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 Língua portuguesa 
UNIDADE 1 

 

LÍNGUA E COMUNICAÇÃO 
 

 “A língua portuguesa, adornada por ecos tupis e nagôs, 
chama-se brasileira, escorre da boca em versos prosaicos, em 
falas musicais. No carnaval, no dia santo. Na santeria que rima 
Jesus de Nazaré com os tambores do Candomblé. ” 

(Renato Forin Jr.) 
 

A língua não é única, ou seja, ela pode ser considerada 
um conjunto de dialetos. Alguém já disse que em nenhum 
país se fala uma língua só. No Brasil, não é diferente. Cada 
região tem seus falares, cada camada da sociedade tem o 
seu. Pode-se dizer que cada indivíduo tem o seu. A esse 
fenômeno caracterizamos como variação linguística. 
 

1.1 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 
A variação linguística acontece porque o pilar principal da 

língua é a comunicação. Desta forma, os falantes fazem 
rearranjos conforme sua necessidade, muitas vezes esses 
rearranjos marcam a identidade de um grupo social. 
Podemos classificar essa variação de algumas formas: 
histórica, regional, social e estilística. 
 

1.1.1 Variação histórica (diacrônica) 
Ocorre de acordo com diferentes épocas vividas pelos 

falantes, sendo assim, é possível distinguir o português 
arcaico do português moderno. Bem como palavras que há 
muito tempo foram usadas e atualmente caíram em desuso, 
um grande exemplo é a palavra “vossa mercê”, que 
atualmente foi substituída por “você”. 

 

1.1.2 Variação regional (diatópica ou geográfica)  
Este tipo de variação ocorre porque diferentes regiões  

têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e  
tradições, estabelecendo, assim, diferentes estruturas  
linguísticas. A palavra mandioca e aipim são grandes  
exemplos deste tipo de variação, as duas palavras significam  
a mesma coisa, no entanto, são usadas em regiões  
diferentes. 

 

1.1.3 Variação social (diastrática) 
Acontece, conforme os hábitos e cultura de diferentes 

grupos sociais. Este tipo de variação ocorre porque 
diferentes comunidades possuem diferentes conhecimentos, 
modos de atuação e sistemas de comunicação. A gíria e o 
jargão são exemplos deste tipo de variação. 

 

1.1.4 Variação estilística (diafásica) 
Se faz presente na expressividade individual de uma 

língua e considera um mesmo indivíduo em diferentes 
situações de comunicação: se está em ambiente familiar, 
profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e 
quem são seus receptores.  

 

As variações linguísticas devem ser valorizadas e 
reconhecidas a fim de evitar o preconceito linguístico. Deve-
se lembrar que a língua é adaptável e que objetivo é 
estabelecer comunicação. Logo, cada texto, imagem e fala, 
possui uma intencionalidade e, para analisar esses objetivos, 
é preciso lançar mão às figuras de linguagem:  

 

1.2 ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 
 

1.2.1 Função referencial ou denotativa (contexto)  
É a função da informação. Isso porque sua mensagem é 

centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados 
da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando, 
assim, o discurso literário presente em outras funções, como 
a função poética e a função emotiva. 
 

Exemplo: 
 

Texto jornalístico 
Assassinato na Rua da Constituição 

O funcionário do Ministério da Fazenda, Misael, 63, matou a 
tiros a ex-prostituta Maria Elvira, com quem vivia há três anos. 
O crime ocorreu na rua da Constituição, Rio de Janeiro, 
motivado, ao que parece, por uma série de traições da mulher. 
Ao que tudo indica, os amantes mudavam-se de bairro toda vez 
que Misael, avesso de escândalos, descobria uma traição de 
Maria Elvira. A polícia encontrou a vítima em decúbito dorsal, 
com marcas de seis tiros no corpo. 

(Retirado do texto: Operadores da narrativa) 
 

1.2.2 Função emotiva (emissor) 
A mensagem organiza-se, centralmente, na posição do 

emissor, marcado pelo traço inicial do pronome em 1ª 
pessoa, ao mesmo tempo que envia seus sentires, 
lembranças, expressões e confissões a uma 2ª pessoa, 
apontada, normalmente, por um “você”. O conjunto todo da 
mensagem concorre, portanto, para aflorar sentimentos e 
embalar emoções. 
 

Eu ainda estou aqui 
Perdido em mil versões 
Irreais de mim 
Estou aqui por trás de todo o caos 
Em que a vida se fez 
 

Tenta me reconhecer no temporal 
Me espera 
Tenta não se acostumar 
Eu volto já 
Me espera 
 

Eu que tanto me perdi 
Em sãs desilusões ideais de mim 
Não me esqueci 
De quem eu sou 
E o quanto devo a você 
[...]                                                                                       
                                                              (Me espera – Sandy) 
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1.2.3 Função conativa (receptor) 
Quando a mensagem está orientada para o destinatário. 

A palavra conativa tem origem no termo latino conatum, que 
significa tentar influenciar alguém através de um esforço. É 
também chamada de apelativa, numa ação verbal do 
emissor de se fazer notar pelo destinatário, seja através de 
uma ordem, exortação, chamamento, invocação, saudação 
ou súplica. Importa dizer que a função conativa é marcada 
gramaticalmente pela presença do imperativo e do vocativo 
e pela 2ª pessoa do verbo.  

 

 
 

1.2.4 Função fática (canal)  
A mensagem está centrada no canal. O objetivo desse 

tipo de mensagem é testar o canal, é prolongar, interromper, 
ou reafirmar a comunicação, não no sentido de, 
efetivamente, informar significados. São repetições 
ritualizadas, quase ruídos, balbucios, gagueiras, cacoetes de 
comunicação (mesmo gestuais), fórmulas vazias, 
convenções sociais, de superfície, testando, assim, a própria 
comunicação. Certos “tiques” da fala podem caracterizar se 
como fáticos: “certo?”, “entende?”, “não é?”, “tipo assim...”  
 

