando isto acontecer o polímero 
é chamado de copolímero, ou seja, é formado por duas 
espécies monoméricas. Um copolímero importante é a 
borracha sintética (SBR) formada de 75% de 1,3-
butadieno e 25% de estireno. 
 Os principais representantes dos polímeros de 
condensação são o náilon amplamente empregado na 
indústria têxtil, apresenta grande resistência à tração, 
queima com dificuldade, e ainda apresenta resistência aos 
agentes químicos, água quente e óleos; e a baquelite, 
primeiro polímero obtido no início do século, apresenta 
boa maleabilidade e resistência ao calor, sendo utilizada 
na produção dos cabos de panela. Ambos são 
copolímeros, sendo o náilon formado de ácido 
hexanodióico com 1,6-diamino hexano e a baquelite de 
fenol com formol. 
 

21.3 Exercícios 

 
1. (Mackenzie) A fórmula do polietileno é representada na 
figura adiante. 

 
O monômero que origina esse polímero: 
a) é o eteno. 
b) é um alqueno (ou alceno) de cadeia carbônica ramificada. 
c) é o metano. 
d) é o etino. 
e) não pertence à função hidrocarboneto. 
 
2. (FUVEST) Qual das moléculas representadas adiante tem 
estrutura adequada à polimerização, formando 
macromoléculas? 
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3. (Puccamp) "Gás natural, gás liquefeito, gasolina e 
querosene são algumas das frações resultantes da ...I... do 
petróleo. Pelo craqueamento de frações pesadas do petróleo 
obtém-se etileno utilizado em reações de ...II... para a 
obtenção de plásticos." 
Completa-se corretamente a proposição quando I e II são 
substituídos, respectivamente, por 
a) decantação e polimerização. 
b) filtração e combustão. 
c) destilação fracionada e polimerização. 
d) destilação fracionada e pirólise. 
e) fusão fracionada e fotólise. 
 
4. (Puccamp) A baquelite ainda é bastante utilizada em 
utensílios domésticos e materiais elétricos. É polímero de 
condensação, formado pela reação de fenol com formaldeído, 
ocorrendo "eliminação" de uma substância composta. 

 
O produto de eliminação, indicado na equação anterior, é 
a) o etanol. 
b) o gás carbônico. 
c) a água. 
d) o próprio fenol. 
e) o próprio formaldeído. 
 
5. (UNESP) Certos utensílios de uso hospitalar, feitos com 
polímeros sintéticos, devem ser destruídos por incineração 
em temperaturas elevadas. É essencial que o polímero, 
escolhido para a confecção desses utensílios, produza a 
menor poluição possível quando os utensílios são 
incinerados. 
Com base neste critério, dentre os polímeros de fórmulas 
gerais 

 
podem ser empregados na confecção desses utensílios 
hospitalares 
a) o polietileno, apenas. 
b) o polipropileno, apenas. 
c) o PVC, apenas. 
d) o polietileno e o polipropileno, apenas. 
e) o polipropileno e o PVC, apenas. 
 
6. (UEL) Analisando os compostos A, B, C e D a seguir é 
correto afirmar: 

 
a) A polimerização de A produz B 
b) A reação entre B e C produz um éster 
c) A hidrogenação de A catalisada por níquel resulta na 
formação de gás butano. 
d) A oxidação de C produz D 
e) A desidratação de C produz B 
 
7. (UEL) Dois polímeros amplamente empregados na 
indústria são o PVC (policloreto de vinila) utilizado como 
isolante elétrico e no revestimento de estofados substituindo 
o couro, e um polímero sintético,obtido da reação de um 
diácido e um diálcool, com liberação de água e do poliéster. 
As estruturas são mostradas abaixo: 

 
Em relação a esses polímeros, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A intensidade das atrações intermoleculares é maior no 
poliéster. 
II. As ligações C-C no PVC são do tipo sp2-sp2. 
III. O poliéster é um polímero de adição 
IV. O PVC é um polímero de adição. 
V. O poliéster representado é formado da reação entre o ácido 
1,4-benzenodióico e o 1,2-etanodiol. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I eII. 
b) II eIV. 
c) III e IV. 
d) I, IV e V. 
e) III, IV e V. 
 
8. (UEL) O teflon (─CF2─CF2─)n é um polímero de alto peso 
molecular que possui aplicação tecnológica muito abrangente 
na sociedade moderna em função de suas propriedades de 
baixo coeficiente de atrito, baixa aderência, alta inércia 
química e por não apresentar ponto de fusão (amolece acima 
de 350ºC). É aplicado em ceras, lubrificantes, tintas, 
frigideiras, antiaderentes e como revestimento corrosivo, em 
diversas situações, na indústria. Essas propriedades podem 
ser explicadas pela análise do tipo de suas ligações químicas 
e pelas propriedades dos átomos envolvidos. Com base no 
texto e nos conhecimentos sobre o tema é correto afirmar: 
a) A propriedade anti-aderente pode ser justificada pela 
presença de flúor por toda cadeia polimérica, que são átomos 
relativamente pequenos e com o valos mais alto de 
elétronegatividade da tabela periódica. 
b) Sendo o flúor um átomo relativamente pequeno, ele pode 
escorregar facilmente entre as engrenagens diminuindo o 
coeficiente de atrito. 
c) O teflon não funde, apenas amolece, devido à força da 
ligação iônica entre os átomos de flúor e carbono. 
d) O teflon possui grande inércia química devido ao fato das 
ligações químicas envolvidas em sua molécula serem muito 
fracas. 
e) O teflon não apresenta interações do tipo van der Waals 
entre suas moléculas por não apresentar hidrogênio em sua 
molécula. 
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9. (UEL) O ácido tereftálico é utilizado em grande quantidade 
na fabricação de poliéster. O poliéster denominado Dracon é 
utilizado como matéria prima para a confecção de roupas e 
tapetes. A equação química de obtenção do Dracon é  
representada a seguir. 
 

 
Com base nos conhecimentos sobre o tema, considere 
as afirmativas a seguir. 
I. O Dracon é um polímero resultante da reação de 
condensação entre moléculas orgânicas. 
II. O ácido tereftálico recebe o nome oficial de ácido 1,4-
benzenodióico. 
III. O etanodiol apresente cadeia carbônica heterogênea. 
IV. A fórmula mínima do Drácon é [C10H8O4]n. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I e II 
b) I e III 
c) III e IV 
d) I, II e IV 
e) II, III e IV 
 

21.4 GABARITO 
1-A; 2-D; 3-C; 4-C; 5-D; 6-B; 7-E; 8-A; 9-D 
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SOCIOLOGIA I
UNIDADE 15 

 

DESENVOLVIMENTO E 
SUBDESENVOLVIMENTO 

 
O debate acerca do desenvolvimento, embora 

mereça e possa ser tratado por diferentes ramos do 
conhecimento, historicamente tem a economia como 
disciplina que mais esforços realiza no sentido de 
compreender e/ou explicar o desenvolvimento, 
especialmente o desenvolvimento econômico a partir 
da formação histórica do capitalismo, da 
industrialização, das políticas macroeconômicas, 
enfim, dos processos de acumulação. 

Isto não quer dizer que áreas do conhecimento 
como a sociologia ou a ciência política não tenham 
apresentado contribuições relevantes. O que 
consideramos é que o tema do desenvolvimento 
(econômico) nas sociedades capitalistas - enquanto 
campo de conhecimento - tem sido pautado 
hegemonicamente pela economia. Ou seja, as 
posições relativas e hierárquicas de poder frente a esse 
tema evidenciam que a economia domina o debate. 

No caso brasileiro, em particular, a sociologia e a 
ciência política apresentaram um protagonismo 
expressivo nas discussões sobre a temática nos anos 
1950, 1960 e início dos 1970, porém, a partir de 
meados da década de 1970, a economia volta a 
assumir as discussões. É bem verdade que, com as 
crises do welfare State na Europa, assim como as 
crises fiscais dos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, a partir das crises do petróleo 
(primeira e segunda), o tema perde um pouco de 
espaço nos estudos e investigações acadêmicas. 

Até os anos de 1950 era muito comum que 
governos do mundo inteiro realizassem políticas de 
investimento massivo na economia, urbanização e 
industrialização, pois era unanime a perspectiva que 
para se alcançar a modernidade e ser um “país 
desenvolvido” era preciso investir na economia. Na 
história do Brasil temos grandes exemplos disso nas 
políticas de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek. Contudo, mesmo 
com o país avançando economicamente, era perene a 
pobreza, fome, miserabilidade, analfabetismo e baixa 
expectativa de vida da população brasileira. 

Diante tamanhas inquietações, cientistas sociais e 
economistas, muitos deles oriundos do considerado 3º 
mundo (países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento) como Índia, Brasil e outros países da 
América Latina (CEPAL), começaram a levantar novas 

questões essenciais ao desenvolvimento, dentre as 
quais: “Aumento do bem estar social, distribuição de 
renda, recursos e poder, ampliação dos espaços 
políticos e de democratização, políticas de distribuição 
de renda, investimento em processos geradores de 
emprego e políticas sociais” (REZENDE, 2013). 

Assim temos uma nova concepção de 
desenvolvimento, agora sendo entendido como 
Desenvolvimento Humano, pois este se constrói nas 
relações de interdependência entre as esferas 
econômicas, políticas e sociais. 

Notamos então que nas últimas décadas o 
conceito de desenvolvimento tem passado por diversas 
alterações, migrando da perspectiva de crescimento 
econômico e industrial para a de Desenvolvimento 
Humano. 

O subdesenvolvimento ou país subdesenvolvido 
são expressões que se tornaram muito utilizadas nas 
décadas de 1950 e 1960 quando os cientistas 
passaram a refletir as desigualdades mundiais e 
regionais e elaborarem uma nova noção de 
desenvolvimento. Na atualidade é mais comum vermos 
tais termos substituídos por país emergente ou mesmo 
país em desenvolvimento. 

Os países subdesenvolvidos possuem 
características de baixa renda per capta, onde grande 
parcela da população possui baixa qualidade de vida, 
consumo, posse de bens e serviços. Destacam-se 
também elevados índices de analfabetismo baixa 
expectativa de vida, corrupção generalizada, 
desrespeito aos direitos humanos, e grande 
dependência econômica dos países desenvolvidos. 

Subdesenvolvimento não significa a ausência de 
desenvolvimento, mas sim um tipo determinado de 
crescimento que se dá de forma desigual, favorecendo 
apenas a parcela dominante e as elites dirigentes de 
um país ao passo que acentua a as desigualdades 
sociais, aprofundando ainda mais o abismo entre ricos 
e pobres. 

Além disso, é importante destacar que a relação 
de subdesenvolvimento se dá fundamentalmente entre 
países: podemos observar países ricos, como por 
exemplo, Estados Unidos da América e países 
membros da União Europeia que concentram para si 
80% da riqueza mundial enquanto exploram matérias 
primas e mão de obra nos países subdesenvolvidos. 

(Para ter certeza disso basta observar as marcas 
que você consome no seu dia a dia, grande parte delas 
são produtos de multinacionais que dominam o 
mercando mundial). 

De acordo com o economista e cientista social 
brasileiro Celso Furtado o “subdesenvolvimento é um 
processo histórico autônomo, e não uma etapa pela 
qual tenham passado, necessariamente, as nações 
que alcançaram o desenvolvimento. 
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15.1 EXERCÍCIOS 

 
1. Nas décadas de 1950 e 1960, os estudos da Cepal 
(Comissão Econômica para a América Latina) 
motivaram um intenso debate sobre a condição 
subdesenvolvida de países como o Brasil. Sobre 
esse assunto, assinale o que for correto. 
01) Pesquisadores como Celso Furtado afirmaram que 
as economias capitalistas não seguem uma trajetória 
evolucionista. Assim, o subdesenvolvimento não seria 
uma etapa anterior ao desenvolvimento, mas resultado 
de processos históricos autônomos. 
02) No período indicado acima, os estudiosos do 
subdesenvolvimento defendiam que o Estado deveria 
intervir na economia como caminho para o 
desenvolvimento. Esse diagnóstico influenciou as 
políticas econômicas implantadas em vários países da 
América Latina. 
04) A Cepal foi instituída pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) no final da década de 1940, com o 
objetivo de formular planos de desenvolvimento para a 
América Latina.  
08) No período histórico em questão, o Brasil alcançou 
um grau significativo de industrialização, a exemplo do 
setor automobilístico. A geração de emprego nesse e 
em outros setores da economia nacional foi suficiente 
para romper as barreiras do subdesenvolvimento. 
16) Os estudiosos do subdesenvolvimento 
preconizavam que, além da industrialização, o Estado 
deveria promover reformas sociais para alcançar o 
desenvolvimento. 
SOMA: _______ 
 

2. São características do subdesenvolvimento, 
exceto: 
a) Baixa taxa de mortalidade infantil. 
b) Dependência econômica e tecnológica em relação 
aos países plenamente desenvolvidos. 
c) Baixa renda per capita e altos índices de 
analfabetismo. 
d) Economia controlada em parte por empresas 
multinacionais com centros de decisão fora do país. 
e) Desrespeito mais ou menos frequente aos direitos 
humanos. 
 

3. No pós-Guerra, difundiu-se o uso de uma 
classificação, em que os diversos países foram 
divididos formando o Primeiro, o Segundo e o 
Terceiro Mundos. Nesse contexto, os países 
denominados de Terceiro Mundo são: 
a) Países dotados de uma alta renda per capita. 
b) Nações que tem grande parte da sua economia 
controlada por empresas multinacionais com centros de 
decisão 
fora do país. 
c) Países dotados de um grande teor capitalista e 
relações sociais típicas de sociedades industrializadas. 
d) Nações com governos populistas de ideologia 
socialista. 
e) Nações dotadas de grande índice de 
desenvolvimento social, mesmo com uma má 
distribuição da propriedade da 
terra e de renda. 
 

4. Sobre a ideia a respeito das sociedades 
subdesenvolvidas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Os países do Terceiro Mundo são subdesenvolvidos, 
não por razões naturais - pela força das coisas - mas 
por razões históricas - pela força das circunstâncias. 
b) Na verdade, o subdesenvolvimento não é a ausência 
de desenvolvimento, mas o produto de um tipo 
universal de desenvolvimento mal conduzido. 
c) O subdesenvolvimento é o produto da má utilização 
dos recursos naturais e humanos realizada de forma a 
não conduzir à expansão econômica e a impedir as 
mudanças sociais indispensáveis ao processo da 
integração dos grupos humanos subdesenvolvidos 
dentro de um sistema econômico integrado. 
d) As nações subdesenvolvidas estão inseridas em um 
alto grau de desigualdade social e econômica, ligado a 
uma conjuntura mundial que divide notoriamente o 
mundo em dois mundos diferentes: o mundo dos ricos 
e o mundo dos pobres, o mundo dos países bem 
desenvolvidos e industrializados e o mundo dos países 
proletários e subdesenvolvidos. 
e) Um dos fatores mais constantes e efetivos nesses 
países está ligado a presença de um Estado forte e 
provedor de serviços públicos de qualidade para a 
população. 
 

5. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento elaborou o Relatório do 
Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o 
trecho abaixo. 
[…] Nos últimos anos da década de 1990, o quinto da 
população mundial que vive nos países de renda mais 
elevada tinha: 86% do PIB mundial, enquanto o quinto 
de menor renda, apenas 1%; 82% das exportações 
mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 
1%; 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o 
quinto de menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das 
conexões com a internet, enquanto o quinto de menor 
renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da 
população mundial que vive nos países mais pobres – 
que era de 30 para 1, em 1960 – passou para 60 para 
1, em 1990, e chegou a 74 para 1, em 1997. 
De acordo com esse trecho do relatório, o cenário 
do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 
décadas, foi caracterizado pela: 
a) diminuição da disparidade entre as nações. 
b) diminuição da marginalização de países pobres. 
c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 
d) crescente concentração de renda, recursos e 
riqueza. 
e) distribuição equitativa dos resultados das inovações 
tecnológicas 
 

6. O trecho a seguir faz parte do artigo do cientista 
social brasileiro Celso Furtado titulado “A 
reconstrução do Brasil”. 
[...] reverter o processo de concentração patrimonial e 
de renda que está na raiz das distorções sociais que 
caracterizam o Brasil. Nosso país se singulariza por 
dispor de considerável potencial de solos aráveis não 
aproveitados, fontes de energia e mão-de-obra 
subocupada. Esses fatores dificilmente se encontram 
em outras partes do planeta. Ao mesmo tempo, abriga 
dezenas de milhões de pessoas subnutridas e 
famintas. Esse é um problema de natureza política, e 
não propriamente econômica, como bem demonstrou o 
economista hindu Amartya Sen, o mais recente prêmio 
Nobel de Economia. Esse autor demonstra com clareza 
que o problema das fomes epidêmicas e da pobreza 
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endêmica em amplas áreas do mundo atual não seria 
resolvido mediante o aumento da oferta de bens 
essenciais nos países concernidos. É o que ele [Sen] 
chamou de enfoque da habilitação. Para participar da 
distribuição da renda social, é necessário estar 
habilitado por títulos de propriedade e/ou pela inserção 
qualificada no sistema produtivo. O que está bloqueado 
em certas sociedades é o processo de habilitação. 
(FURTADO, C. A reconstrução do Brasil. Praga: estudos marxistas, 
São Paulo, n.8, p. 9-13, ago. 1999). 

A partir desta crítica de Celso Furtado e de seus 
conhecimentos sobre a Sociologia Brasileira e da 
noção de desenvolvimento humano adotada pelos 
Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDHS), 
identifique no trecho citado os desafios que o Brasil 
precisa transpor para atingir o desenvolvimento e 
explique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 16 
 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 

Os estudos sociológicos da educação se situam, 
originalmente, na primeira metade do século XX. Neste 
período, predominava o chamado enfoque moralista de 
orientação geral positivista. Apesar de contribuir 
grandemente para a legitimação da sociologia da 
educação, como campo específico de estudos, o 
enfoque moralista mesclava filosofia e ciência, 
confiante em que o entendimento sociológico da 
educação influenciasse o progresso social.  

Nos estudos sociológicos da educação deve-se 
destacar a importante contribuição de Durkheim, na 
tentativa de consolidar esta área de estudo.  

Apesar da existência de inúmeros estudos sobre 
educação, com abordagens sociológicas vinculadas à 
contribuição de Durkheim, formulados no início do 
século, podemos afirmar que foi a partir dos anos 1940, 
e principalmente nos anos 1950 e 1960 do século 
passado, que a sociologia da educação se constituiu 
como campo de pesquisa específico, afirmando-se 
como um dos principais ramos da sociologia nos países 
industrialmente desenvolvidos e também no Brasil. No 
âmbito da organização dos sistemas educacionais, as 
razões mais gerais que podem explicar esse fenômeno 
são de duas ordens. Em primeiro lugar, a ampliação do 
aparelho escolar e, em particular, a universalização do 
ensino médio. Este processo colocou ao Estado a 
necessidade de um maior conhecimento, sobre a 
população escolar e sobre o funcionamento dos 
sistemas de ensino, que permitisse o seu planejamento 
e controle. Como uma decorrência dessa nova 

demanda, ampliam-se os financiamentos para a 
pesquisa educacional, principalmente em países como 
a Inglaterra e os Estados Unidos, estimulando o 
desenvolvimento de grandes levantamentos sobre os 
sistemas de ensino e produzindo as condições 
essenciais para a institucionalização e consolidação da 
sociologia da educação como campo de estudo 
específico. Este processo coincide, também, com um 
forte crescimento do gasto público em educação, 
considerada instrumento fundamental para o processo 
de modernização do período pós-segunda guerra 
mundial. 

A educação surge como o cenário principal de um 
intenso debate sobre as desigualdades educacionais e 
sociais e como uma das condições principais para 
democratizar as oportunidades escolares. É nessa 
direção que se desenvolve uma série de estudos, no 
âmbito da sociologia da educação, buscando explicar 
as desigualdades entre os grupos sociais, face aos 
sistemas de ensino. 

Em seu âmbito podemos diferenciar, em função da 
predominância dos enfoques, dois momentos bastante 
significativos da produção na área. Um primeiro, que 
vai até a década de 1960, caracterizado por conceber 
a educação como fator de democratização e de 
distribuição de renda. Destacam-se, nesse período, os 
estudos de caráter funcionalista, principalmente nos 
Estados Unidos, com ênfase nos trabalhos de Parsons 
(1951) e Davis e Moore (1945); e um segundo, em que 
a educação passou a ser vista, predominantemente, 
como um instrumento de manutenção do poder 
estabelecido e das desigualdades sociais, uma vez que 
a educação não vinha satisfazendo as elevadas 
expectativas em relação aos seus efeitos sociais de 
democratização e modernização. Esta nova tendência 
surge especialmente em França, em função do 
acirramento dos conflitos sociais, principalmente nas 
décadas de 1960 e 1970. 

No período do segundo pós-guerra, nos países de 
capitalismo avançado, surge um movimento acelerado 
de modernização vinculado ao desenvolvimento 
tecnológico e produtivo acompanhado de um projeto de 
renovação social. Neste projeto, o Estado aparece 
como instituição fundamental para a sua consecução, 
constituindo o Estado do bem-estar social (Welfare 
State).  

A educação se constituirá, assim, como um dos 
espaços mais importantes para a sua realização. A sua 
direção principal, ao nível do discurso, é a perspectiva 
da democratização do ensino. Este aspecto produzirá 
ações concretas por parte dos Estados e desencadeará 
um desenvolvimento acelerado do aparelho escolar em 
todas as sociedades de capitalismo avançado. 

Em seu quadro teórico, Parsons define a educação 
a partir de dois aspectos centrais: como espaço de 
socialização, com valores, normas e saberes que 
asseguram a integração social, e como instância de 
seleção social que deve contemplar, dentro da ordem e 
da harmonia, uma divisão do trabalho cada vez mais 
complexa 

Apesar do predomínio de Parsons e da abordagem 
funcionalista na sociologia e, principalmente, na 
sociologia da educação, há que destacar outras 
importantes contribuições teóricas, numa ótica 
diferenciada da funcionalista, mas que, no entanto, não 
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foram incorporadas à sociologia da educação nesse 
momento inicial da sua institucionalização como campo 
de estudo. Entre estas contribuições destacam-se, em 
França, George Gurvitch, com uma abordagem 
fenomenológica e Raymond Aron, com a sua análise a 
partir da sociologia política weberiana. Os críticos 
sociais do pré-guerra, como Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, continuaram sendo influentes na 
Alemanha, e C. Wright Mills, nos Estados Unidos. 

Podemos afirmar que, nesse período, a opção 
teórica no âmbito da sociologia da educação foi a 
funcionalista, com suas variantes técnico-funcionais e 
economicista da teoria do capital humano. Sua relação 
com a Sociologia aparece no aspecto político e 
pragmático da área e se fortalece a partir da função 
social da escola, que ganha importância com a 
possibilidade de ampliação da ação estatal.  

Esta proposição se sustenta no fato de que, a 
partir dos anos 1950, a educação passa a ser 
reconhecida como importante instância de 
transformação e modernização social, e a questão 
escolar se torna um objeto de análise importante, 
constituindo-se como campo especializado da 
sociologia através da sociologia da educação. 

Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos 
anos 60, uma resposta original, abrangente e bem 
fundamentada, teórica e empiricamente, para o 
problema das desigualdades escolares. Essa resposta 
tornou-se um marco na história, não apenas da 
Sociologia da Educação, mas do pensamento e da 
prática educacional em todo o mundo. Até meados do 
século XX, predominava nas Ciências Sociais e mesmo 
no senso-comum uma visão extremamente otimista, de 
inspiração funcionalista, que atribuía à escolarização 
um papel central no duplo processo de superação do 
atraso econômico, do autoritarismo e dos privilégios 
adscritos, associados às sociedades tradicionais, e de 
construção de uma nova sociedade, justa 
(meritocrática), moderna (centrada na razão e nos 
conhecimentos científicos) e democrática 
(fundamentada na autonomia individual). Supunha-se 
que por meio da escola pública e gratuita seria resolvido 
o problema do acesso à educação e, assim, garantida, 
em princípio, a igualdade de oportunidades entre todos 
os cidadãos. Os indivíduos competiriam dentro do 
sistema de ensino, em condições iguais, e aqueles que 
se destacassem por seus dons individuais seriam 
levados, por uma questão de justiça, a avançar em suas 
carreiras escolares e, posteriormente, a ocupar as 
posições superiores na hierarquia social. A escola 
seria, nessa perspectiva, uma instituição neutra, que 
difundiria um conhecimento racional e objetivo e que 
selecionaria seus alunos com base em critérios 
racionais. 

A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel 
que lhe fora atribuído de instância transformadora e 
democratizadora das sociedades e passa a ser vista 
como uma das principais instituições por meio da qual 
se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. Trata-
se, portanto, de uma inversão total de perspectiva. 
Bourdieu oferece um novo quadro teórico para a 
análise da educação, dentro do qual os dados 
estatísticos acumulados a partir dos anos 50 e a crise 
de confiança no sistema de ensino vivenciada nos anos 
60 ganham uma nova interpretação. 

A especificidade da Sociologia da Educação de 
Bourdieu e a peculiaridade de sua discussão sobre a 
questão da herança cultural familiar tornam-se mais 
claras quando se consideram certas preocupações 
teóricas mais amplas que caracterizam o conjunto da 
obra do autor. 