 

(...) Olá, como vai ? 
Eu vou indo e você, tudo bem ? 
Tudo bem eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você ? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe … 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona ? 
Precisamos nos ver por aí (…) 

 

(Trecho da música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola). 
 

1.2.5 Função poética (mensagem) 
Tem como principal característica a emissão de uma 

mensagem elaborada de maneira inovadora, encontrada, 
predominantemente, na linguagem literária, sobretudo, na 
poesia. O centro de interesse da comunicação na função 
poética é o próprio texto e, por isso, alguns recursos são 
utilizados para chamar a atenção do destinatário para a 
mensagem. Forma e conteúdo ganham um novo arranjo para 
provocar no leitor o prazer estético. Recursos como efeitos 
sonoros e rítmicos, além do uso das diversas figuras de 
linguagem, colaboram na tentativa de deslocar a mensagem 
de uma estrutura convencional que tolhe a criatividade 
artística. 

 
(Vinicius de Moraes) 

 

Convite 
Poesia 
é brincar com palavras 
como se brinca 
com bola, papagaio, pião. 
Só que 
bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 
As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 
Como a água do rio 
que é água sempre nova. 
Como cada dia 
que é sempre um novo dia. 
Vamos brincar de poesia? 

José Paulo Paes 
 

1.2.6 Função metalinguística (código)  
Linguagem utilizada para falar, explicar ou descrever o 

próprio código.  É empregada com afinco na publicidade e na 
poesia como forma de atingir e persuadir o leitor.  
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1.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (ENEM)  
 

Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto:  
a) Caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
b) Cunho apelativo, pela predominância de imagens 
metafóricas. 
c) Tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) Espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) Originalidade, pela concisão da linguagem. 
 

02. (Enem) 
Mandinga — Era a denominação que, no período das grandes 
navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. 
A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os 
exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali 
habitavam — é que eles davam indicações sobre a existência 
de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra 
de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, 
sortilégio. (COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: Geração Editorial, 2009. Fragmento) 
No texto, evidencia-se que a construção do significado da 
palavra mandinga resulta de um(a): 
a) Contexto sócio-histórico. 
b) Diversidade técnica. 
c) Descoberta geográfica. 
d) Apropriação religiosa. 
e) Contraste cultural. 
 

03. (Unifesp) 

fora de si  
eu fico louco  
eu fico fora de si  
eu fica assim  
eu fica fora de mim 
eu fico um pouco  
depois eu saio daqui  
eu vai embora  

eu fico fora de si  
eu fico oco  
eu fica bem assim  
eu fico sem ninguém em mim.  

A leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta 
explora a ideia de: 
a) Buscar a completude no Outro, conforme atesta a função 
apelativa, reforçando que o Eu, quando fora de si, 
necessariamente se funde com o Outro.  
b) Sair de sua criação artística, retratando, pela função poética, 
a contradição do fazer literário, que não atinge o poeta.  
c) Perder a noção de si mesmo, e também perder a noção das 
outras pessoas, o que se mostra num poema metalinguístico.  
d) Extravasar o seu sentimento, como denuncia a função 
emotiva, reafirmando a situação de desencanto e desengano do 
poeta.  
e) Criar literariamente como brincar com as palavras, o que se 
pode comprovar pela função fática da linguagem. 
 
04. (Enem) 
O telefone tocou. 
 — Alô? Quem fala?  
— Como? Com quem deseja falar?  
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso.  
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio?  
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço.  
— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de 
quem se trata?  
(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.)  

Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o 
receptor, predomina no texto a função: 
a) metalinguística.  
b) Fática.  
c) Referencial.  
d) Emotiva. 
e) Conativa. 
 

1.4 GABARITO 
01. D ; 02. A ; 03.C ; 04. E 

 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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UNIDADE 2 
 

CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 
 

Para que possamos compreender melhor os textos a 
nossa volta, precisamos saber diferenciar o significado de 
duas palavras: DENOTAÇÃO e CONOTAÇÃO, pois cada 
uma faz com que o texto seja compreendido de uma maneira. 
Nossa língua é muito rica e está em constante evolução, por 
tal motivo, as palavras não apresentam apenas um 
significado, mas, sim, múltiplos sentidos, decorrentes do 
contexto em que estão inseridas e a partir do conhecimento 
de cada indivíduo.  
 

DENOTAÇÃO: é o uso da palavra no seu sentido original, usual, 
tal como aparece no dicionário. 
CONOTAÇÃO: é o uso da palavra com um significado novo, 
diferente do original, criado a partir do contexto em que está 
inserida.  
 

Veja os exemplos:  
1. Os domadores conseguiram enjaular a fera. 
Obs. Fera: (s/f) animal selvagem, carnívoro e feroz. (Dicionário 

Aurélio). 
2. Aquela aluna é fera em Língua Portuguesa. 
Obs. Fera: pessoa muito esperta, craque no que faz.  
3. Ele ficou uma fera quando soube da notícia.  
Obs. Fera: pessoa que está brava ou muito brava.  

No primeiro exemplo, a palavra “fera” encontra-se no 
sentido denotativo, pois segue o significado do dicionário. Na 
segunda e terceira frase, entretanto, há mudanças de 
sentidos o que faz com que a palavra “fera” assuma o sentido 
conotativo. Assim, percebemos que saber sua significação 
faz toda a diferença na hora de interpretar os textos. 

A linguagem conotativa não é exclusiva da literatura, ela 
é empregada em letras de músicas, anúncios publicitários e, 
até mesmo, nas conversas do dia a dia. 