A posse de capital cultural favoreceria o 
desempenho escolar na medida em que facilitaria a 
aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares. As 
referências culturais, os conhecimentos considerados 
legítimos (cultos, apropriados) e o domínio maior ou 
menor da língua culta, trazidos de casa por certas 
crianças, facilitariam o aprendizado escolar na medida 
em que funcionariam como uma ponte entre o mundo 
familiar e a cultura escolar. A educação escolar, no 
caso das crianças oriundas de meios culturalmente 
favorecidos, seria uma espécie de continuação da 
educação familiar, enquanto para as outras crianças 
significaria algo estranho, distante ou mesmo 
ameaçador. A posse de capital cultural favoreceria o 
êxito escolar. 

A partir de sua formação inicial em um ambiente 
social e familiar que corresponde a uma posição 
específica na estrutura social, os indivíduos 
incorporariam um conjunto de disposições para a ação 
típica dessa posição (um habitus familiar ou de classe) 
e que passaria a conduzi-los ao longo do tempo e nos 
mais variados ambientes de ação. As normas e 
constrangimentos que caracterizam uma determinada 
posição na estrutura social não operariam, assim, como 
entidades reificadas que agem diretamente, a cada 
momento, de fora para dentro, sobre o comportamento 
individual. 

A grande contribuição da Sociologia da Educação 
de Pierre Bourdieu foi, sem dúvida, a de ter fornecido 
as bases para um rompimento frontal com a ideologia 
do dom e com a noção moralmente carregada de mérito 
pessoal. A partir de Bourdieu, tornou-se praticamente 
impossível analisar as desigualdades escolares, 
simplesmente, como frutos das diferenças naturais 
entre os indivíduos. 

O neoliberalismo, denominação dada ao modelo 
econômico e político-social nesse novo momento 
histórico, justifica-se a partir da crise fiscal do Estado, 
momento em que o modelo do Estado de bem-estar-
social é colocado em xeque. As novas tecnologias de 
base microeletrônica, a informática e o avanço nas 
telecomunicações são apresentados como motores das 
transformações das economias capitalistas, ocultando 
as novas relações de poder que remodelam estas 
sociedades. A ideologia neoliberal questiona a função 
social da escola e coloca em debate a proposta de 
equalização das oportunidades educacionais; 
pergunta-se, então, até onde se deve estender a 
universalização do ensino e em que medida o Estado é 
responsável por ela. 

No âmbito mais geral, a sociologia se configura, na 
virada da década de 1970, a partir dos seguintes 
aspectos: críticas cada vez mais severas e superação 
do paradigma dominante, o estrutural-funcionalismo; 
integração do marxismo ao espaço institucional e 
acadêmico e certa polarização em torno dessa teoria 
marxista, na sua versão estruturalista; consolidação do 
paradigma da sociologia crítica que inclui tanto as 
análises dentro da tradição marxista como dentro da 
tradição weberiana. 
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Assim, o que se revela, a partir dos argumentos 
expostos anteriormente, é que no interior do campo 
científico da sociologia da educação convivem, na 
atualidade, teorias voltadas para a ação cotidiana, em 
que predominam, por um lado, temas relacionados à 
representação social, à ação do sujeito no cotidiano, e, 
por outro, teorias voltadas para o sistema social mais 
amplo, em que predominam as abordagens dos nexos 
entre a estrutura social, as interações formadoras dos 
sujeitos individuais e coletivos e as desigualdades 
existentes no sistema educacional, em articulação 
direta com o momento de crise social e dos modelos 
paradigmáticos que temos vivido na atualidade. 
 

16.1 EXERCÍCIOS 
 

01 - Para Pierre Bourdieu, a escola é um espaço de 
produção de capital cultural, com diversos agentes 
e valores sociais envolvidos nesse processo. As 
opções a seguir consideram a escola a partir do 
quadro conceitual oferecido pelo sociólogo, à 
exceção de uma. Assinale–a. 
a) A escola é uma ferramenta de poder, que reproduz 
desigualdades, ao perpetuar de forma implícita 
hierarquias e constrangimentos. 
b) Na escola se desenvolvem lutas pela obtenção e 
manutenção do poder simbólico, produzindo valores 
que acabam sendo aceitos pelo senso comum. 
c) A escola é um espaço de socialização que 
proporciona o desenvolvimento integral dos indivíduos, 
tendo em vista que somos produtores e produtos do 
meio em que vivemos. 
d) O aluno é um ator social ligado à engrenagem da 
produção simbólica, dela participando como herdeiro e 
transmissor inconsciente de valores. 
e) A escola é um artifício de reafirmação de poderes, 
onde estruturas sociais diferentes convivem e se 
enfrentam com seus variados estilos de vida. 
 

02 - A escola e a educação ocuparam um lugar central 
no pensamento sociológico desde o final do século XIX. 
A esse respeito, relacione os sociólogos as respectivas 
perspectivas sobre educação. 
1. Emile Durkheim  
2. Talcott Parson  
3. Pierre Bourdieu 
( ) A escola é uma instituição fundamental no processo 
de reprodução e legitimação das desigualdades 
sociais.  
( ) O sistema educativo tem como funções a 
socialização e a seleção dos indivíduos, estando 
relacionado à economia e ao sistema político.  
( ) A educação é um fato social, portanto se impõe 
coercitivamente sobre os indivíduos e promove uma 
maior integração destes com o todo social. 
Assinale a alternativa que mostra a relação correta, 
de cima para baixo. 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 2 - 3. 
e) 2 - 3 - 1. 
 

03 - Segundo determinada tradição clássica da 
sociologia, a educação é sinônimo de socialização, 
compreendendo a ação das gerações adultas sobre as 

mais novas com o objetivo de prepará-las ao convívio 
social exigido em determinada época histórica. No 
contexto das sociedades complexas, portanto com alta 
divisão social do trabalho, podemos afirmar que a 
educação moral cumpre um objetivo principal. Assinale 
a alternativa que expressa esse objetivo da educação 
moral nas sociedades complexas.  
a) Preparar o indivíduo para a vida institucional.  
b) Desenvolver a solidariedade mecânica.  
c) Formar indivíduos com responsabilidade social.  
d) Preservar a coesão social e evitar a anomia. 
e) Fomentar a moral e os bons costumes. 
 

04 -Sobre as ideias de Émile Durkheim acerca da 
educação, identifique “V” como “VERDADEIRA” e “F” 
como “FALSA”, assinalando a seguir a alternativa 
CORRETA na sequência de cima para baixo:  
( ) A divisão do trabalho e a diferenciação social 
possibilitam o surgimento da liberdade moderna. Para 
Durkheim, quanto mais liberdade individual, mais 
individualismo, entendido como a perda dos 
sentimentos gregários e de respeito às normas da 
sociedade.  
( ) A solidariedade orgânica é o cimento que dá liga às 
relações sociais e ocorre por meio da similaridade de 
funções entre os membros da sociedade.  
( ) A educação, para Durkheim, é essencialmente o 
processo pelo qual aprendemos a ser membros da 
sociedade.  
( ) Para Durkheim, mesmo se considerarmos os 
diferentes momentos históricos, existem aspectos 
morais universais que devem ser transmitidos por meio 
da educação.  
( ) Durkheim entende a educação como a ação exercida 
pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 
encontram ainda preparadas para a vida social. 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA, na ordem de cima para baixo:  
a) F – F – V – F – V.  
b) F – V – V – F – V.  
c) V – F – V – F – V.  
d) V – V – F – V – F.  
e) V – F – V – V – V. 
 

UNIDADE 17 
 

ORIGENS 
  

A partir da segunda metade do século XX, a 
questão ambiental alcançou o status de problema 
global e passou a mobilizar a sociedade civil 
organizada e diversas áreas do conhecimento científico 
para compreender e resolver os problemas ambientais. 
Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber e Émile 
Durkheim escreveram sobre o relacionamento entre 
sociedades humanas e o meio ambiente natural a partir 
de suas observações sobre o processo industrial. 
Nenhum deles, contudo, apresenta tentativas de 
análise das questões ambientais. Isso porque elas não 
eram tão relevantes no século XIX como o foram a partir 
do século XX.  
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A sociologia ambiental começa a delinear seus 
contornos no início da década de 1970. O movimento 
Earth Day 1970 é considerado um marco da temática, 
pois reuniu milhões de participantes e, à época, foi 
interpretado como o “dia primeiro” do ambientalismo. O 
evento foi o ponto de partida para a “inauguração do 
decênio ambiental”, a partir do qual os sociólogos se 
depararam com a circunstância de não ter nenhum 
corpo teórico ou investigação para os guiar no sentido 
de uma interpretação específica da relação entre a 
sociedade e a natureza. O termo “Sociologia do meio 
ambiente” passou a ser utilizado a partir de 1971.  

 

17.1 AMBIENTE: UM TEMA SOCIOLÓGICO? 

Por que o ambiente é uma preocupação para a 
sociologia? Ora, está na raiz da sociologia ambiental a 
constatação de que sociedade e natureza devem ser 
analisadas de forma interligada. A união da natureza 
física e das construções sociais da natureza constitui a 
principal preocupação para a sociologia ambiental.  

O impacto dos seres humanos sobre a natureza é 
decorrente de tecnologias modernas da produção 
industrial. Contudo, é preciso observar que as origens 
desse impacto são sociais e muitas das suas 
consequências também o são. A relação entre 
sociedade e natureza tende a ser marcada pela ideia 
de que o ambiente está situado fora das sociedades 
para ser usado. A concepção de que o ambiente existe 
para ser explorado com fins capitalistas leva a uma 
relação entre sociedade e natureza que leva ao 
desequilíbrio. Em outras palavras, o que se configura é 
um cenário de degradação ambiental resultante da 
expansão econômica.  

Os padrões de consumo crescentes em todo o 
mundo são um reflexo da expansão econômica que, 
além de danificar os recursos ambientais, exacerbam 
as desigualdades globais. O consumo de energia e o 
consumo de matérias-primas são muito maiores nos 
países ocidentais do que em outras partes do mundo. 
Contudo, os danos causados ao ambiente pelo 
consumo crescente têm o seu maior impacto sobre os 
mais pobres.  

 

17.2 JUSTIÇA AMBIENTAL  

Por justiça ambiental entende-se o conjunto de 
princípios que asseguram que nenhum grupo de 
pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das 
conseqüências ambientais negativas de operações 
econômicas, de políticas e programas federais, 
estaduais e locais, bem como resultantes da ausência 
ou omissão de tais políticas. De modo complementar, 
entende-se por injustiça ambiental o mecanismo pelo 
qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais 
de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos 
raciais discriminados, populações marginalizadas e 
mais vulneráveis.  

O conceito de justiça ambiental vem da 
experiência inicial dos movimentos sociais dos Estados 
Unidos e do clamor dos seus cidadãos pobres e etnias 
socialmente discriminadas e vulnerabilizadas, quanto à 
sua maior exposição a riscos ambientais por habitarem 
nas vizinhanças de depósitos de lixos químicos e 
radioativos ou de indústrias com efluentes poluentes. 
Exemplo disso é o caso de contaminação química em 

Love Canal, Niagara, estado de Nova York. Depois 
dele, a partir de 1978, moradores de um conjunto 
habitacional de classe média baixa descobriram que 
suas casas haviam sido erguidas junto a um canal que 
tinha sido aterrado com dejetos químicos industriais e 
bélicos. Pouco depois, em 1982, moradores da 
comunidade negra de Warren County, Carolina do 
Norte, também descobriram que um aterro para 
depósito de solo contaminado seria instalado em sua 
vizinhança. Data daquele ano o primeiro protesto 
nacional feito pelos afro-americanos contra o que 
chamaram de racismo ambiental. 

Existe, no Brasil, um conjunto de ações e 
movimentos sociais que podem ser identificados como 
de busca por justiça ambiental, mesmo que sem o uso 
dessa expressão. É o caso do Movimento dos Atingidos 
por Barragens, dos movimentos de trabalhadores 
extrativistas resistindo contra o avanço das relações 
capitalistas nas fronteiras florestais, e de inúmeras 
ações locais contra a contaminação e a degradação 
dos espaços de vida e trabalho.  

É possível observar que, no Brasil, o desprezo 
pelo espaço comum e pelo meio ambiente se confunde 
com o desprezo pelas pessoas e comunidades. Os 
vazamentos e acidentes na indústria petrolífera e 
química, a morte de rios, lagos e baías, as doenças e 
mortes causadas pelo uso de agrotóxicos e outros 
poluentes, a expulsão das comunidades tradicionais 
pela destruição dos seus locais de vida e trabalho, tudo 
isso, e muito mais, configura uma situação constante 
de injustiça socioambiental no Brasil, que vai além da 
problemática de localização de depósitos de rejeitos 
químicos e de incineradores da experiência norte-
americana.  

 

17.3 RACISMO AMBIENTAL  

O conceito diz respeito às injustiças sociais e 
ambientais que recaem de forma desproporcional sobre 
etnias vulnerabilizadas. O racismo ambiental não se 
configura apenas por meio de ações que tenham uma 
intenção racista, mas igualmente por meio de ações 
que tenham impacto racial, independente da intenção 
que lhes tenha dado origem. Diz respeito a um tipo de 
desigualdade e de injustiça ambiental muito específico: 
o que recai sobre suas etnias, bem como sobre todo 
grupo de populações ditas tradicionais – ribeirinhos, 
extrativistas,, pescadores, pantaneiros, caiçaras, 
ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, faxinais, 
quilombolas etc. – que têm se defrontado com a 
chegada do estranho, isto é, de grandes 
empreendimentos desenvolvimentistas – barragens, 
projetos de monocultura, carcinicultura, maricultura, 
hidrovias e rodovias – que os expelem de seus 
territórios e desorganizam suas culturas, seja 
empurrando-os para as favelas das periferias urbanas, 
seja forçando-os a conviver com um cotidiano de 
envenenamento e degradação de seus ambientes de 
vida.  Se tais populações não-urbanas enfrentam tal 
chegada do estranho, outras, nas cidades, habitam as 
chamadas zonas de sacrifício, próximas às indústrias 
poluentes e aos sítios de despejos químicos que, por 
serem sintéticos, não são metabolizados pela natureza 
e, portanto, se acumulam. 

Os mecanismos e processos sociais movidos pelo 
racismo ambiental naturalizam as hierarquias sociais 
que inferiorizam etnias e percebem como vazios os 
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espaços físicos onde territórios estão constituídos por 
uma população que se caracteriza por depender 
estreitamente do ecossistema no qual se insere.  
 

17.4 EXERCÍCIOS 
 

1 - (UEL) A tomada de consciência sobre as 
consequências da intervenção humana na natureza 
propiciou a emergência de um ramo particular da 
Sociologia, a Sociologia Ambiental, dedicada ao 
estudo das relações envolvendo as diversas 
sociedades e o meio ambiente. Assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, a 
emergência da Sociologia Ambiental e as principais 
teses vigentes nesse campo. 
a) As análises evidenciam que a escassez de recursos 
ambientais afeta, com a mesma intensidade, as 
distintas sociedades e os diferentes estratos de classes 
sociais.  
b) As evidências levantadas comprovam que a 
percepção sociopolítica do risco é diretamente derivada 
da ocorrência empírica dos fenômenos.  
c) As pesquisas apresentam uma ruptura com as 
preocupações e os temas antes desenvolvidos no 
âmbito da Sociologia Urbana e da Sociologia do 
Desenvolvimento.  
d) Os debates confirmam que os impactos dos avanços 
científicos e tecnológicos são acompanhados pela 
redução dos riscos ambientais.  
e) Os estudos indicam que a lógica do lucro, presente 
nas ações que resultam na destruição da natureza, 
perpassa diferentes sistemas econômicos e regimes 
políticos.  
 

2 - (UDESC) A definição de desenvolvimento 
sustentável mais usualmente utilizada é a que procura 
atender às necessidades atuais sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras. Isso significa optar 
pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e 
materiais menos ofensivos ao meio ambiente, utilização 
racional dos bens de consumo, evitando-se o 
desperdício e o excesso e ainda, após o consumo, 
cuidar para que os eventuais resíduos não provoquem 
degradação ao meio ambiente. Principalmente: ações 
no sentido de rever padrões insustentáveis de consumo 
e minorar as desigualdades sociais. O Brasil está em 
uma posição privilegiada para enfrentar os enormes 
desafios que se acumulam. Abriga elementos 
fundamentais para o desenvolvimento: parte 
significativa da biodiversidade e da água doce existente 
no planeta; grande extensão de terras cultiváveis.  
De acordo com esta definição, o desenvolvimento 
sustentável pressupõe:  
a) traçar um novo modelo de desenvolvimento 
econômico para nossa sociedade com o uso racional 
dos recursos naturais disponíveis e indisponíveis.  
b) a redução do consumo das reservas naturais com a 
consequente estagnação do desenvolvimento 
econômico e tecnológico;  
c) a preservação do equilíbrio global e do valor das 
reservas de capital natural, o que não justifica a 
desaceleração do desenvolvimento econômico e 
político de uma sociedade;  
d) a distribuição homogênea das reservas naturais 
entre as nações e as regiões em nível global e regional.  

e) definir os critérios e instrumentos de avaliação do 
custo-benefício e os efeitos socioeconômicos e os 
valores reais do consumo e da preservação. 
 

3 - (UEL) Leia o texto a seguir. Montanha abaixo, nas 
espremidas ruas, sem malha de esgoto de escoamento 
adequada, [a cidade do Rio de Janeiro] virou um mar 
de lama e escombros – que colocou em colapso todo o 
seu sistema de 369 funcionamento e deixou sitiada e 
perplexa uma população vítima da sucessão de 
desmoronamentos. [...] No Rio de topografia tão 
especial, abençoado pela natureza, a transferência 
imediata das comunidades dos morros e encostas em 
áreas de risco responde a uma dívida histórica 
provocada pela ocupação irregular. (Adaptado de: Isto 
É, São Paulo, 14 abr. 2010. Editorial, p. 20.)  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
questão ambiental, é correto afirmar:  
I. O modelo mercantil de ocupação das áreas urbanas 
empurra a população pobre das grandes metrópoles 
para áreas de risco e contribui para a degradação 
ambiental.  
II. O comodismo gerado pela pobreza e pelos 
programas sociais do governo federal é determinante 
para a ocupação de áreas de risco nas grandes cidades 
e para o desprezo pelas questões ambientais.  
III. As políticas habitacionais praticadas desde o regime 
militar até os governos neoliberais recentes 
restringiram, no país, o acesso da população de baixa 
renda à moradia própria, empurrando-a para as favelas 
de encosta.  
IV. Os custos humanos resultantes das enchentes no 
Rio de Janeiro revelam, ao lado da questão ambiental, 
a persistência de práticas de arrocho salarial, traço 
característico da formação do capitalismo no Brasil.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas II e III são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

4 - A questão ambiental vem sendo tratada de maneira 
interdisciplinar, uma vez que a relação homem-
natureza é objeto de estudo de diversas ciências. 
Mesmo dentre as Ciências Sociais temos vários 
modelos macrointerpretativos que podem ser usados 
para abordar a temática ambiental gerando diferentes 
resultados teóricos.  
Entre estas possibilidades de análises 
contemporâneas das Ciências Sociais, temos 
algumas descritas abaixo, com exceção de uma 
alternativa. Assinale-a.  
a) O meio natural é determinante para a formação das 
sociedades humanas, desta forma, é possível entender 
a discrepância entre o desenvolvimento das culturas 
humanas de clima temperado e as culturas de clima 
tropical.  
b) A relação homem e natureza se dá através do 
trabalho que, ao transformar a natureza, “constrói” o 
próprio homem e a sua cultura.  
c) Há mecanismos sociais em que alguns garantem o 
domínio sobre porções de recursos, vedando a outros 
a possibilidade de usufruí-los.  
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d) As análises da relação dos grupos sociais com o 
meio constituem um verdadeiro inventário de 
tecnologias alternativas de exploração de recursos. 
e) Construir uma discussão da temática ambiental por 
dentro das Ciências Sociais significa abordar a relação 
sociedade/natureza na ótica dos fenômenos sociais, ou 
seja, observar como a sociedade se articula para se 
apropriar e submeter a natureza.  
 

5 - (UEL) Leia o texto a seguir. A intensidade de risco é 
certamente o elemento básico e ameaçador das 
circunstâncias em que vivemos hoje. A possibilidade de 
guerra nuclear, calamidade ecológica, problemas 
ambientais, explosão populacional incontrolável, crises 
financeiras mundiais, guerras preventivas, terrorismo e 
outras catástrofes globais potenciais fornecem um 
horizonte inquietante de perigos para todos. Como 
Ulrich Beck comentou, riscos globalizados deste tipo 
não respeitam divisões entre ricos e pobres. O fato de 
que “Chernobyl está em toda parte” explica claramente 
o fim das fronteiras entre os que são privilegiados e os 
que não são. A intensidade de certos tipos de risco 
transcende todos os diferenciais sociais e econômicos. 
(Adaptado de: GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. 
São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1991. p.127-128.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
sociedade de risco na atual modernidade, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Nas sociedades e nações guiadas por uma economia 
de desenvolvimento científico-tecnológico, o debate 
sobre as lutas de classes é substituído pela 
preocupação do gerenciamento dos riscos ambientais 
globais, que ultrapassam as fronteiras dos estados 
nacionais.  
II. Nas sociedades atuais, com o aprofundamento da 
modernidade, desencaixam-se as instituições e os 
sistemas sociais que garantiam a segurança e a ordem, 
fragilizam-se os pilares do Estado de bemestar social e 
criam-se ambientes de risco global.  
III. Os riscos globais, originados pelas crises 
ambientais, reduzem a reflexividade e as oportunidades 
de criação de organizações coletivas que demonstram 
a falibilidade da ciência, a exemplo dos movimentos 
que politizam a questão do meio ambiente e da 
ecologia.  
IV. As sociedades em desenvolvimento protegem-se 
das ameaças e dos perigos provocados pela alta 
intensidade de riscos globais, devido à distância dos 
conflitos entre as nações centrais mais desenvolvidas.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

6 - (FGV) Atrelar a noção de desenvolvimento 
sustentável à melhoria na qualidade de vida humana 
requer pensar nos indivíduos com novas condições 
mentais e novas habilidades necessárias a um 
processo de mudança social. Desta forma, é 
fundamental, entre outros aspectos, considerar a 
centralidade da relação entre: 
a) tecnologia e negócios. 
b) política e economia. 
c) educação e saúde. 
d) ciência e mercado. 

e) poder e domínio. 
 

7 - (CESGRANRIO) A construção e o funcionamento da 
barragem de Sobradinho, no Vale do São Francisco, 
foram objeto de avaliação de diversos setores da 
sociedade que ressaltam principalmente seus efeitos 
socioeconômicos negativos. A organização sindical dos 
trabalhadores rurais representou um dos setores que 
apresentaram um rol de itens sobre os efeitos negativos 
da construção. Dentre os itens mais enfatizados pela 
organização sindical, NÃO se pode(m) citar: 
a) ocorrência de enchentes extemporâneas atribuída à 
obra da barragem. 
b) valores das indenizações pagas aos trabalhadores 
rurais da área atingida. 
c) deficiência na coordenação da operação da represa 
com a de Três Marias. 
d) fixação de grande parte dos trabalhadores em 
periferias urbanas da região. 
e) execução plena de um plano de realocação para a 
população rural afetada. 
 

8 - (UNIRIO-RJ) A ideia de desenvolvimento 
sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às 
questões que se referem ao crescimento econômico. 
De acordo com este conceito considera-se que: 
a) o meio ambiente é fundamental para a vida humana 
e, portanto, deve ser intocável. 
b) os países subdesenvolvidos são os únicos que 
praticam esta ideia, pois, por sua baixa industrialização, 
preservam melhor o seu meio ambiente do que os 
países ricos. 
c) ocorre uma oposição entre desenvolvimento e 
proteção ao meio ambiente e, portanto, é inevitável que 
os riscos ambientais sustentem o crescimento 
econômico dos povos. 
d) deve-se buscar uma forma de progresso 
socioeconômico que não comprometa o meio ambiente 
sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos 
nele disponíveis. 
e) são as riquezas acumuladas nos países ricos, em 
prejuízo das antigas colônias durante a expansão 
colonial, que devem, hoje, sustentar o crescimento 
econômico dos povos. 
 

9 - “Não podemos classificar o ocorrido em Mariana 
meramente como uma tragédia ambiental ou uma 
catástrofe. Na realidade, ela se parece muito mais com 
um crime ambiental, cujo autor é conhecido por todos, 
e as proporções são imensuráveis. É uma negligência 
tão grande com a vida humana e com a de milhares de 
espécies animais que chega a doer. E quem paga por 
isso é a população e toda a fauna e flora da região. As 
pessoas viram tudo ser coberto pela lama tóxica, 
recheada de metais pesados, e perderam tudo. 
Perderam suas casas, suas histórias de vida; alguns 
perderam seus parentes e outros ainda aguardam 
notícias”. (FAVORITO, Fernanda. Vocês dizem tragédia, eu digo 

crime ambiental. Justificando: nov 2015).  
O rompimento da barragem de Fundão, dia 5 de 
novembro na unidade industrial de Germano, entre os 
distritos de Mariana e Ouro Preto, provocou uma onda 
de lama que devastou distritos próximos e deixou 
dezenas de mortos e desaparecidos. Com base em 
seus conhecimentos, faça uma análise sociológica 
do caso a partir do conceito de injustiça ambiental.  
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17.5 GABARITO 
1 – e 2 – e 3 – b 4 – a 5 – a 6 – d 7 – e 8 – d  

 

UNIDADE 18 
 

RELIGIÃO 
 

Se há uma coisa que pessoas religiosas e 
pesquisadores dos fenômenos religiosos concordam é 
que as Religiões são algo extremamente importante. As 
religiões organizam uma dimensão muito impactante na 
vida dos indivíduos, religiosos ou não: elas lhes 
propiciam o sentido de suas vidas, suas práticas e 
todas as dimensões da vida social: falar, vestir, comer, 
se expressar, se relacionar, etc.  

Se há uma coisa que as pessoas religiosas e os 
pesquisadores dos fenômenos religiosos não 
concordam, totalmente, é o que define uma religião. 
Para os religiosos aquilo que define uma religião é, na 
grande maioria das vezes, definido a partir daquilo que 
o grupo se estrutura ou valora. Isto é, sua definição 
toma como base a própria essência do grupo.  

Os pesquisadores do fenômeno religioso 
costumam avaliar as congruências do discurso dos 
religiosos sobre si e confrontá-los sobre suas práticas; 
procura-se identificar sistemas regulares ou comuns à 
maioria das religiões. Às vezes, o discurso do analista 
do fenômeno religioso coincide com o do próprio grupo 
sobre si, outras vezes não. É preciso levar em 
consideração que, assim como entre os adeptos e as 
religiões muitas vezes, não há consenso, também entre 
os campos da pesquisa não há consenso.   

A palavra Religião tem origem no latim Religare. 
Aquilo que une as pessoas em torno de algo em 
comum, profundamente relacionado à crença e às 
práticas do grupo. A religião é uma dimensão pelo qual 
as pessoas se associam e estabelecem um padrão 
mínimo de consenso em torno de diversos aspectos 
sociais que lhes permitem estabelecer relações de 
solidariedade que se baseiam numa ética que toma 
como base a crença do grupo. 

Em Max Weber (2000), uma definição do que é a 
religião não pode existir a priori, isto é, antes de 
conhecer e compreender o fenômeno religioso dado. 
Para Weber só se define religião depois de 
compreendê-la, e para compreendê-la é necessário 
chegar no fim de um estudo sobre ela. 

O que Weber aponta é um modus operandi de se 
estudar a religiosidade institucionalizada, apontando 
para aspectos em torno da organização social e 
burocrática. 

ética protestante e o espírito do capitalismo figura 
entre as mais importantes obras da literatura mundial. 

Nesse livro, Max Weber explica o surgimento do 
capitalismo à luz da teologia protestante que impôs 
uma ascese que gerou o espírito capitalista, segundo 
seu ponto de vista. É seu propósito apresentar uma 
interpretação cultural para o fenômeno do capitalismo, 
indicando que na base das ações econômicas 
capitalistas encontra-se um “espírito” gerador, 
refutando o materialismo histórico de Kal Marx como 
única explicação para o sistema capitalista. 

A intenção de Weber é definir o “espírito” do 
capitalismo. Weber utiliza a palavra espírito porque 
quer ensinar que o capitalismo nasce de uma base 
religiosa, mas à medida que a modernidade avança 
esse capitalismo vai se desprendendo desse arrimo e 
assumindo suas próprias características. Muitas delas 
negando sua própria origem religiosa. Assim, Weber 
quer destacar que há no capitalismo um “espírito” 
protestante remanescente, que é produto de uma 
ascese, originalmente religiosa, mas que se laicizou 
com a modernidade e a racionalidade. Por isso, em 
busca de isenção de pressuposições religiosas, pelo 
menos diretas, – como prudentemente ele menciona- 
Weber utiliza o texto de Benjamin Franklin. 

Para Emile Durkheim (1996) as definições não são 
tão importantes pois compreender a religião é 
identificar suas funcionalidades sociais e, tendo em 
vista, que a religião é um fato social, basta para tanto 
definir fato social e não religião, propriamente. E não se 
trata de definir mais identificar seus elementos 
constituintes e, principalmente, para este autor, como 
isto está associado à uma dicotomia entre o sagrado e 
o profano. Mesmo assim, este sociólogo assim define 
religião: Uma religião é um sistema solidário de crenças 
e de práticas relativas a entidades sagradas, ou seja, 
separadas, interditas; crenças e práticas que unem em 
uma mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos 
os aderentes (DURKHEIM, 1996, p.59) 
 

18.1 EXERCÍCIOS 
 

01 - Encorajada por Eduardo Cunha, que assumiu a 
presidência da Câmara dizendo que "aborto e 
regulação da mídia só serão votados passando por 
cima do meu cadáver", a bancada evangélica tem 
conseguido levar adiante projetos extremamente 
conservadores, como o Estatuto da Família (PL 
6.583/2013), que reconhece a família apenas como a 
entidade "formada a partir da união entre um homem e 
uma mulher, por meio de casamento ou de união 
estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus filhos", que deve seguir para o Senado nos 
próximos dias. A PEC 171/1993, que usa passagens 
bíblicas para justificar a redução da maioridade penal, 
também foi aprovada na Câmara e aguarda análise do 
Senado, sem previsão de votação. O próprio Eduardo 
Cunha é autor do PL 5.069/2013, que cria uma série de 
empecilhos para o direito constitucional das mulheres 
vítimas de violência sexual realizarem aborto na rede 
pública de saúde. Esse está na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. 
Também foi nesta legislatura que a bancada conseguiu 
barrar o trecho que trata do ensino da ideologia de 
gênero nas escolas no Plano Nacional de Educação. 
(UOL notícias, 19/10/2015, http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2015/10/19/bancada-evangelica-cresce-e-mistura-politica-e-
religiao-no-congresso.htm) 
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No que diz respeito à religião e política no Brasil, a 
notícia acima evidencia uma 
a) contradição: pela Constituição, o Brasil é um país 
laico, porém, o Congresso tem deliberado ações de 
cunho religioso. 
b) democracia: a liberdade de cultos no Brasil tem 
crescido a ponto de influenciar a própria Câmara dos 
deputados. 
c) honra: os deputados estão louvando seu credo 
místico e, assim, legitimando as bases éticas do país. 
d) moralização: perante um cenário nitidamente 
pecaminoso, o Congresso tem em vista o resgate da 
moral e dos bons costumes. 
e) racionalização: cada vez mais, o Estado brasileiro 
avança na sua autoconsciência para lidar com as 
questões sociais. 
 

02 - Leia o texto sobre a tragédia de Realengo. 
É possível que a vida escolar de Wellington, o 

assassino de Realengo, tenha sido um suplício. Mas a 
simples vingança pelo bullying sofrido não basta para 
explicar seu ato. Eis um modelo um pouco mais 
plausível. 

A matança, neste caso, é uma maneira de suprimir 
os objetos de desejo, cuja existência ameaça o ideal de 
pureza do jovem. Para transformar os fracassos 
amorosos em glória, o fanatismo religioso é o cúmplice 
perfeito. Você acha que seu desejo volta e insiste? 
Nada disso, é o demônio que continua trabalhando para 
sujar sua pureza. 

Graças ao fanatismo, em vez de sofrer com a 
frustração de meus desejos, oponho-me a eles como 
se fossem tentações externas. As meninas me dão um 
certo frio na barriga? Nenhum problema, preciso 
apenas evitar sua sedução – quem sabe, silenciá-las. 

Fanático (e sempre perigoso) é aquele que, para 
reprimir suas dúvidas e seus próprios desejos impuros, 
sai caçando os impuros e os infiéis mundo afora. Há 
uma lição na história de Realengo – e não é sobre 
prevenção psiquiátrica nem sobre segurança nas 
escolas. É uma lição sobre os riscos do aparente 
consolo que é oferecido pelo fanatismo moral ou 
religioso. Dito brutalmente, na carta sinistra de 
Wellington, eu leio isto: minha fé me autorizou a matar 
meninas (e a me matar) para evitar a frustrante infâmia 
de pensamentos e atos impuros. (Contardo Calligaris. Folha 

de S.Paulo, 14.04.2011. Adaptado.) De acordo com o autor, 
a) Para se evitar tragédias como a ocorrida em 
Realengo, é necessário investir em prevenção 
psiquiátrica e segurança pública. 
b) O fato ocorrido em Realengo pode ser explicado pela 
desorientação espiritual de uma pessoa afastada da 
religião. 
c) A ação praticada pelo atirador pode ser 
adequadamente explicada como possessão 
demoníaca. 
d) O caso de Realengo ilustra o papel do fanatismo 
religioso no mascaramento de desejos reprimidos. 
e) Ideais de pureza moral são altamente positivos no 
processo educativo. 
 
03 - Leia o texto a seguir: 
“Não é a religião enquanto conservação e permanência 
que deve interessar à sociologia, mas sim a religião em 
mudança, a religião como possibilidade de ruptura e 
inovação, a mudança religiosa e, portanto, a mudança 

cultural.” (PIERUCCI, Antonio F.; PRANDI, Reginaldo. A realidade 

social das religiões no Brasil. São Paulo:Hucitec, 1996, p. 9). 
Com base no texto, podemos afirmar que 
I. A religião é um fenômeno social muito mais 
abrangente do que as pessoas supõem. 
II. A religião contém elementos de conservação e 
transformação. 
III. O fenômeno religioso é dinâmico e complexo. 
IV. A religião, em sentido sociológico, não importando 
qual seja ela e nem quantas sejam elas, está 
estreitamente relacionada à própria experiência da 
sociedade. 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas. 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
e) I e IV. 
 
04 - Sobre as religiões brasileiras, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A sociedade brasileira vivencia a presença de 
inúmeras manifestações religiosas, o que a caracteriza 
como uma sociedade que possui um sincretismo 
religioso 
b) Existem no Brasil diversas manifestações religiosas, 
aquelas chamadas de orientais como o budismo e as 
africanas como o candomblé. 
c) Embora atualmente existem um número crescente 
de igrejas evangélicas e outras denominações 
religiosas, o Brasil ainda é considerado um país de 
origem católica. 
d) Existe no Brasil pessoa que se declaram agnósticas 
e ateias, ou seja, que não possuem nenhum tipo de 
religião e nem acreditam em Deus. 
e) Manifestações religiosas como o candomblé e a 
umbanda sempre foram aceitas no país e seus 
praticantes nunca foram alvos de preconceitos e 
discriminação. 
 

UNIDADE 19 

 

DESIGUALDADES SOCIAIS: A DIVERSIDADE 
DAS EXPLICAÇÕES TEÓRICAS 

 

O estudo das origens das desigualdades sociais e 
das interpretações que diversos pensadores fizeram 
sobre elas fornece elementos para o entendimento das 
distintas sociedades e das formas de desigualdade que 
lhes são equivalentes. Isso torna possível uma reflexão 
sobre as condições singulares de produção e 
reprodução das desigualdades sociais também no 
Brasil. 

Conhecer as condições econômicas, sociais, 
políticas, culturais e religiosas, entre outras, é base 
tanto para compreender o processo do estabelecimento 
de diferentes formas de desigualdades em sociedades 
distintas, como para entender suas causas, 
persistências, possibilidade e / ou dificuldades de 
amenização (TOMAZI, Nelson D. Iniciação à 
Sociologia. SP. Atual, 2000). 
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19.1 Interpretando as Desigualdades 

No período de transição do feudalismo para o 
capitalismo (século XVI - XVIII), podemos observar 
profundas transformações na estrutura econômica, 
social, política, jurídica e cultural, que proporcionaram 
um questionamento sobre os fundamentos das 
desigualdades entre os homens. Acerca desse 
movimento, destacamos o pensamento de Thomas 
Hobbes (1588-1679) e de John Locke (1632-1704). 

 

19.2 Thomas Hobbes (1588-1679) 

O inglês Thomas Hobbes, autor de Leviatã(1651), 
foi o principal pensador do estado absolutista. 
Compreendia o estado de natureza (ou seja, aquele 
anterior ao contrato social) como um estágio no qual o 
homem era movido por suas paixões, desenvolvendo 
um comportamento anti-social e desencadeando uma 
luta incessante de todos contra todos. Esse quadro cria 
a necessidade de um soberano, ou seja, um poder 
superior a todos os homens, que não eliminaria a luta 
competitiva entre os indivíduos, mas a colocaria sob o 
controle da lei e da ordem. 

Na concepção da natureza do homem, Hobbes 
encontra justificativa para afirmar que todos os homens 
eram naturalmente iguais, “A natureza fez os homens 
tão iguais, quanto às faculdades do corpo de do espírito 
que, embora por vezes se encontre um homem 
manifestante mais forte de corpo, ou de espírito mais 
vivo que outro, mesmo assim, quando se considera 
tudo em conjunto, a diferença entre um e outro homem 
não é suficientemente considerável para que qualquer 
um possa com base nela reclamar qualquer benefício a 
que o outro não possa também aspirar, tal como 
ele”.(HOBBES, Thomas. Leviatã. SP, Ed. Abril, 1974, 
Pg. 74).  

Essa igualdade natural entre os homens, descrita 
por Hobbes, torna possível o estabelecimento de uma 
luta incansável entre eles, “... o desejo de poder numa 
situação na qual todos são iguais na capacidade de se 
prejudicarem, na qual os bens são insuficientes para 
satisfazer as necessidades de cada um e onde cada um 
tem o direito natural a tudo, é um estado permanente 
de guerra. O estado de natureza é o estado de guerra 
de todos contra todos”. (BOBBIO, Norberto. Thomas 
Hobbes. RJ: Ed. Campus, 1991 Pg.35). 

Para que a violência não prevalecesse, era preciso 
que os indivíduos fizessem um acordo, um pacto de 
união, entregando o poder a um soberano absoluto, 
construir-se-ia um Estado visando a própria 
conservação da vida. (...) É necessário que os homens 
concordem em instituir um estado que torne possível 
uma vida segundo a razão. Esse acordo é um ato de 
vontade, o Estado não é um fato natural, mas um 
produto da vontade humana: é o homem artificial (...) 
(BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. RJ: Ed. Campus, 
1991 Pg.40).  

(...) A causa principal de insegurança é a falta de 
um poder comum: o acordo que funda o estado tem por 
meta instituir um poder comum. O único meio para isso 
é que todos consintam em renunciar a seu próprio 
poder e em transferi-lo para uma única pessoa (uma 
pessoa física ou jurídica, como por exemplo, uma 
assembleia), que a partir de então, terá o poder 
suficiente para que o indivíduo exerça seu próprio 

poder em detrimento dos outros. (...) (BOBBIO, 
Norberto. Thomas Hobbes. RJ: Ed. Campus, 1991 
Pg.41). 

 

19.3 John Locke (1632-1704) 

John Locke, pensador inglês, também formulou 
uma teoria acerca de um pacto social. Diferentemente 
de Hobbes, Locke versava sobre a necessidade dos 
indivíduos de organizarem uma sociedade política, 
baseada num pacto entre homens livres e iguais. 
Surgia assim uma forma de justificar as desigualdades 
“como inerentes às próprias condições de existência 
social e política dos indivíduos; para Locke, os homens 
eram livres e iguais na medida em que tinham 
propriedades a zelar. Os proprietários somente da sua 
força de trabalho não eram considerados aptos a 
pactuar, dadas as suas condições de existência” 
(REZENDE, 1993. p 87.). É válido salientar que 
proprietário para Locke não era somente aquele que 
possuía bens materiais. Pode-se considerar 
proprietário, na teoria individualista do século XVII, 
aquele que tem a propriedade de si mesmo (fenômeno 
típico no capitalismo), e que é condição sine qua non 
para a relação “igualitária” entre patrões e empregados. 

Com Locke, temos então “um conjunto de artifícios 
políticos para a proteção de determinados interesses 
em nome dos interesses de todos os indivíduos. 
Surgem leis para regulamentar a relação contraditória 
e desigual que florescia com o desenvolvimento do 
capitalismo” (REZENDE, 1993. p 87.)  

 
 
 

19.4 Liberalismo (século XVIII) 

Enquanto as desigualdades aumentavam, nas 
cidades europeias (principalmente), a ideia de 
igualdade estava ganhando novo contorno, surge o 
principal postulado do liberalismo do século XVIII de 
que todos os homens são iguais diante da lei.  

Vários foram os pensadores que expuseram suas 
teorias acerca do problema da desigualdade. As 
reflexões construídas articulavam as noções de 
propriedade, liberdade e desigualdade. Pode-se tomar 
como um dos expoentes dessa discussão o francês 
Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que a liberdade só 
era válida se baseada na igualdade. Ao discorrer sobre 
o contrato social, Rousseau afirmava que a igualdade é 
um princípio jurídico, pois a desigualdade condena os 
homens a não liberdade. Tomava, portanto, a lei como 
ponto fundamental de sua teoria e defendia que todos 
os homens deveriam ser iguais perante ela. 

 No livro O contrato social, Rousseau afirmava que 
a condição social do homem leva à situação de 
desigualdade, a qual não pode ser explicada por fatores 
naturais. Admitia a existência de diferenças naturais 
entre os homens, mas não que elas fossem as 
responsáveis pelas diferenças sociais. A novidade de 
sua reflexão estava no fato de conceber a desigualdade 
como fenômeno social, ou seja, algo gerado pela 
própria sociedade. 

Rousseau propunha que os homens eram livres e 
iguais e afirmava que o contrato social era a forma de 
selar um pacto de submissão de todos os indivíduos e 
dos governantes a vontade geral da sociedade. 
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Iniciava-se aí o desenvolvimento da noção de bem 
comum. 
   

19.5 Desigualdades: a pobreza como fracasso 

No século XVIII, o capitalismo teve um grande 
crescimento, com a ajuda da industrialização, dando 
origem assim as relações entre o capital e o trabalho, 
então o capitalista, que era o grande patrão, e o 
trabalhador assalariado, passaram a ser os principais 
representantes desta organização. 

A justificativa encontrada para esta nova fase foi o 
liberalismo que se baseava na defesa da propriedade 
privada, comércio liberal e igualdade perante a lei. A 
velha sociedade medieval estava sendo totalmente 
transformada, assim a condição de “homem de 
negócios” era exaltada como virtude do indivíduo, e 
eram-lhe dadas todas as credenciais, uma vez que ele 
realizaria a riqueza para o bem de toda sociedade. 

O homem de negócios era louvado e citado como 
modelo para os demais integrantes da sociedade. A 
riqueza era compreendida como sendo a resultante do 
esforço individual e, portanto, acessível à todos. Ao 
passo que a pobreza era vista como o próprio fracasso 
pessoal advindo de causas puramente individuais. 

Então os pobres deveriam apenas cuidar dos bens 
do patrão, máquinas, ferramentas, transportes e outros, 
uma vez que eles lhe davam trabalho. Deus era 
testemunha do esforço e da dedicação do trabalhador 
ao seu patrão. É interessante notar que não era mais 
apenas pela ausência da graça divina que se justificava 
a pobreza, como ocorria até o século XVII. Combinava-
se, agora, o fracasso e a ausência da graça divina. 

A Reforma Protestante e a Igreja Católica tiveram 
um papel primordial na justificativa do conjunto de 
valores que, em rigor, embasaram a nova concepção 
de riqueza e de pobreza que se desenvolveu no século 
XVIII. Inculcaram nos indivíduos a ideia de que todos 
deveriam trabalhar incessantemente, pois essa era 
uma forma de alcançar a salvação eterna. 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) afirmava que 
não resolveria pagar salários maiores aos pobres, pois 
isso os levaria a bebedeira e a outros gastos supérfluos, 
e que, além de não eliminar a pobreza, incentivaria a 
desordem e a desobediência. Voltaire (1694-1778) 
afirmava que, para que o pobre trabalhasse 
constantemente, devia ter o seu ganho limitado, nunca 
ter um salário acima das suas necessidades básicas. O 
surgimento dessa concepção de pobreza foi um dos 
aspectos básicos da nova maneira de ver o mundo que 
se desenvolveu no século XVIII, uma vez que justificava 
também a riqueza. Os defensores da ordem social 
capitalista procuravam formas de apresentar as 
desigualdades sociais como decisão própria daqueles 
que não aceitavam se submeter às condições do 
próprio trabalho. 
 

19.6 A desigualdade como produto das 

relações sociais 

Várias teorias apareceram no século XIX 
criticando as explicações que até então vinham sendo 
desenvolvidas. Aparecem então linhas de pensamento 
que indagavam sobre as condições de produção e 
reprodução das diferenças sociais. A simples 
colocação dessa questão nesses termos, já significava 

a não-aceitação da desigualdade como um fato natural 
ou estabelecido por Deus. 

Interpretar as diferenças sociais como resultado 
da forma como os homens se organizavam significou 
um dos grandes avanços no processo de entendimento 
dos elementos constituintes das desigualdades. Karl 
Marx (1818-1883) foi um dos pensadores mais 
expressivos na construção de uma investigação 
cientifica sobre a desigualdade como fenômeno social. 

Marx criticava o liberalismo, considerando que 
essa corrente de pensamento expressava os interesses 
de tão somente uma parcela da sociedade e não da 
maioria como tinha que ser. Segundo o próprio Marx a 
sociedade é um conjunto de atividades dos homens, 
que ao estabelecerem relações entre si, tornam a 
sociedade possível. 

Marx vai interrogar, questionar e refletir para 
aprender os nexos internos que compõem a sociedade 
capitalista. Dessa maneira, sua reflexão sobre a 
desigualdade social não se restringe aos aspectos 
jurídicos. Ele a considera como produto de um conjunto 
de relações pautado na propriedade como um fato 
jurídico, mas também político, ou seja, a questão da 
dominação, que garante a manutenção e a reprodução 
dessas condições desiguais, embasa as reflexões 
marxistas. 

As desigualdades se originam dessa relação 
contraditória, refletem na apropriação e dominação, 
dando origem a um sistema social, neste sistema torna-
se evidente as contradições entre as duas classes 
fundamentais do modo de produção capitalista – a 
classe operária (proletariado) e a classe capitalista 
(burguesia) – e garante-se a dominação política dessa 
última sobre a primeira. 

As desigualdades são fruto das relações, sociais, 
políticas e culturais, mostrando que as desigualdades 
não são apenas econômicas, mas também culturais, 
participar de uma classe significa que você está em 
plena atividade social, seja na escola, seja em casa 
com a família ou em qualquer outro lugar, e estas 
atividades ajudam-lhe a ter um melhor pensamento 
sobre si mesmo e seus companheiros. 
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19.7 EXERCÍCIOS 
 

1. (ENADE 2008) Frente à extrema desigualdade 
econômica que perdura na América Latina, suas 
metrópoles apresentam comunidades 
estigmatizadas situadas na base do sistema 
hierárquico, habitando bairros ou áreas periféricas. 
São locais conhecidos como áreas-problema, dado 
o seu índice elevado de desintegração social. As 
Ciências Sociais vêm analisando esse fenômeno 
por meio de teses e reflexões. Acerca desse 
assunto, assinale a opção correta. 
a) O termo exclusão socioespacial é utilizado para 
denominar a condição socioeconômica dos 
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habitantes de classe média das áreas metropolitanas 
na região. 
b) O crescimento populacional das metrópoles 
continentais vem sendo acompanhado por políticas 
sociais e econômicas que garantem a inserção da 
população na lógica do mercado de trabalho formal, 
conduzindo ao desaparecimento do estigma dessas 
áreas. 
c) As áreas-problema das metrópoles continentais 
estão incorporadas na dinâmica urbana, oferecendo 
possibilidades concretas de integração de sua 
população na lógica social e econômica das cidades 
onde se situam. 
d) A disparidade socioeconômica nas cidades vem 
gerando nos grupos mais favorecidos uma integração 
socioespacial com as áreas-problema. 
e) O estigma é a característica mais patente da 
experiência vivida pelos que habitam áreas-problema 
das metrópoles continentais. Ele resulta na 
criminalização dos pobres e na estigmatização do 
território onde estes moram, o que dificulta ainda mais 
sua inserção na ordem social e econômica. 
 

2. (ENADE 2008) Graças à autoridade que é dada por 
cada indivíduo ao Estado, é-lhe atribuído o uso 
gigantesco de poder e força que o terror assim 
inspirado o torna capaz de conformar as vontades de 
todos eles, no domínio da paz em seu próprio país e da 
ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. 
(Thomas Hobbes. Leviatã. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin 
Claret, 2002.) 

De acordo com as concepções de Thomas Hobbes 
acerca do assunto abordado no texto acima, 
assinale a opção correta. 
a) A paz e a defesa comum devem ficar a cargo de cada 
um na sociedade. 
b) A sociedade é o verdadeiro locus do poder e, depois 
dela, o Estado. 
c) O poder do Estado é ilimitado. 
d) O poder soberano não resolve todas as pendências, 
nem arbitra qualquer decisão. 
e) O Estado divide o poder com o indivíduo. 
 

UNIDADE 20 
 

AS CORRENTES TEÓRICAS DA 
SOCIOLOGIA NO BRASIL. 

 
O termo Patriarcalismo é oriundo de 

Patriarcado. No patriarcalismo o patriarca e chefe da 
família personificava a lei e a regra, e ao mesmo tempo 
tutelava a vida de seus agregados, funcionários, 
escravos, e toda sua família. A forma de domínio se 
reproduzia na forma de favor. Esta relação mais tarde 
seria levada para o controle eleitoral, uma vez que a 
“lealdade” ao patriarca deveria ser expressa no apoio a 
seus candidatos ou à sua própria candidatura. Votar 
contra era se mostrar contrário a esta associação moral 
que era proposta pelo senhor de terras, o patriarca. 

O Patrimonialismo corresponde a um exercício 
legítimo de dominação política, onde o caráter 

tradicional da dominação prevalece sobre a 
racionalidade burocrática. Em nossa organização 
política brasileira este termo é compreendido como 
uma prática social que não efetua a fundamental 
diferença entre a esfera pública e a privada na vida 
política. A esfera pública é tratada como uma extensão 
da vida privada dos dirigentes, estabelecendo assim 
práticas corruptas, nepotistas, trocas de favores 
abertamente aceitas. 

O Homem Cordial: Sérgio Buarque de Holanda vê 
a cordialidade como uma característica presente na 
formação política brasileira. Este homem cordial é 
oriundo da cultura patriarcalista e patrimonialista das 
relações de domínio, pautada nas trocas de favores, na 
pessoalidade, na intimidade. Para Holanda a 
cordialidade se inscreve na dificuldade de enfrentarmos 
o conflito. A aversão ao conflito é a base da 
cordialidade, o que leva à violência, à resistência a 
transformação e mudança. 