 

Observe a canção “Dois Rios”, de Samuel Rosa, Lô 
Borges e Nando Reis, note que a caracterização do sol foi 
empregada em seu sentido conotativo: 
 

Dois Rios 
 

O céu está no chão 
O céu não cai do alto 
É o claro, é a escuridão 
 

O céu que toca o chão 
E o céu que vai no alto 
Dois lados deram as mãos 
 

Como eu fiz também 
Só pra poder conhecer 
O que a voz da vida vem dizer 
 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
Que os lábios sejam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 
 

O sol é o pé e a mão 
O sol é a mãe e o pai 
Dissolve a escuridão 
 

O sol se põe, se vai 
E após se pôr 
O sol renasce no Japão 
 

Eu vi também 
Só pra poder entender 
Na voz a vida ouvi dizer 
 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
E os lábios beijam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 
 

E o meu lugar é esse 
Ao lado seu, meu corpo inteiro 
Dou o meu lugar, pois o seu lugar 
É o meu amor primeiro 
O dia e a noite, as quatro estações 
 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
E os lábios sejam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 
 

O céu está no chão 
O céu não cai do alto 
É o claro, é a escuridão 
O céu que toca o chão 
E o céu que vai no alto 
Dois lados deram as mãos 
Como eu fiz também 
Só pra poder conhecer 
Tudo que a voz da vida vem dizer 
 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
E os lábios beijam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 
 

E o meu lugar é esse 
Ao lado seu, no corpo inteiro 
Dou o meu lugar, pois o seu lugar 
É o meu amor primeiro 
O dia e a noite, as quatro estações 

 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
Que os lábios sejam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 
 

Que os braços sentem 
E os olhos veem 
E os lábios beijam 
Dois rios inteiros 
Sem direção 

 

Note que a expressão “dois rios inteiros” também foi 
empregada conotativamente e compõe um dos elementos 
básicos para a interpretação da letra.  
 

Obs. A linguagem poética faz bastante uso do sentido 
conotativo das palavras, num trabalho contínuo de criar ou 
modificar o significado. Na linguagem cotidiana também é 
comum a exploração do sentido conotativo, como 
consequência da nossa forte carga de afetividade e 
expressividade. 

O emprego das palavras com sentido conotativo é mais 
comum na linguagem coloquial e na linguagem literária. 

A conotação atribui às palavras significados novos, 
afetivos, subjetivos, que mais sugerem do que informam.  

Nesse sentido, compreendemos que os significados das 
palavras não são fixos, mas dinâmicos. A capacidade de 
criação do ser humano faz com que as palavras tenham 
sentidos ampliados, deixando de apresentar apenas aquele 
do dicionário.  
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2.1 EXERCÍCIOS 
 

01. Coloque nos parênteses D, se a frase estiver no sentido 
denotativo, ou C, se a frase estiver no sentido conotativo.  
a) (   ) Meu pai é meu espelho.                                              
b) (   ) Quebrei o espelho do banheiro.                                   
c) (   ) Essa menina tem um coração de ouro.             
d) (   ) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 
e) (   ) Fez um transplante de coração. 
f)  (   ) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 
g) (   ) Completou vinte primaveras.  
h) (   ) Na primavera os campos florescem.  
i)  (   ) Estava tudo em pé de guerra.  
j)  (   ) Ela estava com os pés inchados.  
k) (   ) É órfão de afeto.  
l)  (   ) Muito cedo ele ficou órfão de pai. 
 

 
02. (ENEM 2003) Observe a tirinha a seguir e responsa ao que 
é solicitado: 

 
O humor presente na tirinha da personagem Mafalda decorre 
principalmente de qual fato? Explique o que aconteceu. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

03. (TODA MATÉRIA) Qual das opções abaixo apresenta o 
sentido figurado: 
a) As apostilas estão com preços exorbitantes. 
b) Não conseguimos o atendimento no banco. 
c) O funcionário estava muito confuso com os dados. 
d) Ele foi muito doce e atencioso comigo. 
e) No caminho de casa, encontramos um filhote de gato. 
 
04. Responda após analisar a imagem abaixo: 

 
Disponível: domínio público 

 

“Bom pra burro” está em seu sentido denotativo ou conotativo? 
Justifique sua resposta. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

05. (MUNDO EDUCAÇÃO) Todas as alternativas abaixo 
possuem orações que apresentam o sentido conotativo, 
EXCETO: 
a) “o casamento não é um mar de rosas” 
b) “meus pensamentos voaram alto” 
c) “quando pisado, meu coração sangrou” 
d) “alimentou-se da coragem” 
e) “chorou intensamente até dormir” 
 
06. Leia a tirinha abaixo e responda:  

Na tirinha acima, de  tom cômico, a oração “ou cabeças vão 
rolar” está no sentido conotativo ou denotativo? Explique sua 
resposta. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2.2 GABARITO 
01. C, D, C, C, D, C, C, D, C, D, C, D; 03.D, 05. E 
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UNIDADE 3 
 

ACENTUAÇÃO GRÁFICA E REFORMA 
ORTOGRÁFICA 

 

3.1 A SÍLABA E A TONICIDADE 
 

A Sílaba é um conjunto de sons que pode ser emitido 
numa só expiração. 

 

3.1.1 Divisão silábica 
Dependendo da quantidade de sílabas, as palavras 

podem ser classificadas em: 

• Monossílaba (mono = um): eu, mim, pá, rei, breu etc; 

• Dissílaba (di = dois): xo-dó, Mar-cos, au-la, ar-te, car-ro, 
De-us etc; 

• Trissílaba (tri = três): ca-dei-ra, trans-por-te, abs-tra-to, 
ta-pe-te etc; 

• Polissílaba (poli = vários / mais de três): pa-ra-le-le-pí-
pe-do, pa-ra-noi-a, con-ge-la-men-to. 

3.1.2 Classificação quanto à sílaba tônica 
Quando pronunciamos uma palavra, podemos sempre 

perceber uma sílaba mais forte que as outras. A sílaba mais 
forte da palavra se chama sílaba tônica. As outras sílabas 
são chamadas de átonas. A forma mais fácil de descobrir a 
sílaba tônica é chamando a palavra alongadamente. Ex.: 
Paranáááá, Gramáááática, lââââmpada. 

Assim, podemos classificar as palavras em: 

• Oxítonas: quando a última sílaba for a tônica: gua-ra-ná, 
a-mém, li-to-ral, op-ções.  

• Paroxítonas: quando a penúltima sílaba for a tônica: ho-
mem, a-ma-re-mos, mui-tas.  

• Proparoxítonas: quando a antepenúltima sílaba for a 
tônica: prín-ci-pe, náu-fra-go, Gra-má-ti-ca. 

 

Obs.: existem os monossílabos tônicos, que podem 
aparecer sozinhos numa resposta: pá, é, dó, bem, sim etc. Os 
monossílabos que nunca aparecem sozinhos são átonos: a, 
em, me, nos, mas, pra, por etc. Ex.: “O que você sente?” “Fé” (a 
palavra “fé” pode aparecer sozinha numa resposta, por isso é 
um monossílabo tônico).  
 

Lembre-se: 
Hiato: sequência de duas vogais em sílabas diferentes. (sa-ú-
de, co-o-pe- rar, ru-im, crê-em). 
Ditongo: vogal e semivogal pronunciadas numa só sílaba, 
independente da ordem destas. Estes podem ser classificados 
em: 
1.Crescente - Semivogal + Vogal (gló-ria, qual, frequente, 
tênue); 
2.Decrescente - Vogal + Semivogal (pai, cha-péu, mui-to, mãe). 
 

3.2 ACENTUAÇÃO GRÁFICA  
A acentuação de algumas palavras serve para demonstrar 

qual a correta pronúncia da palavra. Nossa língua possui 
vocábulos que se diferem apenas pela posição da sílaba tônica, 
por exemplo: sábia/sabia/sabiá, secretaria/secretária, 
fábrica/fabrica, saia/saía, doido/doído. A inexistência do acento 
poderia causar dificuldade na compreensão da palavra.  
 

O acento sempre é grafado na sílaba tônica! 
→ São acentuados monossílabos tônicos terminados em:  
• a(s) - lá, cá, já. 

• e(s) - pé, mês, fé. 

• o(s) - pó, só, nós. 

Obs.: perceba-se a diferença entre: mas (conjunção) e más 
(adjetivo): “Elas são más, mas são bonitas”; dê (verbo) e de 
(preposição): “Não dê embora o livro de Matemática” etc. 
 

→ Oxítonos terminados em:  
• a(s) - Pará, sofás, amá-lo. 

• e(s) - você, cafés. 

• o(s) - avô, paletós. 

• em, ens - ninguém, armazéns. 

• éu(s), éis, ói(s) - céu, papéis, herói. 
 

→ Paroxítonos terminados em:  
• ão(s), ã(s) - órfãos, órfãs. 

• ei(s) - jóquei, fáceis. 

• i(s) - júri, lápis. 

• us – vírus. 

• um, uns - álbum, álbuns. 

• r – revólver. 

• x – tórax. 

• n / ons - hífen, prótons. 

• l – fácil. 

• ps – bíceps. 

• ditongos crescentes seguidos ou não de s - ginásio, mágoa, 
áreas. 

MACETE: LINURXÃO UM DITONGO PS  
→ Proparoxítonos - todos são acentuados. 
→ “i” e “u”, seguidos ou não de “s”, tônicos, em hiato: pi-
au-í, sa-ú-de, e-go-ís-mo ≠ ju-iz, ru-im. 
Exceções: 
a) Quando o “i” destes casos vier seguido de “nh”: ra-i-nha, 
ta-i-nha. 
b) Quando for uma palavra paroxítona e o “i” ou “u” tônico 
vier antecedido de ditongo: bai-u-ca, fei-u-ra, bo-cai-u-va. 
 

→ Os verbos terminados em guar, quar e quir,  
como “enxaguar”, “obliquar” e “delinquir” admitem duas 
pronúnciase, portanto, duas grafias: 
a) Se pronunciadas com “a” ou “i” tônicos, devem ser 
acentuados: enxáguam, delínquo, oblíquem, apazigúem; 
b) Se pronunciadas com “u” tônico, não recebem acento: 
em-xa-gu-am, de-lin-qu-o, o-bli-qu-em, a-pa-zi-gu-em. 
 

→ Acento diferencial aparece nas seguintes situações:  

• ás (subst.) X às (contração). 

• pôr (verbo) X por (prep.). 

• porque (adv. ou conj.) X porquê (subst.). 

• pôde (pretérito perf) X pode (presente do indicativo). 
 

→ Verbos “ter” e “vir”, como possuem grafia semelhante 
no presente para as terceiras pessoas (tem, têm/ vem, vêm), 
recebem o acento circunflexo no plural. Ex.: “Ele tem muitos 
deveres/ eles têm muitos deveres”. “Ele vem de Arapongas/ 
eles vêm de Arapongas”. 
 

Obs.: Os derivados desses verbos levam acento agudo no 
singular: “a criança se mantém calma/ as crianças se 
mantêm calmas”; “o problema provém da má administração/ 
os problemas provêm da má administração” 
 

→ Atenção, o trema só é utilizado em palavras derivadas de 
nomes próprios que contenham o sinal: Bündchen, 
mülleriano. 
 

3.3 HÍFEN 

O hífen é utilizando quando o prefixo termina com “r” (hiper, 
inter e super) e a primeira letra do segundo elemento também 
Exemplos: hiper-requintado - super-resistente. 
 

Além disso, com prefixos, usa-se sempre o hífen diante 
de palavra iniciada por “h”. 
Exemplos: anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, macro-
história, mini-hotel, super-homem, ultra-humano. 
Exceção: subumano e inábil. 
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- Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o 
segundo elemento começar pela mesma vogal. 
Exemplos: 

anti-ibérico 
anti-imperialista 
anti-inflacionário 
anti-inflamatório 

auto-observação 
contra-almirante 
contra-atacar 
contra-ataque 

micro-ondas 
micro-ônibus 
semi-internato 
semi-interno 

 

- Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se 
o segundo elemento começar pela mesma consoante. 
Exemplos: 

hiper-requintado 
inter-racial 
inter-regional 
sub-bibliotecário 
super-racista 

super-reacionário 
super-resistente 
super-romântico 
 

 

- Nos prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró 
Exemplos: 

além-mar 
além-túmulo 
aquém-mar 
ex-aluno 
ex-diretor 

ex-hospedeiro 
ex-prefeito 
ex-presidente 
pós-graduação 
pré-história 

pré-vestibular 
pró-europeu 
recém-casado 
recém-nascido 
sem-terra 

- Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani: 
açu, guaçu e mirim. 
Exemplos: amoré-guaçu - anajá-mirim - capim-açu. 
 