 

20.1 Geração de 30 

Os teóricos dessa geração estavam interessados, 
em primeiro lugar, na descoberta do Brasil verdadeiro, 
em oposição ao Brasil colonizado e estudado sob a 
visão etnocêntrica da Europa. E em segundo lugar, no 
desenvolvimento do nacionalismo. Podemos dizer 
também que a valorização do cientificismo e o anseio 
pela modernização da estrutura social brasileira 
também estavam presentes em seus estudos. 

É dessa época a fundação da Escola Livre de 
Sociologia e Política, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, em São Paulo, e da Ação Integralista 
Brasileira (1932), bem como do movimento regionalista 
promovido por Gilberto Freyre. 

Despontam nesse período os intelectuais da 
chamada geração de 30, cujos expoentes foram Caio 
Prado Júnior,  Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Hollanda e Fernando de Azevedo. 

 
 

20.2 Sérgio Buarque de Holanda 

Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo 
a 11 de julho de 1902, filho de Cristóvão Buarque de 
Holanda e de Heloísa Buarque de Holanda. Jornalista, 
sociólogo e historiador brasileiro, um dos maiores 
intelectuais brasileiros do século XX, que tentou 
interpretar o Brasil, sua estrutura social e política, a 
partir das raízes históricas nacionais. Antes de se tornar 
historiador e escrever, foi jornalista e tornou-se amigo 
dos principais representantes do Modernismo, como 
Mário de Andrade e Oswald de Andrade, e passou a 
escrever em revistas ligadas ao movimento. 

Além disso, trabalhou em agências de notícias 
internacionais e diversos órgãos da imprensa brasileira, 
como o “Jornal do Brasil” e a “Folha de S. Paulo”, 
durante muitos anos da sua vida. Foi membro-fundador 
do Partido dos  trabalhadores, em 1980. Sérgio 
Buarque de Holanda morreu em São Paulo, a 24 de 
abril de 1982. Entre suas obras mais famosas estão: 
“Raízes do Brasil” (1936), “Cobra de Vidro” (1944), 
“Caminhos e Fronteiras” (1957) e “Visão do Paraíso” 
(1959). 

As discussões sobre democracia vem a tomar 
diferentes rumos com as analises de Sérgio Buarque 
de Holanda (1902- 1982). Em contraste com a visão 
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otimista tomada por Freyre, Holanda compreende a 
democracia no Brasil como um mal- -entendido 
(Rezende, 1996). Em sua análise Holanda pensa a 
relação entre Estado e Sociedade, fundamentalmente 
ao refletir as relações entre o público e o privado, ao 
passo que ele busca desvencilhar de noções abstratas 
que mascarem a verdadeira face da realidade 
brasileira. 

Holanda investe seu pensamento na mentalidade 
senhorial brasileira refletida na vida social e política, 
elemento este singular estruturante da nossa 
sociedade. Ele destaca fundamentalmente o nosso 
passado rural e patriarcal de poder ilimitado como uma 
das peculiaridades - a vida privada que adentra ao 
sistema político, assim como a exclusão política das 
classes dominadas sob uma pequena elite dominante. 

No capítulo Nossa Revolução, em seu célebre livro 
Raízes do Brasil, Holanda (1987) fala sobre a 
possibilidade de constituirmos uma sociedade 
democrática. Onde democracia é distribuição de 
poder, na qual os diversos grupos sociais organizados 
consigam de fato intervir no modo de governar. É 
preciso construir canais de participação efetiva sem 
medo do enfrentamento, do conflito. 

Holanda critica a cordialidade brasileira, que 
destrói o enfrentamento político, por dissolver grupos 
políticos não hegemônicos que venham a se constituir. 
Esse processo é altamente destrutivo. Ele destaca 
como problema a direção que o Estado toma, em 
favorecer os interesses da parcela dominante, que 
manipula o Estado a favor de interesses específicos. 
Logo é preciso formar canais de 
comunicação/participação política entre quem 
governa e quem é governado, como movimentos 
sociais, associações de bairros, sindicatos, por 
exemplo. Ao analisar a democracia no Brasil como um 
mal entendido Holanda expressa a falta de conexão 
entre política pretensamente democrática e 
democracia. Assim Holanda aponta a falta de bases 
econômicas, políticas, culturais e sociais que são 

necessárias ao entendimento da democracia. A 
sociedade não permite a existência de canais de 
comunicação e participação política. A democracia não 
estava presente em nossas raízes, isso pois os 
interesses privados e dominantes prevaleciam 
sobre os públicos (Rezende, 1996). Ao pensar os 
processos/ procedimentos políticos e democráticos 
Holanda observa que essa ausência, ou mesmo 
negação de participação e comunicação está ligada 
com a arena política de disputa entre os políticos, 
ignorando a população. Convém aos setores dirigentes 

e dominantes dar vez e voz às demandas impostas 
pelos reais problemas do Brasil e do povo brasileiro, e 
abandonar as práticas políticas patrimonialistas que 
só defendam os interesses das classes dirigentes e 
economicamente dominantes. 

Holanda propõe uma análise na qual vê que a 
democracia deve ser pensada como cultura, enquanto 
internalização de valores democráticos. Assim sendo 
é preciso que hajam procedimentos capazes de fazer 
com que a população tenha o entendimento desses 
valores democráticos: educar para cidadania, investir 
em modernização e urbanização, dentre outros temas 
que os sociólogos das próximas gerações irão debater. 

 

20.3 Caio Prado Junior e formação do Brasil 

Caio Prado Júnior (São Paulo, 11 de fevereiro de 
1907 — São Paulo, 23 de novembro de 1990) foi um 
historiador, geógrafo, escritor, político e editor 
brasileiro. As suas obras inauguraram, no país, uma 
tradição historiográfica identificada com o marxismo, 
buscando uma explicação diferenciada da sociedade 
colonial brasileira. 

Iniciou seus estudos a partir de uma historiografia 
de caráter social, em que procurava formalizar o 
método marxista para a análise da realidade brasileira. 
Sua primeira obra importante, Evolução Política do 
Brasil (1933), procurava definir a situação colonial 
brasileira a partir das relações internacionais 
capitalistas e seus mecanismos comerciais, desde a 
expansão marítima européia. Compreendeu o Brasil do 
século XX a partir de sua situação colonial originária. 

Nos livros Evolução política do Brasil (1933) e 
Formação do Brasil contemporâneo (1942) Prado Jr 
interpreta o passado colonial baseando-se na 
produção, distribuição e consumo de mercadorias. 

Em Formação do Brasil contemporâneo, a história 
brasileira é contada do ponto de vista da produção, 
distribuição, consumo e da riqueza. O Brasil é 
analisado como parte do processo da expansão 
mercantil européia. Para Caio Prado, a formação do 
Brasil se deu de fora para dentro, tendo o país se 
estruturado como fornecedor de produtos tropicais, 
a exemplo da cana de açúcar. Segundo esse autor, a 
história do Brasil deve ser entendida num âmbito mais 
amplo, que tem relação direta com as formas de 
expansão do comércio europeu na América do Sul. 

As massas de escravos, semiescravos, pobres, 
explorados e empobrecidos são examinadas e ganham 
importância na obra de Caio Prado. O autor aponta 
também para a especificidade que se manifesta desde 
a colônia, diferenciando a sociedade brasileira da 
portuguesa. Segundo ele, desde a época colonial os 
brasileiros teriam adquirido forma própria, diferente da 
forma indígena e da portuguesa. E consequentemente, 
nós, brasileiro, teríamos começado a desenvolver uma 
mentalidade coletiva e singular. 

 

20.4 Fernando de Azevedo e a educação 

Professor, educador, crítico, ensaísta e sociólogo, 
nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, MG, em 2 de abril 
de 1894, e faleceu em São Paulo, SP, em 18 de 
setembro de 1974. Foi, aos 22 anos, professor 
substituto de latim e psicologia no Ginásio do Estado 
em Belo Horizonte; de latim e literatura na Escola 
Normal de São Paulo; de sociologia educacional no 
Instituto de Educação da Universidade de São Paulo; 
catedrático do Departamento de Sociologia e 
Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo. Professor 
emérito da referida faculdade da USP. Foi professor de 
Antônio Cândido e Florestan Fernandes. Era o 
representante típico de uma intelectualidade 
aristocrática e humanista ao mesmo tempo, que unia 
anseios liberais e moderadamente socialistas a um 
estilo de vida senhorial, marcado por origem 
socioeconômica ilustre e abastada. Ao lado de Anísio 
Teixeira e outros, destacou-se nas campanhas pela 
laicização do ensino e pela escola pública. 
Desempenhou papel importante na criação da 
Universidade de São Paulo e foi um dos primeiros 
mestres brasileiros de sociologia naquela instituição. 
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Sua principal obra é Cultura Brasileira (1943), na qual 
retoma o tema da unidade nacional fundada nas 
diferenças étnicas, regionais e culturais. 

O sociólogo Fernando de Azevedo ao discutir a 
formação do pensamento social brasileiro aborda 
alguns temas centrais: 

escravidão, colonização, identidade cultural, 
política e padrão de domínio político que vigorava 
no Estado Brasileiro. Além desses Azevedo chama 
atenção também para um tema já presente no 
pensamento de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 
Holanda: o patriarcalismo que vigora na sociedade 
brasileira durante os séculos XVI a XIX, apresentando 
ainda resquícios no século XX. 

Nessa relação patriarcalista e também 
patrimonialista de predominância do âmbito privado 
sobre o público, Azevedo 

destaca as tradições presentes no padrão de 
domínio político que visavam impedir a mudança e 
a modernização. Ele irá dizer que no interior da 
formação social e política do Brasil sempre ocorreram 
indicativos da mudança, onde forças sociais se 
organizaram dispostos à mudança. Basta pensarmos 
as revoltas do período regencial, como A Inconfidência 
Mineira, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, ou 
mesmo os movimentos pela Abolição da Escravatura 
ou Proclamação da República. Azevedo acredita que 
para pensarmos e a política e o Estado brasileiro 
temos que nos preocupar com duas questões 
fundamentais: a economia e a cultura. O primeiro diz 
respeito ao modo de estruturação da vida econômica 
no modo de configurar a composição da vida política. 
Quanto a cultura, deve-se pensar sobre a mentalidade 
(violenta, patriarcalista, patrimonialista, corrupta) da 
dominação no Brasil. Esses dois elementos, economia 
e cultura, estão fortemente vinculados um ao outro. O 
patriarcalismo, pelo poder da tradição e relação de 
favores, mantém a dominação do privado sobre o 
público, que abre os caminhos para a cultura 
partrimonialista de governar o publico de modo a 
atender interesses privados. São dois processamentos 
importantes, significativos para compreender como se 
dá a relação política brasileira, onde patriarcalismo e 
patrimonialismo são complementares. 

Fernando de Azevedo denuncia que nós temos 
uma prática autoritária nas instituições sociais e 
também nas relações sociais. E este é um terrível 
entrave à democracia, pois essa cultura política violenta 
dita como o poder é distribuído e como os indivíduos 
podem entrar ou não nas discussões da arena política. 
Logo, a grande parcela pobre, marginalizada e 
analfabeta da população era banida das discussões, e 
inclusive das decisões, sendo esquecida do processo 
político. 

Para mudar essa cultura política violenta, 
autoritária e antidemocrática, somente por meio da 
educação. Educação e democracia estão 
intimamente ligados. É preciso entender a realidade e 
a educação é o mecanismo de entendimento e 
transformação da realidade. Para haver maior 
participação da população é preciso promover canais 
de participação, como movimentos sociais que levam 
suas reivindicações para o governo para que este 
possa atender suas demandas. 

Sendo assim, nosso grande desafio é a mudança 
na maneira como o povo brasileiro vê a política e a 
democracia. Por isso Azevedo destaca sua grande fé 
na educação. Azevedo tem uma perspectiva que uma 
educação pública de qualidade que abarcasse todos 
os indivíduos, a qual levaria a um tipo de educação em 
que os indivíduos dos diferentes grupos sociais teriam 
que conviver uns com outros, pobres e ricos. Há assim 
a possibilidade de uma educação mais democrática, 
pois a própria sala de aula seria uma esfera 
democrática, uma colméia onde todos contribuiriam uns 
com os outros, logo, da mais tenra idade as crianças 
seriam socializadas em uma nova consciência 
coletiva que levaria à geração de uma nova 
democracia. 

Isso seria um processo geracional de muitos anos 
que quebrariam a mentalidade arrogante e autoritária. 
Os setores mais abastados teriam conhecimento e 
convívio com os setores menos abastados. Isso levaria, 
segundo Azevedo, um projeto coletivo de nação. 

A cultura autoritária pode mudar para uma 
cultura mais democrática a partir desse 
processamento educacional, onde se estreita a 
partir do interesse coletivo. 

Este é um elemento fundamental, pois a cultura 
patriarcal e patrimonialista, que são centradas nos 
interesses privados, impossibilitam uma mentalidade 
democrática. Por isso a necessidade de uma 
transformação da educação que fosse do público ao 
privado, do coletivo ao individual, em discussões 
efetivas com a comunidade, onde corpo escolar, 
alunos, pais de alunos como um todo discutem juntos 
as demandas da escola. Esse envolvimento, da escola 
encravada na comunidade, levaria a uma perspectiva 
sobre a educação que levaria mesmo quem fosse de 
fora da escola, valorizasse a escola, o professor, a 
rotina da sala de aula. Estes são elementos 
constituidores de uma nova democracia. 
 
 
 

20.5 EXERCÍCIOS 

 
1. (UEL 2005/ soc) “A falta de coesão em nossa vida 
social não representa, assim, um fenômeno moderno. 
E é por isso que erram profundamente aqueles que 
imaginam na volta à tradição, a certa tradição, a única 
defesa possível contra nossa desordem. Os 
mandamentos e as ordenações que elaboraram esses 
eruditos são, em verdade, criações engenhosas de 
espírito, destacadas do mundo e contrárias a ele. 
Nossa anarquia, nossa incapacidade de organização 
sólida não representam, a seu ver, mais do que uma 
ausência da única ordem que lhes parece necessária e 
eficaz. Se a considerarmos bem, a hierarquia que 
exaltam é que precisa de tal anarquia para se justificar 
e ganhar prestígio”. (HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 33.) 

Caio Prado Junior, Gilberto Freyre e Sérgio 
Buarque de Holanda são intelectuais da chamada 
“Geração de 30”, primeiro momento da sociologia 
no Brasil como atividade autônoma, voltada para o 
conhecimento sistemático e metódico da 
sociedade. Sobre as preocupações características 
dessa geração, considere as afirmativas a seguir. 



430                                                                                                                                                                                                    EXEMPLO 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

I. Critica o processo de modernização e defende a 
preservação das raízes rurais como o caminho mais 
desejável para a 
ordem e o progresso da sociedade brasileira. 
II. Promove a desmistificação da retórica liberal vigente 
e a denúncia da visão hierárquica e autoritária das 
elites brasileiras. 
III. Exalta a produção intelectual erudita e escolástica 
dos bacharéis como instrumento de transformação 
social. 
IV. Faz a defesa do cientificismo como instrumento de 
compreensão e explicação da sociedade brasileira. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III.  
b) I e IV.  
c) II e IV. 
d) I, II e III.  
e) II, III e IV. 
 
2. (UEL-2011)_Leia o texto a seguir. 
Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo 
democrático jamais se naturalizou entre nós. Só 
assimilamos efetivamente esses princípios até onde 
coincidiram com a negação pura e simples de uma 
autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo 
horror às hierarquias e permitindo tratar com 
familiaridade os governantes. 
(HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: 
Companhiadas Letras, 1995. p. 160.)  
O trecho de Raízes do Brasil ilustra a interpretação 
de Sérgio Buarque de Holanda sobre a tradição 
política brasileira. A esse respeito, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. As mudanças políticas no Brasil ocorreram 
conservando elementos patrimonialistas e paternalistas 
que dificultam a consolidação democrática. 
II. A política brasileira é tradicionalmente voltada para a 
recusa das relações hierárquicas, as quais são 
incompatíveis com regimes democráticos. 
III. As relações pessoais entre governantes e 
governados inviabilizaram a instauração do fenômeno 
democrático no país 
com a mesma solidez verificada nas nações que 
adotaram o liberalismo clássico. 
IV. A cordialidade, princípio da democracia, possibilitou 
que se enraizassem, no país, práticas sociais opostas 
aos princípios do clientelismo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I e II 
b) I e III 
c) III e IV 
d) I, II e IV 
e) II, III e IV 
 
03 - Leia o texto a seguir: “O homem cordial pode ser 
visto como um tipo ideal weberiano: ele seria o 
precipitado de uma formação social caracterizada pela 
onipresença da esfera privada, logo, pelo primado das 
relações pessoais. Ora, a cordialidade não deve ser 
compreendida como uma característica 
essencialmente brasileira, mas antes como um traço 
estrutural de sociedades cujo espaço público enfrenta 
dificuldades para afirmar sua autonomia em relação à 
esfera privada. O conceito de cordialidade é um 
importante instrumento analítico para o estudo de 
grupos sociais dotados de elevado grau de 

autocentramento, portanto, em alguma medida, 
resistentes a pressões externas.” (Rocha, João Cezar 
de Castro. Brasil nenhum existe. Folha de São Paulo, 
Domingo, 09 de janeiro de 2000).  
O texto acima propõe uma revisão da tese do “homem 
cordial”, desenvolvida pelo seguinte intelectual 
brasileiro:  
a) João Ubaldo Ribeiro  
b) Machado de Assis  
c) Ribeiro Couto  
d) Afonso Arinos de Melo Franco  
e) Sérgio Buarque de Holanda 
 
04 - (Unicentro 2012) O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 
neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao 
primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a 
plástica impecável, o desempeno, a estrutura 
corretíssima das organizações atléticas. [...] Entretanto, 
toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais 
surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida, operam-se, em 
segundos, transmutações completas. Basta o 
aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o 
desencadear das energias adormecidas. O homem 
transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça 
firma-se lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada 
pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, 
prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os 
efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura 
vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, 
o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, 
num desdobramento surpreendente de força e 
agilidade extraordinárias. CUNHA, Euclides. Os 
Sertões: campanha de Canudos. 2. ed. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2001. Adaptado.  
Sobre a obra da qual foi extraído o fragmento em 
evidência, muito conhecida pela análise histórica que 
faz sobre a Guerra de Canudos (1897), mas que realiza 
um grande exame sobre a terra e o homem do 
Nordeste, através de uma ótica permeada pelo 
positivismo, é correto afirmar:  
a) Tratou da relação entre o privado e o público como 
uma peculiaridade do modo de ser brasileiro.  
b) Fez, nesse trecho, uma alusão à obra de Sérgio 
Buarque de Holanda — “Raízes do Brasil”.  
c) Analisou a unidade nacional, baseando-se em 
diferenças regionais, culturais e éticas.  
d) Enfatizou a miscigenação como uma novidade 
cultural da colonização portuguesa. 
 e) Construiu um perfil psicológico do brasileiro 
baseado na força dos sertanejos. 
 
05 - (Unicentro 2011) No Brasil, o pensamento 
sociológico se desenvolve a partir da década 30, do 
século passado, com a fundação da Universidade de 
São Paulo e o crescimento da produção científica. 
Sobre o desenvolvimento dessa ciência no Brasil, no 
século XX, é correto afirmar: 
 a) Os sociólogos desse período buscavam descrever o 
país por meio de estudos naturalistas.  
b) Os grandes nomes desse período foram Euclides da 
Cunha, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. 
c) As duas preocupações dos sociólogos eram a 
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aculturação indígena e a modernização do sistema 
político brasileiro.  
d) A orientação das análises sociológicas estava 
voltada para as discussões mundiais ditadas por 
países, como França e Inglaterra.  
e) O interesse dos intelectuais desse período estava 
voltado para o conhecimento do Brasil real, do povo, 
em oposição às análises etnocêntricas anteriores 
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SOCIOLOGIA II 

UNIDADE 15 

 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 

15.1 ZIGMUNT BAUMAN 

Zygmunt Bauman (1925 - 2017) se dedica ao 
trabalho de analisar a sociedade contemporânea na 
pós-modernidade, a qual denomina modernidade 
líquida: uma época em que as relações sociais e o 
mundo se encontram em um estado similar ao estado 
líquido da matéria. A oposição entre o mundo sólido e 
o mundo líquido é a base do pensamento de Bauman. 
O sociólogo divide o período histórico da modernidade 
em duas fases: a fase sólida e a fase líquida.  

A modernidade sólida é caraterizada como uma 
época de revoluções seguidas, a partir do século XV, 
quando crescentes e profundas mudanças surgiram e 
constituíram uma realidade moderna baseada em 
padrões sólidos e de longa duração. A era moderna 
ganhava espaço na medida em que destruía os antigos 
padrões de vida ainda ligados à Idade Média e 
construía os novos padrões compatíveis com o 
crescente capitalismo. A revolução industrial e 
comercial consolida a chegada da modernidade, 
implantando as grandes e pesadas fábricas 
capitalistas. Bauman mostra como exemplo da 
concretude da modernidade sólida a indústria fordista: 
sólida, grande, volumosa, imponente, símbolo de poder 
e riqueza, onde o trabalho é rotinizado e executado 
mecanicamente, por partes. A modernidade sólida 
corresponde ao momento da modernidade que os 
Estados tinham papel central no controle da sociedade. 
É o momento em que as instituições - família, religião e 
escola, por exemplo - atuavam de fato na manutenção 
da estabilidade da vida cotidiana.  

O estabelecimento do progresso e o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia na 
modernidade avançaram nos séculos seguintes, 
especialmente no século XX, de forma acelerada. As 
incertezas que começaram surgir aos poucos na 
modernidade agora tomam lugar central na sociedade, 
afetando os relacionamentos humanos. Para Bauman, 
a modernidade líquida é a fase seguinte da 
modernidade sólida, sua continuação. Mais que isso, é 
também a sua intensificação. A modernidade líquida 
é uma versão privatizada e individualizada da 
modernidade. Nela, as relações sociais são fluidas e 
não estruturadas. A modernidade líquida é o momento 
atual e se caracteriza como uma época de liquidez, de 
volatilidade, de incerteza e insegurança. Toda a fixidez 
e todos os referenciais morais da época anterior 
perdem espaço para o consumo, a superficialidade e a 
artificialidade. Desde o início da modernidade, é 
possível notar uma crescente valorização do indivíduo. 

Em consequência da enorme individualização da 
sociedade líquida, o indivíduo procura na sociedade e 
no consumo obter felicidade no sentido de satisfação 
do prazer pessoal, perdendo, assim, o sentido de 
solidariedade e compreensão do outro. Além disso, na 
modernidade líquida, as instituições sociais perdem 
boa parte de seus poderes de coercitividade sobre os 
indivíduos.  

Segundo Zigmunt Bauman, nas relações sociais 
são, na modernidade líquida, pautadas por conexões. 
Conexão é o termo que o sociólogo usa para descrever 
a fragilidade das relações. O termo envolve a noção de 
que é possível ter várias conexões e, também, que é 
possível desconectar sem grandes perdas ou custos. A 
relação frágil tem como pressuposto a transformação 
dos indivíduos em mercadorias que podem ser 
consumidas e jogadas fora a qualquer momento. Isto é, 
os indivíduos podem ser facilmente excluídos e 
substituídos. A superficialidade das relações leva os 
indivíduos a trocarem de parceiros sem remorso. A 
durabilidade das relações não é almejada na 
modernidade líquida.  

 

 
 

15.2 MANUEL CASTELLS  

Vivemos em um mundo globalizado, o qual é 
influenciado e mediado pelas novas tecnologias de 
comunicação e informação. Segundo o sociólogo 
espanhol Manuel Castells (1942) a globalização se 
caracteriza pela interdependência universal das 

INTERNET E EDUCAÇÃO 

“A educação é vítima da modernidade líquida. O 

pensamento está sendo influenciado pela 

tecnologia. Há uma crise de atenção, por exemplo. 

Concentrar-se e se dedicar por um longo tempo é 

uma questão muito importante. Somos cada vez 

menos capazes de fazer isso da forma correta. Isso 

se aplica aos jovens, em grande parte. Os 

professores reclamam porque eles não conseguem 

lidar com isso. Não há como contestar que a internet 

nos trouxe grandes vantagens. A facilidade de 

acesso à informação, a facilidade com que podemos 

ignorar as distâncias. Lembro-me de que, quando 

era jovem, passava muito tempo na biblioteca 

tentando ler cem livros para encontrar um 

pedacinho de informação de que precisava. Agora, 

basta pedir para o Google. Em décimos de segundo 

ele dá milhares de respostas. Um problema foi 

eliminado: nós não precisamos passar horas na 

biblioteca. Mas há um novo problema: como vou 

compreender essas milhares de respostas?”  

Trecho do discurso de Zygmunt Bauman no evento “Educação 

360” realizado no Rio de Janeiro, em 2015. Fonte: O globo.  
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nações, tanto na produção material, econômica, como 
na produção intelectual. Segundo Castells, desde a 
década de 1970 a história vem desenhando um novo 
paradigma tecnológico, com base nas tecnologias da 
informação. Podemos ser mais precisos e entender que 
o início dessa construção foi dado pela interação norte-
americana com a economia global e com a geopolítica 
mundial. Por essa visão, tal interação provocou a 
geração de novas formas de se produzir, de se 
comunicar, de gerenciar e de viver. O intangível, isto é, 
a comunicação, a informação, o conhecimento 
passaram a ocupar um lugar de suma importância nas 
relações sociais. Essas estruturas sociais emergentes 
caracterizam a chamada Era da Informação.  