 

3.4  EXERCÍCIOS 
 

01. (IFSC) 
Texto 1 
Livro 
Eu me livro daquele garoto chato 
Com um livro enfiado no meu nariz 
Fingindo achar a história feliz. 

Fonte: MARIA, Selma. Isso isso. São Paulo: Petrópolis, 2010. s/p. 
Texto 2 

Disponível em:http://cantinhodebrincar-neidinha.blogspot.com.br/2011/06/tirinhas-de-hq- 

 

 

diversas.html. Acesso: 10 ago. 2014. 
Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de 
acentuação das palavras, assinale a alternativa CORRETA: 
a) As palavras “garoto”, “história”, “feliz” e “nariz”, do Texto 1, 
são palavras proparoxítonas, e “livro”, “dicionário”, “terminar” e 
“nunca”, do Texto 2, são palavras oxítonas. 
b) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, 
foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de 
acentuação diferentes porque a primeira é considerada 
paroxítona e, a segunda, proparoxítona. 
c) A palavra “história”, do Texto 1, é uma palavra paroxítona e 
está corretamente acentuada; e “você”, do Texto 2, é uma 
palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que 
“café”, “dendê”. 

d) As palavras “nariz” e “feliz”, do Texto 1, deveriam estar 
acentuadas assim como as palavras “terminar”, “ler”, “grosso” e 
“nunca”, do Texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. 
e) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, 
não deveriam estar acentuadas porque os acentos agudos não 
fazem mais parte do português brasileiro. 
 
02. (IFSC) 

 

 
Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é 
CORRETO afirmar: 
a) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento 
diferencial por se tratar de uma forma verbal. 
b) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento 
diferencial porque está no plural. 
c) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido 
acento, por ser monossílabo tônico terminado em e. 
d) O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser 
classificado como diferencial, porque não há regra que 
justifique seu uso. 
e) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser 
proparoxítona. 
 
03. (UFPR) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
são acentuados por serem oxítonos: 
a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 
e) caí, aí, ímã, ipê, abricó 

 

3.5 GABARITO 
01. C; 02. E; 03. A;  

 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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UNIDADE 4  

 

DÚVIDAS E ERROS FREQUENTES 
 

4.1 CONCORDÂNCIA VERBAL 
→Regra geral: O verbo concorda com o sujeito em número e 
pessoa. 
Ex.: Nós trabalharemos no feriado; tu talvez fiques de folga.  
Concordância: Nós (sujeito na 1ª pessoa do plural) 
trabalharemos (verbo na 1ª pessoa do plural).             
Tu (Sujeito na 2ª pessoa do singular) fiques (verbo na 2ª pessoa 
do singular). 

→Um sujeito composto faz o verbo ser flexionado para o 
plural. Ex.: Pedro e Ana ficaram perdidos.  

→Quando o sujeito composto vem depois do verbo, pode 
ficar no singular. Ex.: Diminuirá a fome e o desemprego.  

→Mas se forem substantivos próprios, o verbo deve ir para o 
plural. Ex.: Cantaram Caetano e Alexandre Pires.  

→Mas se forem substantivos próprios, o verbo deve ir para o 
plural. 
Ex.: Cantaram Caetano e Alexandre Pires. 
 

→Sujeitos ligados por conjunções alternativas (ou, nem) 
deixam o verbo no singular. Mas, se forem de pessoas 
diferentes, o verbo pode concordar com o mais próximo. 
Ex.: O pai ou a mãe pagará o prejuízo. 
      Não pagarão eles nem o filho. 
 

→O pronome “quem” leva o verbo para a 3ª pessoa do singular. 
Ex.: Foste tu quem saiu? 
 

→Já o pronome “que” leva o verbo a concordar com a pessoa a 
que se refere. 
Ex.: Foste tu que saíste? 
 

4.2 CONCORDÂNCIA NOMINAL 
É a harmonia que deve haver entre os nomes de um período: 

 

→Adjetivo com substantivo: O adjetivo concorda em número e 
gênero. 
Ex.: Escritor talentoso. / Escritora talentosa. 
Escritores talentosos. / Escritoras talentosas. 
 

→O adjetivo vai ao plural quando se refere a mais de um 
substantivo. Mas vai para o masculino plural se os 
substantivos forem de gêneros diferentes. 
Ex.: Face e boca bonitas. / Nariz e unha sujos. 
 

4.3 PARÁGRAFO 
→O parágrafo apresenta uma ideia central, em torno da qual 
se agregam outras a ela relacionadas. 
→Não há um tamanho preciso para o parágrafo, em geral 
recomenda-se um espaço de 1 a 2 dedos da margem. A 
tendência é não usar parágrafos longos.  
 

 
 
 
 

Exemplo: 
Desceu a ravina com a pequena sacola a tiracolo até 

chegar às casas abandonadas da praia. Em tempos, aquelas 
casas tinham servido para fins turísticos. Nem os portugueses 
chegavam ali. Eram só os sul-africanos. Agora, tudo estava 
deserto e apenas ele, Bento Mussavele, governava aquela 
paisagem irreal. Arrumou-se numa casa velha, instalando-se 
entre restos de mobília e fantasmas recentes. Ali ficou sem dar 
conta do ir e vir da vida. Quando a maré se levantava, fosse qual 
hora fosse, Bento descia à rebentação e ficava vigiando as 
trevas. Chupando um velho cachimbo apagado, cismava: 

- Há-de vir. Eu sei, há-de vir. 
(COUTO, Mia. As Baleias de Quissico. In: Vozes Anoitecidas. 
Companhia Das Letras, 2013.) 
 

4.4 MAU E MAL 

→Quando puder ser substituído por “bom”, não tenha 
dúvidas: empregue “MAU”. 
Ex.: Escolheu um mau momento para falar. 
→Já quando puder ser substituído por “bem” use “MAL”. 
Ex.: Ela escolheu mal as roupas. 
 