A Revolução Digital é vista por Manuel Castells 
como a passagem da Sociedade Industrial para uma 
Sociedade da Informação, o que resulta na 
transformação da nossa cultura, da nossa socialização, 
da interação e da nossa forma de compreender o 
mundo. Segundo Castells, o novo paradigma 
tecnológico, nomeado de sociedade da informação 
ou em redes é definido por novos agrupamentos 
humanos que reorganizam seus significados, 
integrando o mundo em grandes redes local-global. 
Este novo sistema de comunicação apresenta cada vez 
mais elementos universalizantes como linguagem, 
sons, imagens, cultura, política, economia, identidade e 
etc. Para o autor, a Revolução Tecnológica do século 
XX experimentada pelas sociedades possui o mesmo 
caráter de ruptura da Revolução Industrial do século 
XVIII, pois ambas apresentam impactos determinantes 
na transformação de diversos aspectos da vida social.. 
No caso da Revolução Tecnológica, Castells explica 
que o cerne da transformação está ligado às 
tecnologias da informação, processamento e 
comunicação. Nesse sentido, o autor compara o papel 
da tecnologia da informação na revolução atual, ao 
papel das novas fontes de energia (motor a vapor, 
eletricidade, combustíveis fósseis, ou até energia 
nuclear) nas sucessivas Revoluções Industriais, uma 
vez que a energia foi fator determinante da sociedade 
caracterizada pela industrialização. Em outras 
palavras, assim como a Revolução Industrial, cujo 
desenvolvimento se baseava nas máquinas a vapor, a 
Revolução Tecnológica desponta no amplo processo 
de melhoramento de máquinas e da informação. A 
tecnologia da informação é então, o novo paradigma da 
contemporaneidade e que reconfigura a sociedade, 
resultando em novas formas de organização social. No 
conjunto da sociedade da informação, a Internet é a 
ferramenta que ganha maior importância para o 
mundo do cotidiano social. O uso da internet 
proporciona um contato com vários aspectos da vida 
social, e as altera significativamente como a “nova” 
economia, as atividades políticas, as identidades 
culturais, a sociabilidade, a educação e etc. Porém, 
como aponta Castells, a internet não é o elemento 
catalizador destes processos, mas sim apropriado por 
eles. Segundo o autor, a Internet é um instrumento que 
desenvolve, mas que não muda comportamentos; ao 
contrário, os comportamentos aproximam-se da 
Internet, amplificam-se e potencializam-se a partir do 
que são. Ou seja, não é a Internet que muda os 
indivíduos, mas sim os indivíduos que mudam a 
Internet.  

 

15.3 MARSHALL MCLUHAN 

Marshall McLuhan é reconhecido como um dos 
primeiros estudiosos das mídias a propor a ideia de 
uma comunicação global. Um dos seus principais 
conceitos é o de Aldeia Global. A ideia de aldeia 
global remete a uma era de comunicação intensa 
que reuniria em trocas de mensagens instantâneas 
e contínuas todo o planeta. A proposta de McLuham 
é decorrente da compreensão de que a evolução das 
tecnologias comunicacionais impõe um aprimoramento 
da capacidade de produzir, acumular e de, 
principalmente, partilhar informações. Com o conceito 
de aldeia global McLuhan indica que um processo de 
trocas de informações cada vez mais rápido e intenso 
havia se iniciado e que levaria a uma transformação 
profunda das referências nas quais as culturas 
costumavam se orientar, envolvendo todos em torno de 
acontecimentos comuns, de forma única, tal como nas 
pequenas vilas, ou cidades, porém, com dimensões 
que abarcariam o mundo inteiro. Ao apostar na 
intensificação do processo de trocas de informações de 
forma contínua, McLuhan antecipa a ideia de uma 
grande rede de comunicação, tal como se daria, hoje, 
com a Internet, entendendo que os computadores se 
destinariam a um uso para além das funções 
meramente contábeis, voltados para novas 
possibilidades de se obter e de se organizar as 
informações. Nesse sentido, a ideia de aldeia global diz 
respeito a um novo modo de comunicação eletrônica 
ultrarrápida que envolve todo o planeta.  

As observações feitas por McLuhan da 
ascendente aldeia global levará o autor a uma reflexão 
acerca de como as gerações nascidas sob a marca da 
eletricidade viriam a lidar com um enorme fluxo 
informacional que se reproduz sem precedentes na 
história humana. O que McLuhan manifesta é uma 
preocupação não só em relação à quantidade, mas, 
principalmente, pela maneira veloz e instantânea, com 
que novas informações recaem sobre os indivíduos, 
trazendo um problema de identidade para as pessoas 
e instituições. Assim, revela que o novo estágio de 
comunicação da humanidade não traria apenas êxitos 
e facilidades, em um quadro otimista, ao contrário, a 
ideia da emergência de uma aldeia global traria a 
necessidade de uma reflexão sobre como lidar com 
identidades movediças que pareciam estar se 
insinuando. McLuhan observa, pois, que um excesso 
de informações trazido pelos novos meios poderia 
gerar uma confusão identitária generalizada. Desta 
forma a questão acerca de uma crise de identidade 
estará amarrada diretamente à condição de 
comunicação global trazida com os novos meios.  
 

15.4 EXERCÍCIOS 
 

1 – Zygmunt Bauman reflete sobre a liquidez dos 
laços na sociedade da modernidade líquida. De 
acordo com o autor, podem-se caracterizar as 
relações sociais como:  
a) transitórias, superficiais e impessoais, cujas 
associações ocorrem com base em propósitos muitas 
vezes limitados e instrumentais.  
b) pessoais, com uma predominância nos contatos 
sociais primários.  
c) totalmente afetivas e homogêneas.  
d) individualistas e afetivas.  
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e) instrumentais, a fim de suprir a necessidade 
cotidiana, pois os indivíduos necessitam preservar seus 
bens pessoais. 
 

2 - Para o sociólogo polonês Zigmunt Bauman (1925 
- 2017), a Modernidade Líquida pode ser 
caracterizada como:  
a) Uma sociedade industrial, ou seja, que vive 
principalmente no espaço urbano. O meio rural nessas 
sociedades praticamente deixou de existir. Essa 
sociedade é rigidamente dividida em três partes, 
portanto, podemos chamá-la de sociedade tripartida.  
b) Um mundo marcado pela falta de certeza, uma 
mistura e combinação de estilos e gêneros e uma 
jocosidade em relação aos produtos culturais.  
c) Uma sociedade que teve seu início no final do século 
XVIII e se exauriu no final do século XX. Ela caracteriza-
se pelo fato de o sistema social ter no seu epicentro a 
produção em grande série de bens materiais por meio 
da indústria.  
d) Um mundo caracterizado pelo fato de o seu epicentro 
não ser mais a produção em grande escala de produtos 
simbólicos, mas a produção de bens materiais. Isto é, 
carros, celulares, computadores etc. 
 

3 – O sociólogo polonês Zigmunt Bauman discute 
que há uma nova forma de consumir na chamada 
Modernidade Líquida que leva os sujeitos a 
escolher suas mercadorias por um tipo de impulso, 
no qual o imediatismo tem que prevalecer, porque 
cada momento é “irrecuperável”, então, o 
consumidor não pode perder tempo. Como o prazer 
é dado pela obtenção do produto e não por seu uso, 
é necessário substituí-lo rapidamente, o que faz 
com que as pessoas consumam muito mais e mais 
rápido. Essa lógica também afeta as relações 
humanas. A partir da leitura do texto, o autor quer 
afirmar que:  
a) As relações humanas se tornam descartáveis como 
aquela que estabelecem com os produtos, de modo 
que as relações amorosas também se tornam 
descartáveis e de curta duração. Dentro da “cultura 
consumista” da Modernidade Líquida, ter um parceiro 
para toda a vida é algo impensável em um processo de 
prazer efêmero e descartável.  
b) As relações humanas atuais se baseiam no novo 
modelo implantado pela sociedade de produtores e, 
portanto, são efêmeros e duráveis.  
c) A Modernidade Líquida impõe uma nova forma de se 
relacionar, onde o sexo funciona tal quais as compras 
em um shopping, o que é uma marca muito própria da 
sociedade de produtores, que vem se consolidando 
cada vez mais nas últimas décadas e cristalizando as 
instituições sociais como o casamento. 
d) A burguesia impõe, através da dominação gerada 
pela luta de classes, uma nova forma de se comportar 
que só favorece o poder do capital e daqueles que 
detêm a propriedade dos meios de produção na 
sociedade capitalista. 
 

4 - (UCAM 2017) O sociólogo polonês Zygmunt 
Bauman discorre sobre as relações humanas em 
tempos atuais. A “vida líquida” e a “modernidade 
líquida” estão intimamente ligadas. A “vida líquida” é 
uma forma de vida que tende a ser levada adiante numa 
sociedade líquido-moderna. “‘Líquido-moderna’ é uma 
sociedade em que as condições sob as quais agem 
seus membros mudam num tempo mais curto do que 

aquele necessário para a consolidação, em hábitos e 
rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2009, p. 7). As 
mudanças a que se refere Bauman são causadas 
por diversos fatores, entre os quais a tecnologia e 
seus recursos. Abaixo encontram-se manchetes de 
periódicos jornalísticos. Assinale aquela que revela 
um EFEITO POSITIVO da relação supramencionada.  
a) “Instagram é a pior rede para a saúde mental dos 
adolescentes – Estudo britânico atribui a pior nota ao 
aplicativo por sua capacidade de gerar ansiedade entre 
os jovens” (El País – maio de 2017);  
b) “Mãe de adolescente autista e estudantes de 
informática criam jogo para ensinar matemática – 
Alternativa foi pensada para unir tecnologia e educação 
e sobrepor dificuldades de aprendizado do filho. Jogo 
deve ser distribuído para outras escolas” (G1 – maio de 
2017);  
c) “Novas tecnologias? Brasil corre o risco de se tornar 
irrelevante – Num estudo que avalia o grau de inovação 
de 140 nações, o Brasil ocupa a 69ª posição, atrás de 
todas as grandes economias emergentes.” (Exame – 
maio de 2017);  
d) “Desemprego entre idosos e busca por vagas 
aumentam, diz pesquisa – Levantamento inédito do 
Vagas.com mostra maior procura por colocação por 
pessoas com mais de 60 anos, mesmo aposentadas, e 
vagas em queda” (Veja – maio de 2017);  
e) “Negligência dos pais no mundo virtual expõe criança 
a efeitos nocivos da rede” (CONJUR – abril de 2017). 
 

5 – (IFPA – 2015) Um importante sociólogo 
contemporâneo é polonês Zygmunt Bauman. 
Preocupado com as novas dinâmicas da vida 
social, propõe um empreendimento reflexivo que 
tem como norte as recentes modificações do 
mundo atual. Em relação às análises de Bauman é 
INCORRETO afirmar: 
a) Liquidez é a metáfora que Bauman utiliza para 
explicar o sentido da pós-modernidade. 
b) Desmoronamento da antiga ilusão moderna, ou seja, 
questionamento da crença de que há um fim do 
caminho em que andamos, um estado de perfeição a 
ser atingido no futuro. 
c) Desregulamentação e privatização das tarefas e 
deveres modernizantes. Na modernidade líquida, não 
existem mais valores individuais, apenas sociais. 
d) Nesta sociedade líquida, transformada pelo 
mercado, também os valores mais importantes da vida 
passam pelo mesmo processo de materialização tal 
qual uma simples mercadoria. 
e) O processo de transformação pelo qual passa a 
humanidade pode ser aplicado ao mundo globalizado 
que, na sua empolgação compulsiva para produzir bens 
de consumo acaba produzindo um número significante 
de lixo. 
 

6 – (ENEM 2013) O sociólogo espanhol Manuel 
Castells sustenta que a comunicação de valores e a 
mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os 
movimentos culturais (entendidos como movimentos 
que têm como objetivo defender ou propor modos 
próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de 
sistemas de comunicação – essencialmente a internet 
e os meios de comunicação – porque esta é a principal 
via que esses movimentos encontram para chegar 
àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar 
os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência 
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da sociedade no seu conjunto. Disponível em: 

www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 2012 (adaptado). 
Em 2011, após uma forte mobilização popular via 
redes sociais, houve a queda do governo de Hosni 
Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o argumento 
de que 
a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos 
seus usuários. 
b) consciência das sociedades foi estabelecida com o 
advento da internet. 
c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo 
a deposição de governantes antidemocráticos. 
d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos 
opressores e do fortalecimento de suas práticas 
políticas. 
e) os sistemas de comunicação são mecanismos 
importantes, de adesão e compartilhamento de valores 
sociais. 
 

7 – Observe a imagem e leia atentamente o texto.  

 
Na década de 60 do século passado, o teórico da 
comunicação Marshall McLuhan cunhou a noção de 
“aldeia global”. Com o progresso tecnológico dos meios 
de transporte e de comunicação, os povos de todo o 
mundo passariam a constituir uma grande comunidade, 
compartilhando produtos, informações, costumes e 
visões de mundo. A tese de McLuhan baseava-se na 
ideia de que “o meio é a mensagem”, ou seja, mais 
importante que o conteúdo transmitido pelos novos 
meios de comunicação, a própria existência e o uso 
desses meios afetam de maneira profunda o modo 
como vivemos.  Lygia Terra et al. Conexões. São Paulo: 

Moderna, 2008, p. 17 (com adaptações).  
Tendo o texto e a figura apenas como referência, 
julgue os itens a seguir, assinalando (V) para os 
verdadeiros e (F) para os falsos.  
( ) O texto reporta-se ao processo de globalização, 
entendido como uma intensificação dos fluxos de 
pessoas, culturas, capitais, tecnologias e mercadorias.  
( ) A figura estabelece uma relação entre um hábito 
largamente adotado no mundo ocidental — o da comida 
fast food — e as ideias de McLuhan expressas no texto.  
( ) Embora McLuhan estivesse essencialmente certo, já 
que muitos processos por ele previstos vieram a se 
confirmar nos dias atuais, não se pode falar em “aldeia 
global”, já que os povos afetados pelos mecanismos 
descritos no texto representam a minoria; tais impactos 
atingem somente os habitantes dos países mais ricos 
do mundo.  

( ) Atualmente, as fronteiras entre os países e entre as 
pessoas tornaram-se mais difusas e flexíveis - o livre 
trânsito de mercadorias e de informações é exemplo 
disso. 
( ) Como uma das críticas à ideia de “aldeia global”, há 
o fato de que, muitas vezes, nesse processo ocorre 
uma imposição dos costumes e das visões de mundo 
dos poderosos, com fins de dominação econômica, 
cultural e política. 
a) V, V, F, V, V. 
b) V, V, F, F, V. 
c) F, V, F, F, V. 
d) V, F, V, F, F. 
 
8 - Zygmunt Bauman (1925 – 2017) é um importante 
sociólogo polonês que dedicou a sua vida ao 
estudo da condição humana. Para o autor, o 
capitalismo soube se adaptar às modificações 
sofridas pelas sociedades em decorrência da 
transição da modernidade sólida para a 
modernidade líquida. Explique as diferenças entre 
os dois momentos da modernidade segundo 
Bauman. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
9 - Segundo o sociólogo Manuel Castells, o 
movimento da revolução tecnológica da 
informação, que culminou com a sociedade em 
rede, é um movimento de igual importância ao da 
Revolução Industrial, ocorrida no do século XVIII. 
Cite e explique as principais mudanças trazidas por 
ambos os movimentos e suas implicações sobre o 
modo de organização das sociedades.   
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
10 - Os estudos de Marshall McLuhan nos leva a 
uma reflexão paradoxal: na medida em que o 
advento da aldeia global, com suas tecnologias e 
meios de comunicação, possibilita ao indivíduo 
uma vivência sem fronteiras, em contrapartida leva 
o sujeito, nesta experiência, a uma perda de sua 
identidade privada. Com base nos seus 
conhecimentos, explique de que maneira a internet 
pode levar a uma crise identitária.   
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



436                                                                                                                                                                                                    EXEMPLO 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

15.5 GABARITO  
1 – a 2 – b 3 – a 4 – b 5 – c 6 – e 7 – a 

 

UNIDADE 16 
 

CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA 
 

Crime é qualquer tipo de ação que suscita uma 
reação organizada por parte da sociedade. Em 
outras palavras, é tudo aquilo que a sociedade condena 
como imoral ou que tenha consequências negativas 
para a vida social. A ideia de crime remete à ideia de 
criminalidade, o conjunto de crimes praticados em uma 
sociedade. É importante diferenciar crime e desvio. O 
conceito de desvio caracteriza um comportamento que 
viola uma norma social. O conceito de crime, por sua 
vez, se refere à conduta que viola uma lei. Diferente do 
desvio, o crime precisa de sanções do Direito. Assim, 
nem todo desvio é sancionado por lei, mas todos os 
crimes o são. Alguns crimes são praticados com 
violência. Violência é toda ação praticada por um 
indivíduo ou por um grupo contra outro indivíduo 
ou outros grupos que implica constrangimentos 
físicos e morais. A violência pode ser legítima ou não 
legítima. É legítima quando está balizada por regras da 
sociedade. Um exemplo de violência legítima é aquela 
praticada pelo policial, que está autorizado a agir 
violentamente para manter a ordem social. Da mesma 
maneira, a violência é legítima em uma situação de 
defesa da vida. A violência não é legítima quando é 
seguida da prática de um crime. Um assassinato é um 
tipo de violência não legítima, pois corresponde a um 
crime. É possível pensar em diversas formas de 
violência, como violência física e violência moral ou 
simbólica, por exemplo. A violência física é quando há 
o uso da força para praticar agressões físicas. A 
violência moral ou simbólica ocorre no plano 
psicológico e envolve a dominação de um indivíduo 
sobre o outro sem agressões físicas. É tão grave 
quando a violência física e deixa profundas marcas na 
vítima.  

 

Comportamento 
desviante: 

Comportamento 
criminoso: 

Viola normas e valores 
de uma sociedade. 

Viola as leis formais de 
uma sociedade. 

 

16.1 O PROCESSO CIVILIZADOR E O 

CONTROLE DA VIOLÊNCIA 

O sociólogo alemão Norbert Elias (1897 - 1990) 
estuda a mudança histórica na direção do que 
denomina civilização. Segundo o sociólogo, a 
sociedade ocidental passou por um processo 
civilizatório a partir do período do Renascimento. Com 

ele, os indivíduos desenvolveram o autocontrole 
necessário para que atividades consideradas 
animalescas fossem progressivamente excluídas do 
palco da vida comunal e investidas em sentimentos de 
vergonha. Assim, ocorre a regulação da vida instintiva 
e afetiva por um firme autocontrole. Elias demonstrou 
como a civilização alterou o comportamento humano 
em diferentes áreas, como no comportamento à mesa, 
na atitude em relação a funções corporais e nas 
relações entre os sexos, por exemplo. Contudo, a 
mudança essencial é em relação à agressividade. A 
mudança somente é possível quando as funções 
sociais se tornam cada vez mais diferenciadas, pois 
quanto mais as funções se diferenciam, mais cresce a 
interdependência entre as pessoas, de modo que elas 
necessitam sintonizar a sua conduta com as das outras. 
Conforme a complexidade da teia das relações 
aumenta, o esforço para se comportar “corretamente” 
fica tão grande que, além do autocontrole consciente 
do indivíduo, um cego aparelho automático também se 
instala, o qual opera através de hábitos inculcados. 
Contudo, para que esta mudança da coerção externa 
para o autocontrole aconteça é necessária a existência 
de um poder central que produza uma unificação das 
condutas. Em outras palavras, a autolimitação 
somente acontece quando há uma monopolização 
da violência pelo Estado. Ao se formar um monopólio 
de força, criam-se espaços sociais pacificados, que 
normalmente estão livres de atos de violência: o 
indivíduo se torna protegido contra-ataques súbitos, 
contra a irrupção da violência física em sua vida. Assim, 
ele passa a ser coagido a reprimir em si mesmo 
qualquer impulso emocional para atacar fisicamente 
outra pessoa.  

 

16.2 CRIME COMO ELEMENTO COMUM ÀS 

SOCIEDADES 

O sociólogo francês Émile Durkheim (1858 – 1917) 
oferece um relato clássico sobre o crime em sua obra 
As regras do método sociológico. De acordo com o 
autor, o crime não seria um fenômeno anômico da 
sociedade, causa de rupturas estruturais, pelo 
contrário, segundo ele, o crime é, na verdade, 
fenômeno normal e funcional. Quanto à normalidade, 
ele aponta para a universalidade do crime, presente em 
todas as sociedades de que se tem notícia. Quanto à 
funcionalidade, Durkheim mostra, por um lado, que a 
punição ao crime representa a imposição da 
consciência coletiva sobre a individual. Nesse sentido, 
é a oportunidade de reafirmação das regras e valores 
coletivos sobre as vontades individuais. Por outro lado, 
o crime pode ser também indicativo de um 
desregramento, e da falta de legitimidade da moral 
coletiva, o que a leva a ser questionado pelos 
indivíduos. Nesse caso, o crime pode ser indicativo de 
mudança social e é funcional na medida em que indica 
a necessidade de ajustamentos para a restauração da 
legitimidade da consciência coletiva e da coesão social.  

 

16.3 O MEDO DO CRIME E OS ENCLAVES 

FORTIFICADOS  

A antropóloga brasileira Teresa Pires do Rio 
Caldeira (1954), em seu livro “Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo”, fala de um 
processo ocorrido a partir da década de 1990 nas 
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grandes cidades, protagonizado principalmente pelas 
classes altas. O processo consiste em usar o medo da 
violência e do crime para justificar novas tecnologias 
de exclusão social e a retirada das classes altas dos 
bairros tradicionais das cidades. Para Caldeira, o 
crescimento do crime violento em São Paulo gerou 
medo e uma série de novas estratégias de proteção, 
dentre as quais a construção de muros é a mais 
emblemática. Tanto simbolicamente quanto 
materialmente, essas estratégias operam de forma 
semelhante: elas estabelecem diferenças, impõem 
divisões e distâncias, constroem separações, 
multiplicam regras discriminatórias de exclusão e 
restringem a movimentação na cidade. De acordo com 
a autora, o medo do crime leva as classes altas 
utilizarem a segurança privada para garantir o 
isolamento e o distanciamento daqueles que são 
considerados perigosos. As referências cotidianas ao 
mundo do crime elaboram preconceitos e naturalizam a 
percepção de certos grupos de pessoas como 
perigosos. Isto é, certas categorias sociais são 
consideradas uma ameaça em função de sua classe 
social, sua raça, ou mesmo sua origem étnica. 

Para Caldeira, o uso de segurança particular 
desafia o monopólio do uso legítimo da força pelo 
Estado - que é a base da concepção de Estado para 
Max Weber. Outro fenômeno descrito pela autora é a 
reclusão de grupos sociais, que por se sentirem 
ameaçados, constroem o que ela chama de enclaves 
fortificados, que são espaços privados, fechados, 
monitorados, destinados para residência, trabalho, 
lazer e consumo. Podem ser shopping centers, 
conjuntos empresariais ou condomínios residenciais, 
por exemplo. Esta segregação separa grupos sociais 
de uma forma tão explícita que acaba por transformar a 
qualidade do espaço público. Os enclaves fortificados 
atraem aqueles que temem a heterogeneidade social 
dos bairros urbanos e preferem se isolar para evitar o 
contato com “pessoas perigosas”. Isto promove um 
meio urbano que reforça as desigualdades e 
separações e constitui, assim, um espaço público não-
democrático. A autora descreve, portanto, uma 
marginalização do espaço público fomentada pela 
“fuga” das classes altas em direção aos enclaves 
fortificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.4 EXERCÍCIOS 

 
1 - (UEL 2017) Leia o texto a seguir. 
O homem ocidental nem sempre se comportou da 
maneira que estamos acostumados a considerar como 
típica ou como sinal característico do homem 
“civilizado”. Se um homem da atual sociedade civilizada 
ocidental fosse, de repente, transportado para uma 
época remota de sua própria sociedade, tal como o 
período medievo-feudal, descobriria nele muito do que 
julga “incivilizado” em outras sociedades modernas. 
Sua reação em pouco diferiria da que nele é despertada 
no presente pelo comportamento de pessoas que 
vivem em sociedades feudais fora do Mundo Ocidental. 
Dependendo de sua situação e de suas inclinações, 
sentir- -se-ia atraído pela vida mais desregrada, mais 
descontraída e aventurosa das classes superiores 
dessa sociedade ou repelido pelos costumes 

A VIOLÊNCIA PRATICADA PELO ESTADO 

A expressão violência policial está na base de uma 

questão clássica da sociologia política: como as 

pessoas se localizam em relação ao Estado? Há um 

princípio de estratificação, uma tecnologia política de 

divisão social, que se funda a partir da relação com a 

violência em nome do Estado. A experiência com a 

violência policial torna-se, na nossa sociedade, um 

atributo que distingue as pessoas – entre aquelas que 

sofrem ou são passíveis de sofrer com maior 

probabilidade violências policiais e as que não sofrem 

ou têm menos chance de sofrer violências policiais. As 

pessoas em todas as sociedades distinguem-se pelo 

modo como o monopólio da violência age sobre elas, 

como o Estado age sobre elas. A violência policial, 

característica do Estado moderno, distingue os 

habitantes de um mesmo território, estabelecendo 

entre eles um sistema de estratificação. A violência em 

nome do Estado discrimina suas vítimas em potencial. 

Não existe bala perdida, realmente. Existem balas 

provável e improvável. No Brasil, sabemos, a violência 

provável é contra jovens homens negros e pobres. A 

lógica da violência provável contra pessoas com esses 

atributos, e a crescente probabilidade de ser alvo de 

violência quanto mais próximo se estiver de um ou 

mais desses atributos, é um tema central da sociologia 

hoje, que busca analisar as variações no genocídio 

estatal.  

PESCHANSKI, João. Não existe bala perdida: sobre as 

prováveis violências policias no Brasil. Boitempo, 2015. 

[adaptado].  
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“bárbaros”, pela pobreza e rudeza que nele encontraria. 
E como quer que entendesse sua própria “civilização”, 
ele concluiria, da maneira a mais inequívoca, que a 
sociedade existente nesses tempos pretéritos da 
história ocidental não era “civilizada” no mesmo sentido 
e no mesmo grau que a sociedade ocidental moderna.  
(Adaptado de: ELIAS, N. O processo civilizador. v.1. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p.13.) 

Com base no texto e nos conhecimentos de Norbert 
Elias sobre as normas e as emoções disseminadas 
nas práticas cotidianas, especialmente no tocante à 
formação da civilização na sociedade moderna 
ocidental, assinale a alternativa correta. 
a) A construção social do processo civilizador 
comprova que este é um fenômeno sem características 
evolutivas, dadas as sucessivas rupturas e 
descontinuidades observadas, por exemplo, em 
relação aos controles das funções corporais. 
b) Os estudos do processo civilizador comprovam que 
as emoções são inatas, com origem primitiva, o que 
garante a empatia entre indivíduos de diversas 
sociedades e culturas, bem como de diferentes classes 
sociais. 
c) Os mecanismos de controle e de vigilância da 
sociedade sobre as maneiras de gerenciar as funções 
corporais correspondem a um aparelho de repressão 
que se forma na economia política da sociedade, 
sendo, portanto, exterior aos indivíduos. 
d) O modo de se alimentar, o cuidado de si, a relação 
com o corpo e as emoções em resposta às funções 
corporais são produtos de um processo civilizador, de 
longa duração, por meio do qual se transmitem aos 
indivíduos as regras sociais. 
e) O processo civilizador propiciou sucessivas 
aproximações sociais entre o mundo dos adultos e o 
das crianças, favorecendo a transição entre etapas 
geracionais e reduzindo o embaraço com temas 
relativos à sexualidade. 
 
2 - (UNIMONTES 2016) Norbert Elias (1897-1990), 
alemão de origem judaica, é considerado, na 
atualidade, um dos mais importantes 
representantes da Sociologia. Elias ganhou 
notoriedade, entre outros motivos, por fazer 
análises dos hábitos e costumes sobre o 
desenrolar do “processo civilizatório”. No que se 
refere a esse assunto, é INCORRETO afirmar: 
a) Segundo Elias, o termo “civilização” configura-se 
como um conjunto de hábitos, valores e costumes 
internalizados pelos indivíduos que lhes dão o caráter 
“social” ou “humano”. Os seres humanos, por natureza, 
não possuem aspectos civilizados, porém possuem um 
potencial que lhes permite adquirir e aprender os 
modos civilizados de existência. 
b) Um aspecto vital da civilização, para Elias, é a 
autorregulação dos impulsos e pulsões, o autocontrole 
das energias instintivas que brotam dos seres 
humanos. Importante frisar que se trata de um 
“autocontrole”, ou seja, diferentemente de coações 
externas que eram antes necessárias para a 
convivência humana. 
c) Os modos civilizados de ser têm relação estreita com 
o refinamento dos costumes, que passam a 
caracterizar os indivíduos ocidentais modernos. A 
limpeza e a higiene pessoal são exemplos básicos 
desse refinamento dos costumes. 

d) Estudos sobre civilização e cultura não interessam à 
Sociologia, por ser uma disciplina acadêmica vinculada 
apenas aos problemas de gestão do aparato estatal. 
 
3 - (UFU 2011) Segundo Durkheim, o crime é um fato 
social presente em toda sociedade. Para o autor, 
nem todo crime é anômico, mas apenas aquele que 
corresponde a uma crise de coesão social. A partir 
do exposto acima, assinale a alternativa correta 
sobre o significado de anomia social em Durkheim. 
a) Ocorre quando há, nas sociedades modernas, com 
seus intensos processos de mudança, uma situação 
em que o conjunto de regras, valores e procedimentos 
são reconhecidos por todos os indivíduos, levando ao 
desenvolvimento da sociedade. 
b) Conceito que descreve os sentimentos de falta de 
objetivos e de desespero provocados pelo processo de 
mudanças do mundo moderno, os quais resultam na 
perda da influência das normas sociais sobre o 
comportamento individual. 
c) Conceito que descreve a ocorrência, nas sociedades 
modernas, com seus intensos processos de mudança, 
de um estado de complementaridade e 
interdependência entre os indivíduos, o que leva a uma 
menor divisão do trabalho social e ao fortalecimento 
das instituições sociais. 
d) Ocorre quando os sentimentos de falta de objetivos 
e de desespero provocados pelo processo de 
mudanças do mundo moderno resultam no 
fortalecimento da coesão social e da influência das 
normas sociais sobre o comportamento individual. 
 
4 - (UFU 2013) Os crescentes casos de violência que, 
recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e 
internacional, diuturna e diariamente noticiados pela 
imprensa, convidam a pensar em uma situação de 
patologia social. No entanto, para Durkheim, o crime, 
ainda que fato lastimável, é normal, desde que não 
atinja taxas exageradas. É normal, porque existe em 
todas as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, 
inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer apologia 
do crime, compara-o à dor, que não é desejável, mas 
pertence à fisiologia natural e pode sinalizar a presença 
de moléstias a serem tratadas. O crime seria, pois, 
para Durkheim, socialmente funcional, porque  
a) exerce um papel regulador, contribuindo para a 
evolução do ordenamento jurídico e possível advento 
de uma nova moral.  
b) é fator de edificação e fortalecimento da 
solidariedade orgânica, que se estabelece nas 
sociedades complexas.  
c) legitima a ampliação do aparelho repressivo e 
classista do Estado burocrático nas sociedades 
baseadas no sistema capitalista.  
d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, 
nas quais as pessoas em situação de risco buscam 
proteção. 
 
5 – (UEL 2011) Observe a charge.  
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A charge remete a uma determinada percepção 
existente hoje entre estratos da população brasileira a 
respeito da questão da segurança pública. Com base 
na charge, é correto afirmar: 
a) As crianças são as principais responsáveis pela 
visão negativa que, socialmente, se construiu dos 
órgãos de segurança pública. 
b) A vantagem da polícia em relação ao ladrão é que a 
primeira usa arma de fogo enquanto o segundo está 
restrito às armas brancas. 
c) Situações de exceção tendem a produzir, em parte 
da população, descrédito em relação às instituições de 
proteção da cidadania. 
d) A melhor maneira de se proteger é não sair à rua, 
pois pode haver conflitos entre policiais e ladrões, 
fazendo vítimas inocentes. 
e) As diferenças entre policiais e ladrões seriam claras 
na consciência dos indivíduos se as mães educassem 
melhor seus filhos a não cometer equívocos. 
 
6 – (UNIOESTE 2012) Segundo Cristina Costa, 
“chamamos de violência à agressão premeditada 
sistemática e por vezes mortais de um indivíduo ou 
um grupo sobre outro”. Sobre o fenômeno da 
violência, é correto afirmar que 
a) O desenvolvimento da indústria e a expansão dos 
padrões de vida e de acumulação existentes no modo 
de produção capitalista não possuem nenhuma relação 
com a ampliação dos níveis de violência visualizados 
no mundo contemporâneo. 
b) A única maneira de controlar a explosão de violência 
vivenciada na contemporaneidade é ampliação dos 
mecanismos de defesa existentes na sociedade. 
Assim, o aumento do policiamento e dos 
estabelecimentos penais representa o único caminho 
de superação das dificuldades encontradas. 
c) O bullying é um fenômeno restrito ao universo 
escolar e possui pouca relação com a banalização da 
violência existente nos dias atuais. 
d) A violência é instintiva, podendo ser considerada 
como um mecanismo de autodefesa do indivíduo 
utilizado nos momentos em que este se encontra 
inseguro ou coagido. 
e) A violência não se restringe a agressão física. Como 
observa Pierre Bourdieu, existem práticas de violência 
simbólica presentes no cotidiano e que são 
caracterizadas pela tentativa de imposição de valores, 

costumes e padrões de comportamento de um grupo à 
outro. 
 
7 – (ENEM 2017) A política de pacificação não resolve 
todos os problemas da favela carioca, ela é apenas um 
primeiro e indispensável passo para que seus 
moradores sejam tratados como cidadãos. As 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) recuperam 
um território que estava ocupado por bandidos com 
armas de guerra, substituíram a opressão de 
criminosos pela justiça formal do Estado. [Mas] se a 
UPP não for seguida por escola, hospital, saneamento, 
defensoria pública, emprego, daqui a pouco a polícia de 
ocupação terá que ir embora das favelas por inútil. Ou 
será obrigada a exercer a mesma opressão que o 
tráfico exercia para se proteger. CACÁ DIEGUES. A 
contrapartida do lucro. O Globo, 28 jul. 2012. 

Para o autor, a consolidação da cidadania nas 
comunidades carentes está condicionada à 
a) efetivação de direitos sociais. 
b) continuidade da ação ofensiva 
c) superação dos conflitos de classe. 
d) interferência de entidades religiosas. 
e) integração das forças de segurança. 
 
8 – (ENEM 2012) TEXTO I 
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento 
e a manifestação da agressividade através da violência. 
Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, 
que está presente em todos os redutos — seja nas 
áreas abandonadas pelo poder público, seja na política 
ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que 
outros povos, mas a fragilidade do exercício e do 
reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado 
em vários territórios do país se impõem como um caldo 
de cultura no qual a agressividade e a violência fincam 
suas raízes.  
Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime 
sem rosto. IstoÉ. Edição 2099; 3 fev. 2010. 
 
TEXTO II 
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as 
pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle 
muito específico de seu comportamento. Nenhum 
controle desse tipo é possível sem que as pessoas 
anteponham limitações umas às outras, e todas as 
limitações são convertidas, na pessoa a quem são 
impostas, em medo de um ou outro tipo.  
ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

 
Considerando-se a dinâmica do processo 
civilizador, tal como descrito no Texto II, o 
argumento do Texto I acerca da violência e 
agressividade na sociedade brasileira expressa a 
a) incompatibilidade entre os modos democráticos de 
convívio social e a presença de aparatos de controle 
policial. 
b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos 
períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos 
administrativos. 
c) inabilidade das forças militares em conter a violência 
decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades 
brasileiras. 
d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em 
institucionalizar formas de controle social compatíveis 
com valores democráticos. 



440                                                                                                                                                                                                    EXEMPLO 

 
CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL  

MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

e) incapacidade das instituições político-legislativas em 
formular mecanismos de controle social específicos à 
realidade social brasileira. 
 
9 – (UEL 2015) Leia o texto a seguir e responda à 
próxima questão. 
O desenvolvimento da civilização e de seus modos de 
produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, 
generalizando no planeta a atitude de permanente 
violência. No mundo contemporâneo, a formação dos 
Estados nacionais fez dos exércitos instituições de 
defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente 
disputa entre nações. Nos armamentos militares se 
concentra o grande potencial de destruição da 
humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e 
dos interesses do cidadão comum, desenvolve 
mecanismos de controle cada vez mais potentes e 
ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se 
em recurso cotidianamente utilizado no combate à 
violência e à criminalidade. Adaptado de: COSTA, C. 

Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1997. p.283-285. 
Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale 
a alternativa correta. 
a) As políticas repressivas contra o crime organizado 
são suficientes para erradicar a violência e a 
insegurança nas cidades. 
b) As altas taxas de violência e de homicídios contra 
jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com 
a eficácia do sistema prisional. 
c) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, 
a discriminação e o racismo são fatores que acentuam 
a violência no Brasil. 
d) A violência urbana contemporânea é resultado dos 
choques entre diferentes civilizações que se 
manifestam nas metrópoles brasileiras. 
e) O rigor punitivo das agências oficiais no combate à 
criminalidade impede o surgimento de justiceiros e 
milícias. 
 
10 - “As grades do condomínio são para trazer 
proteção, mas também trazem a dúvida se é você que 
está nessa prisão”. O trecho da música “Minha alma”, 
da banda O Rappa, aponta que as grades têm como 
função proteger. A existência de um crescente número 
de grades e divisões na cidade denuncia um conflito. 
Explique qual é o conflito que leva as pessoas a se 
cercarem, considerando os estudos da antropóloga 
brasileira Teresa Pires do Rio Caldeira.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

16.5 GABARITO  
1 – d 2 – d 3 – b 4 – a 5 – c 6 – e 7 – a 8 – d 9 – c 

 

UNIDADE 17 
 

GÊNERO E DESIGUALDADE DE 
GÊNERO 

 

17.1 GÊNERO 

Gênero é um conceito das ciências sociais, 
produzido na década de 1970, que se refere à 
construção social do sexo. O conceito de gênero faz 
uma caracterização de masculino e feminino. Isto é, 
existe a presença de dois sexos na natureza - machos 
e fêmeas -, mas a qualidade de ser homem e ser 
mulher é condição realizada pela cultura. A palavra 
sexo passa a designar especificamente a 
caracterização anátomo-fisiológica dos seres 
humanos. O sexo é dado pelas características 
biológicas: nasce-se macho ou fêmea da espécie 
humana. O gênero é o modo como as sociedades 
olham e pensam as pessoas do sexo masculino e 
as pessoas do sexo feminino; é a consequência do 
sexo numa organização social. Ou seja: não nascemos 
mulheres ou homens: tornamo-nos mulheres ou 
homens. 

O conceito de gênero representou um avanço, pois 
se abandonou a definição mais tradicional de papéis 
sexuais, valorizando, cada vez mais, a noção de 
cultura. O termo “gênero” teve sua origem no momento 
em que pesquisadoras feministas, buscavam, através 
dos estudos sobre mulheres, desnaturalizar a 
condição da mulher na sociedade. Nesse sentido era 
preciso diferenciar aquilo que as mulheres tinham de 
natural, permanente, e igual em todas as épocas e 
culturas (o sexo) daquilo que dava base para a 
discriminação e, por ser socialmente construído, 
variava de sociedade para sociedade e podia mudar 
com o tempo (o gênero).  O contexto em que se 
encontra a produção teórica sobre gênero é o das 
transformações políticas, econômicas e sociais pelas 
quais a sociedade moderna passou, sendo que a base 
para esta produção está na história das lutas 
feministas. 

 

17.2 SOCIALIZAÇÃO DE GÊNERO 

A socialização de gênero corresponde à 
aprendizagem dos papéis sociais e identidade de 
gênero com o apoio dos agentes sociais. Uma criança 
nasce com um sexo e se desenvolve com um gênero 
correspondente. As crianças interiorizam as 
expectativas sociais correspondentes ao seu sexo. 
Assim, as diferenças de gênero não são biológicas, 
mas determinadas culturalmente. Surgem, então, as 
diferenças de gênero, pois homens e mulheres são 
socializados em papéis diferentes. Antes de a criança 
vir ao mundo a sua identidade começa a ser definida no 
ambiente social – nome da criança, enxoval e 
brinquedos. O indivíduo nasce homem ou mulher do 
ponto de vista biológico. As imposições culturais 
afirmam que um sexo biológico corresponde a um 
gênero que definiria que tipo de desejo o sujeito deve 
sentir para atender às normas sociais.  
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17.3 DESIGUALDADE DE GÊNERO  

A desigualdade de gênero, isto é, a desigualdade 
entre homens e mulheres foi percebida durante muito 
tempo como uma consequência natural das diferenças 
biológicas entre os corpos, em especial no que toca a 
reprodução e a gestação, seria natural que homens e 
mulheres tivessem papéis na sociedade não só 
diferentes, mas desiguais. À mulher era atribuído um 
papel social vinculado ao lar e ao cuidado dos filhos, de 
subordinação ao marido, sendo excluída da vida 
pública e da política. O reconhecimento da mulher 
como sujeito político só acontece de fato no século XX, 
após dois séculos de debate teórico e pressões dos 
movimentos de mulheres pelo sufrágio. 

Ao longo da história, muitas mulheres 
questionaram o papel a elas atribuído. Mary 
Wollstonecraft (1759-1797), por exemplo, questionava 
a suposta inferioridade das mulheres, argumentando 
que a condição da mulher naquele período era 
consequência da educação que recebiam, não de sua 
natureza. Nos anos 1960 ganha força o Movimento de 
Feminista. O feminismo questiona as desigualdades de 
gênero em todos os âmbitos da vida e busca 
argumentar que, na realidade, as relações de gênero 
são sempre uma construção social, o que significa 
que podem ser diferentes e equitativas. As 
desigualdades de gênero podem se manifestar de 
diversas maneiras: através de salários desiguais, de 
violências física e verbal, dos desiguais papeis sociais, 
das atividades realizadas, do acesso a cargos de 
poder, entre outros.  

 

17.4 PIERRE BOURDIEU E A DOMINAÇÃO 

MASCULINA 

Para discutir o conceito de dominação 
masculina, Pierre Bourdieu (1930 – 2002) recorre a 
sua pesquisa etnográfica sobre a sociedade Cabila, 
realizada durante as décadas de 1950 e 1960. Região 
de cultura berbere da Argélia, Cabila é uma sociedade 
onde o masculino e o feminino se diferenciam na forma 
de uma oposição: o masculino é visto como 
hierarquicamente superior ao feminino e é construído 
contra este. Segundo o autor, a análise da sociedade 
Cabila nos auxilia na compreensão de outras 
sociedades.  

O conceito de dominação masculina só pode ser 
compreendido diante de outros conceitos importantes 
da sociologia de Bourdieu, como as noções de habitus 
e violência simbólica. De acordo com o pensamento 
de Bourdieu, a ordem social é mantida por meio de um 
sistema de estruturas duradouras que são reproduzidas 
tanto objetivamente como subjetivamente, uma vez que 
estão inscritas nas coisas, nos corpos, nas mentes, nas 
atividades e nas posições sociais. Estas estruturas 
organizam a realidade social e também definem as 
percepções e as representações que os indivíduos 
fazem desta realidade, de si mesmos e dos outros. É a 
partir destas noções que o sociólogo francês pensa a 
dominação do “masculino” sobre o “feminino”. Ela é 
resultado de uma violência “suave” e “invisível”, que se 
exerce principalmente por vias simbólicas. A 
dominação masculina parece ser normal, não 
precisando ser enunciada ou justificada, dado que ela 
coloca as diferenças biológicas entre homens e 
mulheres como seu fundamento natural. Mais do que 

isso, segundo Bourdieu, esta dominação é reconhecida 
e reproduzida tanto pelos homens quanto pelas 
mulheres, pois as estruturas históricas da ordem 
masculina são incorporadas sob a forma de habitus, ou 
seja, sob a forma de esquemas inconscientes de 
percepção que determinam quais comportamentos e 
posturas são adequados a homens e mulheres.  

Dizer que a preeminência do masculino sobre o 
feminino é resultado de uma violência simbólica 
significa expressar que ela é consequência de um 
poder que se impõe e que se reproduz simbolicamente, 
que muitas vezes não necessita de uma coerção física 
para ser reconhecido. A dominação masculina ao longo 
da história aparece como inevitável e imutável. Isso é 
resultado de um incessante trabalho coletivo de 
reprodução. Este trabalho coletivo de reprodução é 
realizado por agentes e por instituições tais como a 
família, a Igreja, o Estado, a escola, a medicina, os 
meios de comunicação, entre outros. Em suma, as 
desigualdades entre homens e mulheres são 
socialmente construídas, embora justificadas como 
“naturais”. Em outras palavras, são percebidas de 
forma naturalizada como se suas raízes fossem de 
origem biológica.  

A questão da internalização do habitus dominado, 
da “aceitação” que as mulheres teriam para com os 
dominantes, os homens, é criticada por algumas 
análises feministas, pois as mulheres seriam retratadas 
como responsáveis pela dominação. Bourdieu explica 
que esta tendência em culpar as mulheres é na verdade 
um efeito das estruturas objetivas da dominação, 
ressaltando que a submissão não é resultado das 
escolhas de um sujeito livre e consciente. 
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17.5 EXERCÍCIOS 
 

1 - (Unioeste 2016) No dia 22 de junho de 2015, a 
Assembleia Legislativa do Paraná colocou como pauta 
de discussão o debate sobre a “ideologia de gênero” 
nas escolas do Paraná. Sabe-se que o conceito de 
gênero é fundamental para a compreensão das 
desigualdades entre homens e mulheres e coloca em 
xeque as atribuições relacionais que a sociedade 
constrói para homens e mulheres. Dada a 
repercussão do tema e a relevância da temática, é 
CORRETO afirmar sobre questões de gênero. 
a) O debate sobre gênero na educação interessa 
apenas aos homens e para as pessoas que só têm 
atração sexual por pessoas do sexo oposto.    
b) Nas concepções sobre gênero, o sexo biológico 
corresponde a uma identidade cultural que se mantém 
inalterada até o final da vida.    
c) A identidade de gênero é determinada 
biologicamente e não pode ser modificada pela cultura, 
pelo meio social, pela educação nem por todas as 
relações sociais que fazem parte da vida dos 
indivíduos.    
d) A compreensão da temática de gênero perpassa um 
sistema de relações de poder, baseadas em um 
conjunto de papéis, identidade, comportamentos e 
estereótipos atribuídos a mulheres e homens.    
e) As relações de gênero não estão ligadas a contextos 
de relações de poder e desigualdade, ao contrário das 
relações travadas entre as classes sociais e os grupos 
étnicos. 
 

2 - (Unicentro 2012) Harriet Martineau (1802-1876) 
nasceu na Inglaterra, foi autora de mais de 50 livros e 
tem sido chamada a “primeira socióloga mulher”. Entre 
tantos feitos, foi original ao dirigir um olhar social à vida 
cotidiana e ao introduzir a Sociologia na Grã-Bretanha, 
com a tradução do livro fundador da disciplina, a 
“Filosofia Positiva”, de Augusto Comte. No entanto, 
quando se fala sobre os fundadores da Sociologia, não 
é comum se ouvir falar em Harriet. 
Com base nessas informações, sobre as relações 
de gênero e o mundo do trabalho, é correto afirmar: 

COMO SILENCIAMOS O ESTUPRO 

Luci era uma donzela de 13 anos que, no século 

X, vivia em um importante vilarejo com seus pais. Certo 

dia de verão, ela saiu para ir à feira com uma amiga 

quando sentiu uma vontade enorme de ir ao banheiro. 

Sem ter aonde ir, entrou no primeiro casebre do 

caminho e resolveu fazer xixi por lá mesmo. Foi quando 

um homem de 35 anos a encontrou e decidiu que a 

tomaria à força. O rapaz a prendeu dentro da cabana e 

a violentou: foi tanta brutalidade que Luci ficou 

ensanguentada e com as vestes rasgadas. Quando a 

menina chegou em casa, seu pai se encheu de 

desgosto – não podia acreditar que a filha não era mais 

virgem. Ainda assim, a família decidiu buscar a justiça 

e foi falar com o mandatário local. O oficial encontrou o 

acusado, que, depois de muito tempo, acabou 

confessando o crime. Assim, de acordo com a lei da 

época, o oficial apresentou duas opções para a família: 

ou o homem ia preso ou se casava com Luci para 

resgatar sua “honra”. O pai da menina, envergonhado 

com a sua filha impura, mandou a mesma casar com o 

seu estuprador. Foi o que aconteceu. No dia seguinte, 

Luci se casou e passou 11 anos ao lado de seu 

monstruoso marido. Ele a engravidou por cinco vezes 

e bateu nela todos os dias enquanto permaneceram 

casados. A história seria apenas mais um terrível conto 

medieval se eu não tivesse esquecido um “X” na data 

lá em cima. O caso de Luci não aconteceu no século X, 

mas no século XX – em 1982. O vilarejo era a cidade 

de Guarulhos, em São Paulo, e Luci é Lucineide de 

Souza Santos, uma cabelereira de 46 anos que hoje 

está separada de seu estuprador. Até 2002 existia na 

lei brasileira a possibilidade de o estuprador não 

cumprir a pena caso se casasse com a vítima. O 

estupro é o único crime no qual a vítima é julgada como 

criminoso. Inúmeros casos de estupro não são 

registrados: vítimas não denunciam os seus 

agressores, policiais não investigam as acusações, 

famílias ignoram os pedidos de ajuda. E quando a 

denuncia é feita, é comum atribuir a culpa do ocorrido 

à mulher. Pessoas perguntam que roupa ela vestia, 

onde ela estava, que horas eram, se estava bêbada, se 

já havia ficado com o estuprador alguma vez. O fato é 

que o estupro é um crime que não pode ser silenciado 

e a culpa nunca é da vítima.  

Superinteressante, n. 349, p. 32-41. Abril 

Comunicações S.A. [adaptado]. 

 

SER MULHER 

Ser uma mulher transexual é afrontar todos os dias a 

transfobia. Faço isso de forma espontânea, porque sei que 

não sou inferior a qualquer outra mulher. A minha 

identidade de gênero não me torna uma mulher “menor”, 

como pensam os transfóbicos, ela só me dá algumas 

características, lugares de fala e condições de vida 

diversas das de outras mulheres. Fazemos coro ao fato de 

que não se cabe falar em um modelo único de mulher, 

mesmo entre as mulheres cisgênero, que não são iguais 

nem pensam e sentem a sua realidade da mesma forma, 

só por se identificarem com o gênero que lhes foi atribuído 

socialmente. As pessoas transexuais não estão infelizes 

com a identidade delas, mas com a transfobia contra essa 

identidade - como se mulheres transexuais fossem menos 

mulheres, ou não fossem mulheres. Transfobia não é só 

insultar, ameaçar, agredir ou matar – piores aspectos 

dessa forma de opressão. Qualquer desrespeito ao gênero 

com o qual nos identificamos é, igualmente, transfobia. 