4.5 A/HÁ 
→Na indicação de tempo futuro e distância, você deve 
empregar “a” (sem agá e sem acento). 
Ex.: Ele chegará daqui a dois meses. 

→Em referência a tempo passado, empregue “há” (com agá 
e acento). 
Ex.: Ela chegou há uma semana. 
 

Obs: Há pode ser substituído por “faz” e é usado com sentido 
de “existe(m)”. 
 

4.6 MAIS E MAS 
→MAS conjunção adversativa, equivale a porém, contudo, 
entretanto. 
→MAIS antônimo de menos (ideia de intensidade). 
Ex.: “Mas, em grupo, tudo é permitido. As pessoas mais mansas 
podem se tornar monstruosas em grupo.” (ALVES, Rubem, 1999).   
 

4.7 ONDE E AONDE 
→ “Aonde” expressa ideia de movimento. Só empregue 
“aonde” quando a palavra puder ser substituída na frase por 
“para onde”. 
Ex.: Aonde você vai com tanta pressa? (Para onde você vai com 
tanta pressa).  

→Já Onde denota lugar. Ex.: Onde você mora?  
Emprego inadequado: (...) “Viver a Divina Comédia Humana 
onde nada é eterno...”  
Portanto, o correto é não usar a palavra “onde”, substituindo-a 
por “em que” ou “na qual”. 
 

4.7 USO DOS PORQUÊS 
Separados (nas perguntas):  
→Por que: 2 empregos diferenciados “Por qual razão” ou 
“Por qual motivo”: Ex.: Por que você não vai ao cinema? (por 
qual razão). Não sei por que não quero ir. (por qual motivo). 
“Pelo qual” e flexões: Ex.: Sei bem por que motivo permaneci 
neste lugar. (pelo qual).  
 

→Por quê: Quando a palavra “que” estiver em final de frase 
receberá acento e também se vier antes de pausa, através 
de um ponto, seja final, interrogativo, exclamativo, o “por quê” 
deverá vir acentuado e continuará com o significado de “por 
qual motivo”, “por qual razão”  
Ex.: Vocês não comeram tudo? Por quê? Andar cinco 
quilômetros, por quê? Vamos de carro.  
 
Juntos (nas respostas):  

→Porquê: Substantivo e tem significado de “o motivo”, “a 
razão”. Vem acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou 
numeral. Ex.: O porquê de não estar conversando é porque 
quero estar concentrada. (motivo). Diga-me um porquê para 
não fazer o que devo. (uma razão). 
 

→Porque: Conjunção causal, explicativa ou de finalidade, 
com valor de “pois”, “uma vez que”, “para que”; geralmente 
usada em respostas. Ex.: Não fui ao cinema porque tenho 
que estudar para a prova. (pois). Não vá fazer intrigas porque 
prejudicará você mesmo. (uma vez que).  
 

 
 
 

Importante: Todo parágrafo deve ser coeso, isto é, deve-
se perceber nele uma ideia central – o seu tópico frasal. 
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Alguns sinais de pontuação 
 

4.8 PONTO-E-VÍRGULA 
Indica uma pausa um pouco mais longa que a vírgula e 

um pouco mais breve que o ponto. 
Quando usar: 

→Para separar duas orações que já contenham vírgulas, ou 
tiverem sentido oposto. 
Ex.: “Começa a esboçar, com os pontos soltos de alguns sons, 
a curva de uma frase musical; mas logo se detém, e volta, e se 
perde numa incoerência monótona.” (Rubem Braga). 
 

→Para separar duas orações quando elas são longas. 
Ex.: “Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e 
incrédulos; ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos 
cavalheirescos daquele digno cidadão. (Machado de Assis). 
 

4.9 DOIS-PONTOS 
→ Para iniciar uma enumeração. 
Ex.: Tudo foi verificado: os freios, os faróis, os pneus, o motor. 
 

→ Para introduzir a fala de uma pessoa. 
Ex.: Estava sentada na sala e ouviu alguém que passou na rua 
dizer: 
- Estamos sendo explorados! 
 

→ Para esclarecer ou concluir algo que já foi dito. 
Ex.: “O vereador Freitas propôs também a declaração de que, 
em nenhum caso, fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos 
alienados: cláusula que foi aceita, votada e incluída na 
postura...” (Machado de Assis). 
 

4.10 RETICÊNCIAS 
Indicam uma interrupção na sequência normal da frase.  

→Indicar uma certa indecisão, surpresa ou dúvida na fala da 
pessoa. 
Ex.: “Nazinha...Por que inventei para a moça esse nome de 
Nazinha?” (Rubem Braga). 
 

→Indicar que, num diálogo, a fala de uma pessoa foi 
interrompida pela fala de outra. 
Ex.:- Você morou muito tempo em São José do Rio Branco, não 
morou? 
- Estive lá quase dois anos. Trabalhava com meu tio. Um 
lugarzinho parado... 
- Bem. Lá havia um prefeito, um velho prefeito, o Coronel 
Barbirato.   (Rubem Braga). 
 

→Sugerir ao leitor que complete o raciocínio na frase. 
Ex.: Quem vencerá a partida? Ora nosso time é melhor, o jogo 
será em nosso campo, portanto... 
 

4.11 A VÍRGULA 
Alguns exemplos de uso da vírgula: 
→ Para separar apostos e vocativos em uma oração. Ex.: 
Marcos, traga seu certificado assim que puder. 
Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. 
→ Para isolar expressões explicativas, corretivas ou 
continuativas representadas por: isto é, por exemplo, ou seja, 
aliás, entre outras. Ex.: A violência social é um fato grave, ou 
melhor, assustador. 
Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na 
próxima semana. 
→ Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
Ex.: Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, foi 
o inventor do 14 Bis. 
→Para isolar nomes próprios relacionados com um 
determinado lugar, seguidos de sua respectiva data. 
Ex.: Londrina, 04 de abril de 2021.  
Alguns casos em que não se usa vírgula:  
→Para separar sujeito do predicado. 
Ex.: Os alunos |estão todos eufóricos à espera dos resultados. 
        Sujeito               Predicado 

→Entre o verbo e seus complementos (objeto direto e indireto) 
Ex.: Entreguei |aos clientes| os pedidos. 
                          O. Indireto       O. Direto. 