Jaqueline de Jesus, 2017. Disponível em: 

<https://azmina.com.br/colunas/eu-amo-ser-uma-mulher-trans/> 
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a) A exclusão da mulher no campo do trabalho é 
explicada apenas por conjunturas econômicas.  
b) A história de Martineau se explica por uma alta 
divisão social do trabalho porque antecede a Revolução 
Industrial.  
c) O caso de Harriet exemplifica como a existência de 
gênero pode alcançar a discriminação sexual no 
trabalho.  
d) A relação de gênero é norteada pelas diferenças 
biológicas e justifica as desigualdades e a exclusão 
social da mulher.  
e) A dificuldade encontrada pelas mulheres no mundo 
do trabalho reflete a sua inferioridade nesse campo 
social, diferente da esfera doméstica. 
 

3 - (Unicentro 2012) Considerando-se as teorias 
sociológicas a respeito das questões sobre gênero, 
assinale V nas afirmativas verdadeiras e F, nas 
falsas. 
(  ) O termo gênero faz referência a uma construção 
cultural, enfatizando o caráter social e histórico das 
diferenças sexuais. 
( ) Vários elementos estão envolvidos na constituição 
das relações de gênero, tais como a organização 
política, econômica e social. 
( ) A referência a gênero leva a pensar nas maneiras 
como as sociedades entendem o que é “ser homem” e 
“ser mulher”, o que consideram “masculino” e 
“feminino”. 
(  ) O termo gênero se refere às diferenças biológicas e 
naturais dos seres humanos. 
A alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo, é a 
a) F F V F  
b) V V V F  
c) V F F V  
d) F V V F  
e) V V V V 
 

4 - (Unesp 2012) Uma mãe canadense defendeu a 
decisão tomada por ela e por seu marido de manter em 
segredo o sexo de seu filho mais novo, para dar à 
criança a oportunidade de desenvolver a sua identidade 
sexual por conta própria. A decisão tomada por Kathy 
Witterick, 38 anos, e David Stocker, 39, de não revelar 
o gênero de seu bebê Storm, de quatro meses de idade, 
gerou uma avalanche de reações – positivas e 
negativas – após reportagem do jornal “Toronto Star”, 
publicada nesta semana [28.05.2011]. (www.g1.globo.com. 

Adaptado.) 

De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
a) O ponto de vista adotado pela mãe canadense 
pressupõe a adoção do determinismo biológico no 
campo da sexualidade.  
b) O fato descrito pela reportagem revela a influência 
da fé religiosa nos padrões comportamentais 
contemporâneos.  
c) Sob o ponto de vista moral, a decisão tomada pelo 
casal canadense expressa um perfil conservador.  
d) O fato em questão revela que, para os pais da 
criança canadense, identidade sexual é um tema 
pertencente exclusivamente à esfera da autonomia 
individual.  
e) A postura adotada pelos pais da criança em questão 
revela intolerância no campo das diferenças sexuais. 
 

5 - (Unioeste 2012) O conceito de gênero tem como 
objetivo explicitar que as diferenças entre homens e 
mulheres não são apenas de ordem física ou biológica. 
Antes disso, as relações de gênero estão diretamente 
relacionadas às características atribuídas a cada sexo 
pela sociedade e sua cultura. Sobre o conceito de 
gênero, é correto afirmar que 
a) o conceito de gênero começa a ser utilizado de forma 
mais ampla no final da década de 1970 por 
pesquisadoras interessadas em compreender o 
fenômeno do feminismo e o processo de opressão 
sofrido pelas mulheres naquele momento histórico.  
b) os estudos de Margareth Mead sobre a importância 
da cultura na determinação dos papéis sociais e nos 
usos e costumes de homens e mulheres pouco 
contribuíram para o desenvolvimento do conceito.  
c) os estudos contemporâneos sobre as relações de 
gênero apresentam uma completa ruptura com as 
concepções desenvolvidas por Joan Scott a respeito da 
temática que, em sua teoria, previa uma grande 
importância para o conceito ao não restringi-lo a história 
das mulheres.  
d) em uma sociedade democrática e com uma ampla 
liberdade sexual o conceito de gênero não é 
representativo, pois sua sustentação está centrada 
exclusivamente nos conflitos entre os sexos.  
e) os estudos realizados por Georg Simmel sobre a 
história da família e sobre o impacto do dinheiro nas 
relações entre os sexos demonstram que a 
organização das estruturas de parentesco não possui 
relação com as concepções históricas do conceito de 
gênero. 
 
6 - (Unicentro 2011) As brincadeiras de menino, em 
geral, envolvem atividades ao ar livre, como bicicleta, 
pipa ou skate. As meninas brincam de casinha. Isso é 
comum porque, antigamente, era papel do homem sair 
de casa para trabalhar, enquanto às mulheres cabiam 
os cuidados com o lar”, constata a pedagoga Maria 
Angela Barbato Carneiro, coordenadora do Núcleo de 
Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.  
ECHEVERRIA, Malu. Brincadeira não tem sexo: 
meninos e meninas podem — e devem — brincar do 
que tiverem vontade.  
In: Revista Crescer. ed. 139, jun. 2005. [online]. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/superarquivo/2003/conteudo_275078.shtm
l>. Acesso em: 29 jan. 2009. 

Sobre o processo de socialização e as relações de 
gênero, é correto afirmar: 
a) O termo “sexo” distingue as diferenças anatômicas, 
e o termo “gênero”, as diferenças fisiológicas entre 
homens e mulheres.  
b) As relações de gênero são universais e não 
dependem da construção que cada cultura tem em 
relação às diferenças sexuais.  
c) O processo de socialização disciplina os corpos 
quanto aos modos de agir, porém esse aprendizado 
não interfere nos modos de ser dos sujeitos sociais.  
d) O gênero é uma construção social que, através de 
organismos sociais, como a família e a mídia, atribui 
papéis e identidades sociais a homens e mulheres.  
e) As brincadeiras de crianças, assim como o modo 
como se comportam, demonstram que os papéis 
sociais são definidos antes mesmo do encontro com as 
instituições sociais. 
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7 - (Uel 2011) Leia o texto a seguir, que remete ao 
debate sobre questões de gênero.  
A violência contra a mulher acontece cotidianamente e 
nem sempre ganha destaque na imprensa, afirmou a 
ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
Nilcéa Freire [...]. “Quando surgem casos, 
principalmente com pessoas famosas, que chegam aos 
jornais, é que a sociedade efetivamente se dá conta de 
que aquilo acontece cotidianamente e não sai nos 
jornais. As mulheres são violentadas, são subjugadas 
cotidianamente [...]”, afirmou a ministra. [...] “Eliza 
morreu porque contrariou um homem que achou que 
lhe deveria impor um castigo. Ela morreu como morrem 
tantas outras quando rompem relacionamentos 
violentos”, disse a ministra. (“Violência contra as mulheres é 

diária”, diz ministra, Agência Brasil, Brasília, 11 jul. 2010.) 

Com base no texto e nos conhecimentos 
socioantropológicos sobre o tema, é correto 
afirmar: 
a) Questões de gênero são definidas a partir da classe 
social, razão pela qual são mais presentes nas 
camadas populares do que entre as elites.  
b) As identidades sociais masculina e feminina são 
configuradas a partir de características biológicas 
imutáveis presentes em cada um.  
c) As diferenças de gênero são determinadas no 
terreno econômico, daí o fato de serem produto da 
sociedade capitalista.  
d) As experiências socialistas do século XX 
demonstram que nelas as questões de gênero são 
resolvidas de modo a estabelecer a igualdade real entre 
homens e mulheres.  
e) As relações de gênero são construídas socialmente 
e favorecem, nas condições históricas atuais, a 
dominação masculina. 
 
8 – (VUNESP 2018) “O homem que agride mulher é 
aquele que levanta todo dia e sai para trabalhar. 
Frequenta grupos sociais corriqueiros, como reuniões 
de pais em escolas. Ele se veste e age de forma 
socialmente aceita. Só que, ao chegar em casa, 
comporta-se de forma violenta para manter a qualquer 
custo o posto de autoridade máxima”, declara a 
magistrada Teresa Cristina dos Santos. A juíza afirma 
que a violência contra a mulher é a única forma 
democrática de violência. Vítimas e agressores são 
encontrados em todos os segmentos da sociedade. 
Segundo pesquisadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina, a despeito de a maioria ter entre 25 e 
30 anos e baixa escolaridade, há agressores de todas 
as idades, condição financeira, nível de instrução e 
situação profissional. De acordo com a juíza Teresa 
Cristina, o enfrentamento da violência contra a mulher 
passa justamente por essa desmistificação de quem é 
o agressor. “Ao contrário dos crimes comuns, a 
violência contra a mulher é uma questão cultural”. 
(Adriana Nogueira. “Violência contra a mulher vem do homem comum 
e pode atingir qualquer uma”. www.uol.com.br, 26.09.2017. 
Adaptado.) 
A partir do texto, a violência contra a mulher na 
sociedade brasileira 
a) tem como causa principal a má distribuição de renda 
que afeta as classes populares. 
b) é um fenômeno associado ao autoritarismo de 
regimes políticos de exceção. 
c) é consequência direta de comportamentos 
impulsivos de natureza patológica. 

d) é um problema decisivamente associado ao 
significado cultural da masculinidade. 
e) tem origem inata, não sendo condicionada por 
fatores culturais ou sociais. 
 
9 – (UFU – MG 2016) A Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) liberou nesta quarta-feira (25) o uso de 
todos os banheiros da instituição por qualquer pessoa, 
conforme o gênero com que se identifica. A iniciativa se 
deu pela adoção da campanha “Libera meu xixi”, 
voltada ao combate da transfobia em espaços públicos. 
Nos próximos dias, banheiros de todo o campus 
receberão uma placa com a frase “Aqui você é livre 
para usar o banheiro correspondente ao gênero com 
que se identifica”.  
Disponível em:<http://www.ufjf.br/secom/2015/11/25/libera-meu-xixi-
ufjf-lanca-campanha-em-prol-do-respeito-a-diversidade/>.  
Para se entender as motivações para o 
desenvolvimento de uma política pública como a 
descrita, é necessário saber que: 
a) O sexo determina a conduta social dos indivíduos. 
b) Não há uma definição biológica para o conceito de 
sexo. 
c) O gênero é uma construção social. 
d) As diferenças de gênero são definidas 
geneticamente. 
 
10 – Para Pierre Bourdieu, "a dominação masculina 
seria uma forma particular de violência simbólica. Por 
esse conceito, o autor compreende o poder que impõe 
significações, impondo-as como legítimas, de forma a 
dissimular as relações de força que sustentam a própria 
força. O sociólogo quis dizer com isso que a dominação 
masculina se dá justamente pela manutenção de um 
poder que se mascara nas relações, que se infiltra no 
nosso pensamento e na nossa concepção de mundo. 
Para ele, uma relação desigual de poder comporta uma 
aceitação dos grupos dominados, não sendo 
necessariamente uma aceitação consciente e 
deliberada, mas principalmente de submissão pré-
reflexiva". (Texto de Adriano Senkevics, disponível em: 

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/05/21/o-conceito-de-
genero-por-pierre-bourdieu-a-dominacao-masculina/).  
Sobre a "dominação masculina" nas relações de 
gênero em nossa sociedade podemos afirmar que: 
a) Bourdieu acreditava que tanto homens como 
mulheres contribuíam para a manutenção da 
dominação masculina e da submissão feminina nesta 
relação. 
b) No momento que a dominação masculina é 
simbólica, ela é mais fácil de ser combatida. 
c) As mulheres são as principais responsáveis pela 
dominação masculina. 
d) Para Bourdieu a dominação masculina é evidente e, 
portanto, possível de ser facilmente percebida e 
exercida tanto por homens como por mulheres. 
e) Para Bourdieu, a dominação masculina conta com 
tamanho poder simbólico que é impossível de ser 
combatida. 
 
11 - Leia com atenção:  
“Se essa mulher fosse minha eu tirava do samba já já / 
Dava uma surra nela que ela gritava chega, chega, ó 
meu amor”. Música: Já já. Sinhô, 1926. 
“Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou 
entregar teu nome e explicar meu endereço. Você vai 
se arrepender de levantar a mão pra mim”.  
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Música: Maria da Vila Matilde. Elza Soares, 2015.  

As duas canções tratam do mesmo tema: violência 
contra a mulher. Explique o que as diferentes 
concepções presentes em cada uma das letras 
revelam.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

17.6 GABARITO 
1 – d 2 – c 3 – b 4 – d 5 – a 6 – d 7 – e 8 – d  9 – c 10 - a 

 

UNIDADE 18 
 

SISTEMA PRISIONAL 
 

18.1 AS PRISÕES E O PODER DISCIPLINAR  

Michel Foucault (1926 – 1984), nas obras “História 
da loucura” (1961) e “Vigiar e Punir” (1975), desenvolve 
uma investigação histórica acerca as instituições 
modernas, como o hospício, o presídio, a escola, e o 
quartel. Foucault percebe, em tais instituições, a 
atuação de um dispositivo de poder disciplinar, que 
exerce um domínio sobre os corpos dos indivíduos com 
o propósito de produzir sujeitos com “corpos dóceis” e 
mentes “adestradas” para o trabalho.  

O autor se interesse em compreender as relações 
de poder, as prisões, bem como a lógica e as práticas 
da punição. Por essa razão, Foucault estuda a mutação 
nas práticas penais ocorrida na Europa Ocidental entre 
os séculos XVIII e XIX. Em outras palavras, o estudioso 
busca compreender como se passou da tortura e do 
suplício como formas disseminadas de punição à 
moderna prisão como forma punitiva por excelência. 
Sua explicação é decisiva: não se tratou de um 
movimento contínuo de humanização das penas e da 
sociedade como um todo, mas sim de uma 
transformação profunda relacionada ao surgimento do 
poder disciplinar. Este se refere a uma série de 
saberes, lógicas, práticas e instituições relativamente 
dispersas – como o presídio, o hospital, a fábrica e a 
escola – mas que compartilham uma lógica comum: 
vigiar, controlar, dispor e classificar; atribuir a cada 
indivíduo um espaço e uma função; controlar o tempo e 
cada pequeno movimento. O objetivo é pulverizar pela 
sociedade o princípio do panóptico de Jeremy 
Bentham (1748 – 1832), segundo o qual uma torre 
central permitiria ao guarda vigiar cada uma das celas 
sem ser visto por nenhum dos detentos, instituindo um 
poder automático, incessante e inescapável. Esse 
poder disciplinar aparece juntamente com o 
capitalismo, relacionando-se intimamente com as 
novas problemáticas e exigências de controle dos 
tempos, dos movimentos, da circulação, da produção, 
dos corpos e dos capitais. Em épocas de explosão 

demográfica, de nascimento das grandes cidades, de 
enormes concentrações populacionais e migrações do 
campo para as cidades, ele foi uma tecnologia de poder 
que domou as multidões perigosas e revoltas populares 
e, ao mesmo tempo, otimizou suas forças produtivas, 
criando, assim, sujeitos adestrados politicamente e 
ativos economicamente. 

 

18.2 ESTIGMA E RESSOCIALIZAÇÃO 

Erving Goffman (1922 – 1982) é um sociólogo 
norte-americano que realiza um importante estudo 
acerca do que denomina estigma. A palavra estigma 
foi usada pelos gregos e era a marca de um corte ou 
uma queimadura no corpo e significava algo de mal 
para a convivência social. Podia simbolizar a categoria 
de escravos ou criminosos, um rito de desonra e etc. 
Era um sinal para se evitar contatos sociais. Na 
atualidade, a palavra estigma representa algo que deve 
ser evitado, uma ameaça à sociedade, isto é, uma 
identidade deteriorada. Segundo Goffman, a sociedade 
estabelece um modelo de categorias e tenta catalogar 
as pessoas conforme os atributos considerados 
comuns e naturais pelos membros dessa categoria. 
Estabelece também as categorias a que as pessoas 
devem pertencer, bem como os seus atributos, o que 
significa que a sociedade determina um padrão externo 
ao indivíduo que permite estabelecer a sua identidade 
social virtual. Em outras palavras, criamos um modelo 
social do indivíduo e a imagem socialmente criada pode 
não corresponder à realidade, mas ao que Goffman 
denomina de uma identidade social virtual. Os 
atributos, nomeados como identidade social real são, 
de fato, o que pode demonstrar a que categorias o 
indivíduo pertence. O estigma é um atributo que produz 
um amplo descrédito na vida do sujeito. Para os 
estigmatizados, a sociedade reduz as oportunidades. O 
diferente passa a assumir a categoria de "nocivo", 
"incapaz", fora do parâmetro que a sociedade toma 
como padrão. Ele fica à margem da sociedade. Passa 
a ser o diferente, dentro de uma sociedade que exige a 
semelhança e não reconhece as diferenças.  

Goffman aponta para três tipos de estigma. Em 
primeiro lugar, há as abominações do corpo - as 
várias deformidades físicas. Em segundo, as culpas de 
caráter individual, percebidas como vontade fraca, 
paixões tirânicas, crenças falsas e rígidas, 
desonestidade, podendo citar, por exemplo, distúrbio 
mental, prisão, vicio, alcoolismo, homossexualidade, 
desemprego, tentativas de suicídio e comportamento 
político radical. Por fim, há os estigmas tribais de 
raça, nação e religião, que podem ser transmitidos 
através de linhagem e contaminar por igual todos os 
membros de uma família. Em todos esses exemplos de 
estigma se encontram as mesmas características 
sociológicas: um indivíduo que poderia ter sido 
facilmente recebido na relação social cotidiana, mas 
possui um traço que ganha a atenção e afasta aqueles 
que encontra, destruindo a possibilidade de atenção 
para seus outros atributos. Com base nos estigmas 
fazemos vários tipos de discriminações. Assim, é 
possível apreender que o estigma de um indivíduo em 
conflito com a lei dificulta a sua reintegração na 
sociedade. Além disso, o estigma pode levar o 
indivíduo a não ser visto como um ser humano e, por 
consequência, dificultar o seu acesso a direitos de 
cidadania. Os problemas enfrentados por uma pessoa 
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estigmatizada podem se espalhar pelas pessoas do 
seu convívio. O fato é exemplificado por Goffman 
através de um texto retirado de uma coluna de 
conselhos de um jornal:  

"Querida Ann Landers: Sou uma menina de 12 
anos que é excluída de toda atividade social porque 
meu pai é um ex-presidiário. Tento ser amável e 
simpática com todo mundo, mas não adianta. Minhas 
colegas de escola me disseram que suas mães não 
querem que elas andem comigo - pois isso não seria 
bom para a sua reputação. Os jornais fizeram 
publicidade negativa de meu pai e apesar de ele ter 
cumprido sua pena ninguém esquecerá do fato. Há algo 
que eu possa fazer? Estou muito triste porque não 
gosto de estar sempre sozinha. Minha mãe procura 
fazer com que eu saia com ela, mas quero a companhia 
de pessoas da minha idade. Por favor, dê-me algum 
conselho.” (GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 1988). 
 

18.3 AS PRISÕES COMO INSTITUIÇÕES 

SOCIAIS TOTAIS  

Erving Goffman define a instituição social total 
como um local de residência e de trabalho onde um 
grande número de indivíduos com situação 
semelhante, separados da sociedade por um período 
considerável de tempo, leva uma vida fechada e 
formalmente administrada. As instituições totais podem 
ser enumeradas em cinco categorias: 1) as criadas 
para cuidar de pessoas que são consideradas 
incapazes e inofensivas, tais como as casas de cegos, 
asilos para idosos, órfãos e indigentes; 2) locais 
estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas 
incapazes de cuidar de si mesmas e que são também 
uma ameaça não intencional para a comunidade, como 
sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes 
mentais e leprosários; 3) as criadas para proteger a 
comunidade contra ameaças e perigos intencionais, 
sem se importar muito com o bem-estar das pessoas 
segregadas, onde se inserem as cadeias, 
penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e 
campos de concentração; 4) as erigidas com a intenção 
de realizar de um modo mais adequado alguma tarefa 
instrumental, tais como: quartéis, navios, escolas 
internas, campos de trabalho, colônias; 5) os 
estabelecimentos destinados a servir de refúgio do 
mundo, que também podem servir como locais de 
instrução para religiosos, tais como: abadias, 
mosteiros, conventos e outros claustros. 
 

18.4 EXERCÍCIOS  
 

1 - (PUC 2008) A partir do livro Vigiar e Punir, de 
Michel Foucault, considere as seguintes afirmações 
a respeito da disciplina: 
I. Ela é exercida de diferentes formas e tem como 
finalidade única a habilidade do corpo. 
II. Ela pode ser entendida como a estratégia 
empregada para o controle minucioso das operações 
do corpo, sendo seu efeito maior a constituição de um 
indivíduo dócil e útil. 
III. Ela se constitui também pelo controle do horário de 
execução de atividades. 
De acordo com as afirmações acima, podemos 
dizer que: 
a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) A afirmação I está incorreta. 
c) Apenas a afirmação III está correta. 
d) As alternativas II e III estão incorretas. 
e) Apenas a afirmação II está correta. 
 

2 - O filósofo e teórico social Michel Foucault (1926-
1984) dedica sua obra “Vigiar e punir” (1999) para o 
entendimento das formas de controle social externas e 
internas. Segundo o autor, a construção do sujeito 
dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível 
apenas por meio de processos “disciplinadores”, nos 
quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de 
acordo com o que se pede no meio social. Para 
entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a 
observação de instituições disciplinadoras, como a 
escola e as prisões, onde os indivíduos que ali 
permanecem vivem sob o controle da instituição. 
Podemos concluir que, para Foucault, controle 
social é: 
a) a forma de controlar a reprodução biológica de um 
grupo social. 
b) a forma de estabelecer critérios em relação à 
reprodução humana em países superpopulosos. 
c) um conjunto entre formas externas e internas de 
intervenção no comportamento do sujeito desviante. 
d) um conjunto de regras que limita a interação entre 
indivíduos de classes e estratos diferentes em 
sociedades estamentais. 
 

3 - (Interbits 2013) Giorgio Agamben, filósofo italiano, 
observa que hoje os cidadãos são continuamente 
controlados e consideram isso normal. Ele defende a 
ideia de que o paradigma político do Ocidente não é 
mais a cidade, mas o campo de concentração. Vistas 
por essa ótica, as práticas de exceção 
contemporâneas, engendradas por um Estado policial 
protetor, fazem da política do terror e da insegurança o 
princípio gestor, estimulando, cada vez mais, a 
privatização dos espaços e o confinamento no interior 
deles. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino 
médio. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. Adaptado. 
Segundo o filósofo Michel Foucault, esse modelo 
de vigilância apresentado por Agamben pode ser 
enquadrado como: 
a) Coletivo. 
b) Panóptico. 
c) Regular. 
d) Informal. 
e) Dissimulado. 
 

4 - (Interbits 2012) Leia com atenção.  
Escola pública do DF começa a testar chip para 
monitorar alunos 
Por meio de um chip fixado no uniforme, uma turma de 
42 estudantes do primeiro ano do ensino médio tem 
suas entradas e saídas monitoradas no CEM (Centro 
de Ensino Médio) 414 de Samambaia, cidade-satélite 
do Distrito Federal. O projeto, que começou a funcionar 
no dia 22 de outubro, manda mensagem por celular aos 
pais ou responsáveis pelos alunos, informando o 
horário de entrada e saída da escola. Segundo a 
diretora do CEM, a medida foi tomada para aumentar a 
permanência dos alunos nas salas de aula. “Os 
professores dos últimos horários reclamam que muitos 
alunos costumam sair antes do término das aulas. Por 
mais que a escola tente manter o controle, eles dão um 
jeito de sair da escola”.  
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Fonte: Folha on-line. 30 out. 2012. Adaptado. Disponível em: 
<http://folha.com/no1177555&gt;.  Acesso em 30 out. 2012. 

O texto apresenta uma forma de controle de 
estudantes dentro da instituição escolar. Esse tipo 
de instrumento está vinculado a qual lógica 
apresentada pelo filósofo Michel Foucault? 
a) Emancipação, que tem como fundamento tornar os 
estudantes sujeitos autônomos. 
b) Panoptismo, que tem intenção de controlar, mas 
também de tornar mais produtivos os corpos 
observados. 
c) Regime de verdade, que faz com que a Escola esteja 
comprometida com a emancipação humana. 
d) Luta de Classes, que torna tensa a relação entre 
estudantes e professores. 
e) Violência simbólica, que agride o sujeito através da 
linguagem. 
 

5 - (PUC 2010) Na sua obra Vigiar e punir, o filósofo 
francês Michel Foucault analisa as novas faces de 
exercício do poder disciplinar e afirma: 
“Muitos processos disciplinares existiam há muito 
tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas 
também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer 
dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação. 
(…) O momento histórico das disciplinas e o momento 
em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não 
unicamente ao aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. 
Forma-se então uma política das coerções que são um 
trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de 
seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O corpo humano entra numa 
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula 
e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; 
ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se 
quer, mas para que operem como se quer, com as 
técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se 
determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos 
e exercitados, corpos “dóceis”. (Vigiar e Punir, p. 118). 
Segundo essa passagem, seria correto afirmar que: 
I. O texto mostra como, a partir dos séculos XVII e XVIII 
o corpo foi descoberto como objeto e alvo de um novo 
poder e de novas formas de controle, pelas quais são 
superadas antigas formas de domínio e instaurado um 
novo modelo com o fim de tornar os corpos mais dóceis. 
II.O fim dessas práticas é tornar o corpo obediente e 
disciplinado através de um rigoroso exercício de 
controle sobre gestos e comportamentos. É assim que 
o corpo vira um novo objeto de poder. 
III. Segundo o autor, essa é a primeira vez na história 
que o corpo se tornara objeto de poder, já que essas 
práticas eram comuns tanto nos regimes escravocratas 
quanto nos monásticos. 
IV. Esses novos mecanismos de controle têm, segundo 
o autor, uma única motivação: o domínio do corpo para 
exploração econômica. 
a) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas a assertiva IV é verdadeira. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 
e) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
 

6 – Leia com atenção. 
Podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente 
diferentes. Em primeiro lugar, há as abominações do 
corpo — as várias deformidades físicas. Em segundo, 
as culpas de caráter individual, percebidas como 
vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, 
crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas 
inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, 
distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, 
homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio 
e comportamento político radical. Finalmente, há os 
estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem 
ser transmitidos através de linhagem e contaminar por 
igual todos os membros de uma família.  
(GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da 
identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 1988. p. 11-15.) 
Segundo o texto, é correto afirmar:  
a) Os estigmas físicos e os ligados à personalidade 
atingem todos os membros de uma família.  
b) As pessoas “normais” devem evitar a convivência 
com as estigmatizadas, para evitar a contaminação.  
c) Embora diferentes, os três tipos de estigma levam à 
rejeição do indivíduo pelo grupo social.  
d) Os portadores de características estigmatizantes não 
têm qualidades que possibilitem sua integração social.  
e) As três formas de estigma são transmitidas 
hereditariamente de uma geração a outra. 
 

7 – Assinale a alternativa que sintetiza o uso mais 
amplo que o termo “estigma” adquiriu na 
atualidade de acordo com o sociólogo Erving 
Goffman.  
a) Marcas corporais ocasionadas intencionalmente 
para indicar características morais do portador.  
b) Sinais produzidos no corpo das pessoas para 
restringir sua circulação em espaços públicos.  
c) Marcas observadas na pele de alguns indivíduos, 
atribuídas ao dom divino.  
d) Indícios físicos que levam ao julgamento de que 
certos indivíduos seriam seres imperfeitos.  
e) Características pessoais usadas socialmente como 
critérios para a discriminação de alguns indivíduos. 
 

8 – (IFSC 2015) Sobre o conceito de Instituições 
Totais, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Caracteriza-se pela demarcação de papéis de 
autoridade e de submissão.  
b) Esse conceito vem sendo bastante utilizado na 
sociologia a partir da proposta do canadense Erving 
Goffman.  
c) Instituições totais são estabelecimentos que 
funcionam em regime de internação ou aprisionamento, 
em que um de grupo indivíduos vive em tempo integral, 
separado da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, levando uma vida fechada e 
formalmente administrada.  
d) Há a diferenciação do mundo exterior especialmente 
através do fechamento físico, por exemplo, portas 
fechadas, paredes altas, arames farpados, grades, 
fosso, água, florestas ou pântanos.  
e) O preso/internado é mantido recluso, mas tem 
autonomia para a construção de seus horários. 
 

9 - O “poder disciplinar”, baseado no panoptismo, 
estabelece uma nova forma de exercício do poder: a 
vigilância invisível que permite classificar, qualificar e 
punir. Os espetáculos dos suplícios públicos, nos quais 
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o domínio violento sobre o corpo era exercido de forma 
exemplar, são abandonados. O castigo físico violento 
imposto pela vontade arbitrária do rei não pode mais 
ser aplicado. O sofrimento físico do corpo deixa de ser 
utilizado como forma de controle e poder. O direito de 
punir e castigar depende agora de um sistema dito 
racional. Os corpos passam a ser vigiados 
constantemente por um saber normativo.  
RODRIGUES, Sergio. A relação entre o corpo e o poder em Michel 
Foucault. Psicologia em Revista: Belo Horizonte, 2003.  

Explique como o sistema panóptico de vigilância e 
o controle dos corpos podem ser úteis ao modo de 
produção capitalista.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

10 - (UFPR 2016) Com base na classificação de 
Erving Goffman, mencione e analise duas situações 
cotidianas presentes nas relações sociais que 
caracterizam processos de estigmatização. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

18.5 GABARITO 
1 – b 2 – c 3 – b 4 – b 5 – b 6 – c 7 – e 8 – e 

 

UNIDADE 19 

 

A PRODUÇÃO DO GOSTO 
SEGUNDO PIERRE BOURDIEU 

 

19.1 PIERRE BOURDIEU  

Os estudos de Pierre Bourdieu (1930 – 2002) se 
destacam por uma singularidade: para ele, os 
condicionamentos materiais e simbólicos agem sobre a 
sociedade e os indivíduos numa complexa relação de 
interdependência. Nesse sentido, a posição social ou o 
poder que determinado indivíduo possui na sociedade 
não depende apenas do volume de dinheiro acumulado 
ou de uma situação de prestígio desfrutada por possuir 
escolaridade ou qualquer outra particularidade de 
destaque, mas está na articulação de sentidos que 
esses aspectos podem assumir em cada momento 
histórico.  

O autor se esforça para aliar objetividade e 
subjetividade em sua pesquisa social, articulando 
dialeticamente o ator social e a estrutura social (agente 

e sociedade). O método de análise de Bourdieu é 
dotado de praxiologia.  

Segundo a praxiologia de Bourdieu, o indivíduo é 
ao mesmo tempo produtor e produto da história. As 
disposições do sujeito estruturadas pelo passado 
tendem a reproduzi-lo. Bourdieu, de certo modo, 
concorda com a célebre frase de Engels: “os indivíduos 
fazem sua história, mas num meio determinado que os 
condiciona”. A praxiologia de seu método analisa a 
realidade objetiva (estrutura, espaço social) e a 
subjetividade transformada por ela (indivíduo, espaço 
simbólico). 

 

19.2 HABITUS 

Para Bourdieu, o habitus é um sistema de 
disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de 
pensar, que nos levam a agir de determinada forma em 
uma circunstância dada. As disposições são flexíveis, 
isto é, podem ser fortes ou fracas. Refletem o exercício 
da faculdade de ser condicionável. São adquiridas 
pela interiorização das estruturas sociais. 
Portadoras da história individual e coletiva, as 
disposições são de tal forma internalizadas que 
chegamos a ignorar que existem. São as rotinas 
corporais e mentais inconscientes, que nos permitem 
agir sem pensar. São produto de uma aprendizagem, 
de um processo do qual já não temos mais consciência 
e que se expressa por uma atitude "natural" de nos 
conduzirmos em um determinado meio. 
O habitus constitui a nossa maneira de perceber, julgar 
e valorizar o mundo e conforma a nossa forma de agir, 
corporal e materialmente. É composto por: 

• Ethos: os valores em estado prático, não-
consciente, que regem a moral cotidiana;  

• Héxis: os princípios interiorizados pelo corpo, 
como posturas e expressões corporais, que não são 
dados pela natureza, mas adquiridos; 

• Eidos: um modo de pensar específico, isto é, 
uma apreensão intelectual da realidade. 

O habitus, portanto, funciona como esquema de 
ação, de percepção e de reflexão. Presente no corpo 
(gestos, posturas) e na mente (formas de ver, de 
classificar) da coletividade inscrita em um campo, 
automatiza as escolhas e as ações em um campo dado, 
"economiza" o cálculo e a reflexão. O habitus é o 
produto da experiência biográfica individual, da 
experiência histórica coletiva e da interação entre essas 
experiências.  O habitus, deste modo, é tanto individual 
quanto coletivo. 

 

19.3 CAMPO 

O habitus é referido a um campo. Um campo pode 
ser compreendido como um espaço estruturado de 
posições, onde se manifestam as relações de poder. O 
campo pode ser considerado tanto um “campo de 
forças”, pois constrange os agentes nele inseridos, 
quanto um “campo de lutas”, no qual os agentes atuam 
conforme suas posições, mantendo ou modificando sua 
estrutura. Todo campo se caracteriza por agentes 
dotados de um mesmo habitus. O campo estrutura 
o habitus e o habitus constitui o campo. O habitus é 
a internalização ou incorporação da estrutura social, 
enquanto o campo é a exteriorização ou objetivação 
do habitus. A nossa posição em um campo determina a 
forma como consumimos o ensino, a política e as artes, 
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por exemplo. O domínio de um campo ocorre de acordo 
com a detenção dos capitais legitimados. Os agentes 
se encontram perpassados por diferentes campos 
sociais, que tendem à reprodução. Estamos inseridos 
em uma posição no campo educacional, outra no 
campo religioso, político, jurídico, mercado de trabalho, 
produção, moda, música. 

 

19.4 CAPITAL 

Capital, em geral é a quantidade de 
forças/recursos que os indivíduos possuem para fazer 
valer e conquistar suas vontades, suas necessidades e 
seus objetivos em determinado campo da sociedade. 
Essas forças/recursos podem ser materiais ou 
simbólicas. São atribuídos de fora, isto é, precisam de 
legitimidade. A posição do agente na estrutura é 
determinada pelo volume e pela qualidade do 
capital que o mesmo detém.  Em todo campo a 
distribuição de capital é desigual, o que implica que 
os campos vivam em permanente conflito, com os 
indivíduos e grupos dominantes procurando defender 
seus privilégios em face do inconformismo dos demais 
indivíduos e grupos.  

Deste modo, capital são os poderes legitimados: 
economicamente, culturalmente, linguisticamente, 
socialmente, simbolicamente e politicamente. A 
legitimidade diz respeito ao reconhecimento e 
aceitação dos poderes por parte de grupos e 
indivíduos. Segundo Bourdieu, existem:  

• Capital econômico: compreende a riqueza 
material, dinheiro, bens, patrimônios e etc; 

• Capital cultural: compreende o conhecimento, 
as habilidades, as informações e etc. Correspondente 
ao conjunto de qualificações intelectuais produzidas e 
transmitidas pela família, e pelas instituições escolares, 
sob três formas:  

• o estado incorporado, como disposição durável do 
corpo (por exemplo, a forma de se apresentar em 
público);  

• o estado objetivo, como a posse de bens culturais 
(por exemplo, a posse de obras de arte);  

• o estado institucionalizado, sancionado pelas 
instituições, como os títulos acadêmicos. 

• Capital social: correspondente ao conjunto de 
acessos sociais, que compreende o relacionamento e a 
rede de contatos; 

• Capital simbólico: correspondente ao 
conjunto de rituais de reconhecimento social, e que 
compreende o prestígio, a honra etc. O capital 
simbólico é uma síntese dos demais (econômico, 
cultural e social). 

 

19.5 PRODUÇÃO DO GOSTO 

A sociologia de Bourdieu é uma sociologia da 
reprodução das diferenças, materiais ou econômicas, 
mas também uma sociologia interpretativa do jogo de 
poder das distinções econômicas e culturais de uma 
sociedade hierarquizada. Bourdieu considera que o 
gosto e as práticas de cultura de cada um de nós são 
resultados das condições específicas de socialização. 
É na história das experiências de vida dos grupos e dos 
indivíduos que podemos apreender a composição de 
gosto e compreender as vantagens e desvantagens 
materiais e simbólicas que assumem. Para o autor, as 
práticas culturais são determinadas, em grande parte, 

pelas trajetórias educativas e socializadoras dos 
agentes. Nesse sentido, o gosto cultural é produto de 
um processo educativo, ambientado na família e na 
escola e não fruto de uma sensibilidade inata dos 
agentes sociais. Bourdieu põe em discussão um 
consenso muito em voga, relativo à crença de que 
gosto e os estilos de vida seriam uma questão de foro 
íntimo. Segundo o autor, o gosto seria, ao contrário, o 
resultado de imbricadas relações de força 
poderosamente alicerçadas nas instituições 
transmissoras de cultura da sociedade capitalista. 
 

19.6 EXERCÍCIOS 
 

1) Segundo Pierre Bourdieu, habitus é definido 
como 
a) o cálculo racional, pelo qual as práticas são fruto da 
ponderação lógica dos custos e benefícios resultantes 
do agir ou do não agir. 
b) o sistema de disposições, modos de perceber, de 
sentir, de fazer, de pensar, que nos levam a agir de 
determinada forma, em dada circunstância. 
c) as estruturas mentais que permitem ao indivíduo 
captar o ambiente em que atua, dotando a experiência 
social de significado. 
d) as intenções conscientes que conferem sentido à 
ação cotidiana dos indivíduos, legitimando os costumes 
e tradições de uma sociedade. 
e) as formas inconscientes condicionadas pela posição 
que os indivíduos ocupam na estrutura da sociedade, 
bem como por suas ordenações jurídicas e religiosas. 
 

2) (IFMT-2012) Habitus é uma noção filosófica antiga, 
originária no pensamento de Aristóteles e na 
Escolástica medieval, que foi recuperada e 
retrabalhada depois dos anos 1960 pelo sociólogo 
Pierre Bourdieu para forjar uma teoria disposicional da 
ação [...] Mas é no trabalho de Pierre Bourdieu, que 
estava profundamente envolvido nestes debates 
filosóficos, que encontramos a mais completa 
renovação sociológica do conceito. (WACQUANT; L. 
Esclarecer o habitus.) 
Sobre o conceito de habitus para Bourdieu, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
( ) É um sistema de disposições duráveis e 
transponíveis resultantes do processo de 
aprendizagem dos agentes sociais nas suas 
experiências em diversas modalidades de estruturas 
sociais (família, escola, igreja, mundo do trabalho). 
( ) É um sistema de disposições, estruturas 
estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 
estruturantes, isto é, como princípio gerador e 
estruturador das práticas e representações. 
( ) É gerador de estruturas que podem ser 
objetivamente “reguladas” e “regulares”, sem ser o 
produto da obediência cega a regras, sem supor a 
intenção consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações necessárias para atingi-los. 
( ) É gerador de estruturas reflexivas e é o produto da 
ação organizadora de um agente com intenção 
consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações necessárias para atingi-los.  
Assinale a sequência correta. 
a) F, V, F, V   d) V, F, V, F 
b) F, F, F, V   e) V, V, V, V 
c) V, V, V, F 
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3) Pierre Bourdieu trata da cultura no sentido 
antropológico, recorrendo a outro conceito, o “habitus”. 
Em sua obra “O Sentido Prático” ele explica mais 
detalhadamente sua concepção do “habitus”. “Os 
habitus são sistemas de disposições duráveis e 
transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, a 
funcionar como princípios geradores e organizadores 
de práticas e de representações que podem ser 
objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor que 
se tenham em mira conscientemente estes fins e o 
controle das operações necessárias para obtê-los.” 
(BOURDIEU, 1980, p.88). 

Sobre o conceito de habitus é INCORRETO afirmar 
que 
a) o habitus não é interiorizado pelos indivíduos, implica 
em consciência dos indivíduos para ser eficaz. 
b) o habitus funciona como a materialização da 
memória coletiva que reproduz para os sucessores as 
aquisições dos precursores. 
c) o habitus é o que caracteriza uma classe ou um 
grupo social em relação aos outros que não 
compartilham das mesmas condições sociais. 
d) o habitus explica porque os membros de uma mesma 
classe agem frequentemente de maneira semelhante 
sem ter necessidade de entrar em acordo para isso. 
e) o habitus é o que permite aos indivíduos se 
orientarem em seu espaço social e adotarem práticas 
que estão de acordo com sua vinculação social. Ele 
torna possível para o indivíduo a elaboração de 
estratégias antecipadoras que são guiadas por 
esquemas inconscientes, esquemas de percepção, de 
pensamento e de ação. 
 
4) (UEL 2013) Observe a tabela elaborada por Pierre 
Bourdieu: 

 
Com base na tabela, é correto afirmar: 
a) A pesquisa sobre as classes sociais indica as 
similitudes e simetrias dos gostos e práticas sociais das 
classes baixas, médias e superiores. 
b) A pesquisa sobre as classes baixas, médias e altas 
revela o quanto a dimensão cultural dificilmente 
coincide com a dimensão econômica das diferenças. 
c) A pesquisa sobre a dimensão cultural das classes 
sociais demonstra que há diferenças nos seus estilos 
de vida e de consumo. 
d) A pesquisa sobre as classes sociais e suas 
hierarquias desautorizam as afirmações sobre 
possíveis assimetrias nas escolhas de consumo. 

e) A pesquisa sobre o consumo e as prática sociais das 
três classes denuncia a apropriação da cultura popular 
pelas classes superiores. 
 
5) (IFMT 2012) A coluna de cima apresenta quatro 
pensadores e a de baixo, uma citação de cada um 
deles. Numere a coluna inferior de acordo com a 
superior. 
1 – Karl Marx  3 – Émile Durkheim 
2 – Max Weber  4 – Pierre Bourdieu 
( ) [...] se não me submeto às convenções do mundo, 
se, ao vestir-me, não levo em conta os costumes 
observados em meu país e em minha classe, o riso que 
provoco, o afastamento em relação a mim produzem, 
embora de maneira mais atenuada, os mesmos efeitos 
que uma pena propriamente dita. 
( ) A dominação, como conceito mais geral e sem 
referência a algum conteúdo concreto, é um dos mais 
importantes elementos da ação social. Sem dúvida nem 
toda ação social apresenta uma estrutura que implica a 
dominação. Mas, na maioria de suas formas, a 
dominação desempenha um papel considerável, 
mesmo naquelas em que não se supõe isto à primeira 
vista.  
( ) A dominação não é o efeito direto e simples da ação 
exercida por um conjunto de agentes investidos de 
poderes de coerção, mas o efeito indireto de um 
conjunto complexo de ações que se engendram na 
rede cruzada de limitações que cada um dos 
dominantes, dominado assim pela estrutura do campo 
através do qual se exerce a dominação, sofre de parte 
de todos os outros. 
( ) [...] os homens fazem sua própria história, mas não 
a fazem segundo sua livre vontade; não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha, mas sob aquelas 
circunstâncias com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado. 
Marque a sequência correta. 
a) 3, 1, 4, 2   d) 1, 2, 3, 4 
b) 3, 2, 4, 1   e) 2, 3, 4, 1 
c) 4, 3, 2, 1 
 
6) (CEFET) “Todo indivíduo evolui no interior de 
espaços sociais mais ou menos autônomos [...], isto é, 
a estruturação das interações sociais que obedecem a 
regras de jogo específicas do campo considerado. 
Assim, respectivamente do campo econômico, cultural, 
artístico, desportivo ou religioso desenvolve-se uma 
lógica própria determinada pela especificidade dos 
desafios e dos trunfos que se podem fazer valer, tendo 
em conta regras que aí prevalecem”. (Michel de 
Coster/Bernadette Bawin-Legros – Introdução a 
Sociologia, p. 239).  
O texto acima refere-se à análise do poder através 
da oposição de classes. Assinale a alternativa 
correta sobre qual autor produziu o texto acima. 
a) Karl Marx   d) Pierre Bourdieu 
b) Michel Foucault  e) Anthony Giddens 
c) Max Weber 
 
7) A escola aparentemente é um espaço onde o 
aprendizado acontece democraticamente. No entanto, 
a função do sistema de ensino é servir de instrumento 
de legitimação das desigualdades sociais. Longe de ser 
libertadora, a escola é conservadora e mantém a 
dominação dos dominantes sobre as classes 
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populares, sendo representada como um instrumento 
de reforço das desigualdades e como reprodutora 
cultural, pois há o acesso desigual à cultura segundo a 
origem de classe. (CATANI, Afrânio; HEY, Ana. 
Bourdieu e a educação. Revista Cult, 2010).  
A partir do conceito de capital, de Pierre Bourdieu, 
explique de que maneira a escola pode atuar como 
reprodutora das desigualdades sociais.  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
8) (JFV 2015) Leia com atenção: 
O sistema escolar tenderia a reproduzir a distinção 
entre dois modos básicos de se relacionar com a 
cultura: um primeiro, desvalorizado, se caracterizaria 
pela figura do aluno esforçado, estudioso, que busca 
compensar sua distância em relação à cultura legítima 
por meio de uma dedicação tenaz às atividades 
escolares; e um segundo, valorizado, representado 
pelo aluno tido como brilhante, talentoso, inteligente, 
muitas vezes precoce, que atende às exigências da 
escola sem demonstrar traços de um esforço laborioso 
ou tenso. O sistema de ensino, sobretudo nos seus 
ramos mais elevados, valorizaria e cobraria dos alunos 
essa segunda postura. Bourdieu observa que nas 
avaliações formais ou informais (particularmente nas 
provas orais) exige-se dos alunos muito mais do que o 
domínio do conteúdo transmitido. Exige-se uma 
destreza verbal e um brilho no trato com o saber e a 
cultura que somente aqueles que têm familiaridade com 
a cultura dominante podem oferecer. (A SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO DE PIERRE BOURDIEU, NOGUEIRA, M.A) 

Com base no texto e seus conhecimentos sobre a 
Sociologia de Pierre Bourdieu, explique a afirmação 
a seguir: “a raridade dos capitais promove a 
distinção”. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
9) Leia o texto a seguir. 
O gosto musical pode não estar ligado a  uma escolha 
individualizada, mas sim a uma tendência social 
reafirmada ao longo dos anos. A constatação é do 
cientista social Dmitri Cerboncini Fernandes, baseada 
numa análise sócio-histórica das origens do samba e 
do choro. Segundo o pesquisador, a reprovação ou 
aceitação desses gêneros musicais urbanos e de seus 
subgêneros refletem questões sociais. A pesquisa 
propõe uma análise contemporânea dos gêneros 
populares urbanos e cria um escala de “autenticidade” 

com quatro subdivisões: o choro, o samba “tradicional”, 
o samba dos anos 1980 e o samba dos anos 1990. O 
choro é tido como o mais legítimo, seguido do samba 
representado por personagens surgidos na década de 
1960, como Paulinho da Viola. O samba dos anos 
1980, ou pagode, é definido como aquele que tenta se 
ligar ao tradicional, embora não consiga de todo, dado 
o grande sucesso comercial já obtido. Zeca Pagodinho 
é um representante desse grupo. O samba dos anos 
1990, com grupos como Exaltasamba e Soweto, cujos 
artistas se espelham no grupo anterior e que não chega 
a ser classificado como samba pelos críticos, mas 
como “pagode comercial”. Fernandes analisou o 
público de cada um dos subgêneros e concluiu que o 
gosto está atrelado às camadas sociais. A maioria das 
pessoas que gostam das produções da década de 1990 
é jovem, com nível escolar mais baixo e moradores da 
periferia. Já o público do samba da década de 1980 é 
mais heterogêneo, com pessoas de uma faixa etária um 
pouco maior e que cursaram faculdade. O samba 
tradicional e o choro, por fim, possuem um público 
composto por uma maioria de pessoas com nível 
superior em boas faculdades, grande consciência 
política e que entendem de música. “Isso, de certa 
forma, reflete uma disputa simbólica entre classes no 
Brasil”. CRUZ, Juliana. Gosto musical por samba e choro tem 

caráter social. Disponível em: <www.usp.br> 
 

O texto relata que o gosto pelo samba, choro ou 
pagode varia conforme a classe social. Assim, é 
possível afirmar que o gosto musical não é 
determinado apenas por fatores individuais: a 
posição que o indivíduo ocupa no espaço social é 
fator que influencia a opção por determinado tipo 
de música. Com base nos seus conhecimentos, 
explique Pierre Bourdieu entende a construção do 
gosto dos agentes de uma sociedade. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
10) (UEL 2013) Leia o texto a seguir. 
A França não está fazendo feio nas Olimpíadas este 
ano. Apesar de continuar longe da China e dos Estados 
Unidos, o país já conseguiu 28 medalhas, entre elas 9 
de ouro. A surpresa é grande porque o país já teve 
resultados pífios em Olimpíadas anteriores. A história 
das vitórias francesas é recente. Após o fiasco nos 
Jogos Olímpicos de Roma em 1960, quando a França 
ficou no 25o lugar do ranking com apenas 5 medalhas, 
nenhuma de ouro, o país decidiu melhorar seu 
rendimento esportivo. Para se manter entre os 10 
melhores países do mundo, o estado francês investiu – 
e continua investindo – pesado no esporte de base, nas 
escolas públicas francesas. Todos os franceses, desde 
pequenos, devem “testar” vários esportes em aulas de 
Educação Física. Essa política garante a renovação do 
esporte a longo prazo ou, para usar um termo em voga, 
cria um ambiente esportivo sustentável. Os resultados 
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estão sendo colhidos hoje. Enquanto os franceses 
acreditam que é necessário formar atletas, nós 
brasileiros continuamos a olhar o sucesso com um 
certo misticismo. Acreditamos que os melhores 
esportistas receberam um tipo de dom divino ou algo 
parecido. Enquanto falamos em “esperança”, “mágica” 
e “milagre” para ganhar medalhas, a França fala em 
“objetivos”, “esforço” e “elite”. Os raros medalhistas 
olímpicos brasileiros que conseguem se diferenciar 
enfrentam uma enorme pressão e carregam sozinhos o 
peso das expectativas de toda uma nação durante 
décadas. O resultado disso é uma grande frustração, 
tanto dos esportistas, quanto dos torcedores, que se 
repete a cada Olimpíada. (Adaptado de: PELIZ, A. C. Cartas 

de Paris: O segredo das medalhas francesas. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/pais/noblat/>. Acesso em: 5 ago. 2012.) 

O texto pode ser analisado à luz do conceito de 
“capital” formulado por Bourdieu. 
a) Explique esse conceito e cite seus tipos 
principais. 
b) Identifique duas características que 
exemplificam o conceito, presentes na política de 
esportes na França. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

19.7 GABARITO 
1 – b 2 – e 3 – a 4 – c 5 – b 6 – d 

 