(Fonte: www.portugues.com.br) 
 

4.12 CUIDADOS NA ESCRITA 

→Usar um vocabulário mais culto; 
→Letra legível; 
→Acentue de forma correta;  
→Observe a ortografia;  
→Como utilizar siglas? Ex.: Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 

Evite: 
→Utilização de gírias, estrangeirismos; se for a fala de um 
personagem, sempre entre aspas; 
→Repetição de palavras e empregos de palavras 
desnecessárias; 
→Abreviações; 
→A utilização de “Deus” no texto; 
→Não use letras minúsculas no início das frases; 
→Letras maiúsculas no meio de frases (sem ser precedida 
por ponto); 
→Letra de fôrma pode ser usada, mas não misture diferentes 
tipos de letras; 
→Letra ilegível; 
Não rasure, se errar passe um traço em cima da palavra; não 
use parênteses, pois são para explicar. 

 

4.13 EXERCÍCIOS 
 

01. Marque a opção que preencha corretamente as lacunas:  
Medo da solidão. Perdoei minha mulher na hora da morte, 
________ a amava e _________sempre tive um medo terrível 
da solidão.  
Não, João, _________eu iria me zangar? 
Não vai benzer? ___________? Que é que um cachorro tem 
de mais?  
a) porque, porque, por que, por quê.  
b) por que, porque, porquê, por quê.  
c) por quê, porquê, porque, por que.  
d) porque, por quê, por que, porquê.  
e) porque, porquê, por que, por quê.  
 

02. _____ dias está desaparecido.  
 _______várias diferenças entre o verbo “haver” e a preposição 
“a”.  
Daqui_____ pouco vai começar _____ aula. 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas das 
orações acima é:  
a) Há – Há – há – à  
b) Há – Há – à – à  
c) Há – Há – a – a  
d) À – Há – a – a   
 

03. Empregue corretamente os termos “mas” e “mais”:  
O Senhor não repare não, ______ de besta eu tenho só a cara. 
Eu já sei que você protesta, ______não tenho o que fazer, meu 
velho. 
______ ela não quer ________ nada comigo.  
a) mais – mas – Mas – mais  
b) mas – mas – Mas – mais 
c) mas – mais – Mais – mas  
d) mais - mais - Mais - mas 
 

04. Assinale a sequência que complete corretamente as 
sentenças:  
O pai não viu ________ o filho foi.  
________ está nos levando?  
Você sabe me informar_________ fica o Cursinho da UEL? 
_______ você foi morar?   
a) aonde, Aonde, onde e Aonde.  
b) onde, Onde, aonde e Aonde.  
c) aonde, Onde, aonde e Onde.  
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d) aonde, Aonde, onde e Onde.  
 

05. Escolha a alternativa em que a oração está pontuada 
adequadamente:  
a) Era a posição social e o dinheiro, não é Padre João? Mas 
deixemos disso, sua vez há de chegar.  
b) Era a posição social e o dinheiro não é Padre João? Mas, 
deixemos disso, sua vez há de chegar. 
c) Era a posição social e o dinheiro, não é, Padre João? Mas 
deixemos disso, sua vez há de chegar. 
d) Era a posição social e o dinheiro não é, Padre João? Mas 
deixemos disso sua vez há de chegar. 

 

4.14 GABARITO 
01. A; 02. C; 03. B; 04. D; 05. C;  

 
 
 

UNIDADE 5 
 

ORTOGRAFIA 
 

A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para 
a forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada 
tanto a critérios etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas representados). É 
importante compreender que a ortografia é fruto de uma 
convenção. A forma de grafar as palavras é produto de 
acordos ortográficos que envolvem os diversos países em 
que a língua portuguesa é oficial. A melhor maneira de treinar 
a ortografia é ler, escrever e consultar o dicionário sempre 
que houver dúvida. 
 

5.1 O ALFABETO 
 

O alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras. 
Cada letra apresenta uma forma minúscula e outra 
maiúscula. Veja: 
 

aA (á) 
b B (bê) 
c C (cê) 
d D (dê) 
eE (é) 
f F (efe) 
g G (gê ou guê) 
h H (agá) 
i I (i) 

j J (jota) 
k K (cá) 
l L (ele) 
m M (eme) 
n N (ene) 
oO (ó) 
p P (pê) 
q Q (quê) 
r R (erre) 

s S (esse) 
t T (tê) 
uU (u) 
v V (vê) 
w W (dáblio) 
x X (xis) 
y Y (ípsilon) 
z Z (zê) 

5.1.1 Emprego das letras “K”, “W” e “Y” 
 

Utilizam-se nos seguintes casos: 
 

a) Em antropônimos originários de outras línguas e seus 
derivados. 
Exemplos: Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; Taylor, 
taylorista. 
 

b) Em topônimos originários de outras línguas e seus 
derivados. 
Exemplos: Kuwait, kuwaitiano. 
 

c) Em siglas, símbolos, e mesmo em palavras adotadas 
como unidades de medida de curso internacional. 
Exemplos: K (Potássio), W (West), kg (quilograma), km 
(quilômetro), Watt. 
  

5.1.2 Emprego de “X” e “Ch” 
 

Emprega-se o  “X”: 
 

1) Após um ditongo. 
Exemplos: caixa, frouxo, peixe. 

Exceção: recauchutar e seus derivados. 
 

2) Após a sílaba inicial "en". 
Exemplos: enxame, enxada, enxaqueca. 
Exceção: palavras iniciadas por "ch" que recebem o prefixo 
"en-". 
Exemplos: encharcar (de charco), enchiqueirar (de chiqueiro), 
encher e seus derivados (enchente, enchimento, 
preencher...) 
 

3) Após a sílaba inicial "me-". 
Exemplos: mexer, mexerica, mexicano, mexilhão. 
Exceção: mecha. 
 

4) Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas 
palavras inglesas aportuguesadas. 
Exemplos: abacaxi, xavante, orixá, xará, xerife, xampu. 
 

5) Nas seguintes palavras: 
bexiga, bruxa, coaxar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, 
rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, 
xaxim, xícara, xale, xingar etc. 
 

Emprega-se o dígrafo “Ch”: 
 

1) Nos seguintes vocábulos: 
bochecha, bucha, 
cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, 
debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, 
pechincha, salsicha, tchau etc. 
 

Para representar o fonema /j/, na forma escrita, a grafia 
considerada correta é aquela que ocorre de acordo com 
a origem da palavra. Veja os exemplos: 
 

gesso: Origina-se do grego gypsos. 
jipe: Origina-se do inglês jeep. 
   

5.1.3 Emprega-se o “G”: 
 

1) Nos substantivos terminados em -agem, -igem, -ugem 
Exemplos:  barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. 
Exceção: pajem. 
  

2) Nas palavras terminadas em -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -
úgio 
Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. 
  

3) Nas palavras derivadas de outras que se grafam com g 
Exemplos: engessar (de gesso), massagista (de massagem), 
vertiginoso (de vertigem). 
  

4) Nos seguintes vocábulos: 
algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, 
hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. 
  

5.1.4 Emprega-se o “J”: 
 

1) Nas formas dos verbos terminados em -jar ou -jear 
Exemplos: 

arranjar: arranjo, arranje, arranjem. 
despejar: despejo, despeje, despejem. 
gorjear: gorjeie, gorjeiam, gorjeando. 
enferrujar: enferruje, enferrujem. 
viajar: viajo, viaje, viajem (3ª pessoa do plural do presente do 
subjuntivo). 
  

2) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica 
Exemplos: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, Moji. 
  

 

3) Nas palavras derivadas de outras que já apresentam j 
Exemplos: 

laranja- 
laranjeira 

loja- lojista 
lisonja - 
lisonjeador 

nojo- nojeira 

cereja- 
cerejeira 

varejo- 
varejista 

rijo- enrijecer jeito- ajeitar 

 

 4) Nos seguintes vocábulos: 
berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, 
traje, pegajento. 
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5.1.4 Emprego das Letras “S” e “Z” 
 

Emprega-se o “S”: 
 

1) Nas palavras derivadas de outras que já 
apresentam “s” no radical 
Exemplos: 

análise- analisar catálise- catalisador 

casa- casinha, 
casebre 

liso- alisar 

  

2) Nos sufixos -ês e -esa, ao indicarem nacionalidade, 
título ou origem 
Exemplos: 

burguês- burguesa inglês- inglesa 

chinês- chinesa milanês- milanesa 
  

3) Nos sufixos formadores de adjetivos -ense, -oso e -
osa 
Exemplos: 

catarinense 
gostoso- 
gostosa 

amoroso- 
amorosa 

palmeirense 
gasoso- 
gasosa 

teimoso- 
teimosa 

  

4) Nos sufixos gregos -ese, -isa, -ose 
Exemplos: 

catequese, diocese, poetisa, profetisa, sacerdotisa, glicose, 
metamorfose, virose.     
  

5) Após ditongos 
Exemplos: 

coisa, pouso, lousa, náusea. 
  

6) Nas formas dos verbos “pôr” e “querer”, bem como 
em seus derivados 
Exemplos: 

pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos 
quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos 
repus, repusera, repusesse, repuséssemos. 
 

7) Nos seguintes nomes próprios personativos: 
Baltasar, Heloísa, Inês, Isabel, Luís, Luísa, Resende, Sousa, 
Teresa, Teresinha, Tomás. 
 

8) Nos seguintes vocábulos: 
abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, 
despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, 
paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, 
raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita etc. 

 
Emprega-se o “Z”: 
 

1) Nas palavras derivadas de outras que já 
apresentam “z” no radical 
Exemplos: 

deslize- 
deslizar 

razão- 
razoável 

vazio- 
esvaziar 

raiz- enraizar cruz-cruzeiro  
  

2) Nos sufixos -ez, -eza, ao formarem substantivos 
abstratos a partir de adjetivos 
Exemplos: 

inválido- 
invalidez 

limpo-
limpeza 

macio- 
maciez 

rígido- 
rigidez 

frio- frieza 
nobre- 
nobreza 

pobre-
pobreza 

surdo- 
surdez 

  

3) Nos sufixos -izar, ao formar verbos e -ização, ao 
formar substantivos 
Exemplos: 

civilizar- civilização 
hospitalizar- 
hospitalização 

colonizar- 
colonização 

realizar- realização 

  

4) Nos derivados em -zal, -zeiro, -zinho, -zinha, -zito, -zita 
Exemplos: 

cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita. 
  

5) Nos seguintes vocábulos: 
azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, 
chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, 
verniz etc. 
 

6) Nos vocábulos homófonos, estabelecendo distinção 
no contraste entre o “S” e o “Z” 
Exemplos: 
cozer (cozinhar) e coser (costurar). 
prezar( ter em consideração) e presar (prender). 
traz (forma do verbo trazer) e trás (parte posterior). 
 

5.1.5 Emprego de “S”, “Ç”, “X” e dos Dígrafos “Sc”, 
“Sç”, “Ss”, “Xc”, “Xs” 
 

Existem diversas formas para a representação do fonema 
/S/. Observe: 
 

Emprega-se o “S”: 
 

Nos substantivos derivados de verbos terminados 
em "andir","ender", "verter" e "pelir" 
Exemplos: 

expandir- 
expansão 

pretender- 
pretensão 

verter- 
versão 

expelir- expulsão 

estender- 
extensão 

suspender- 
suspensão 

converter - 
conversão 

repelir- repulsão 

  

Emprega-se “Ç”: 
 

Nos substantivos derivados dos verbos "ter" e "torcer" 
Exemplos: 

ater- atenção torcer- torção 

deter- detenção distorcer-distorção 

manter- manutenção contorcer- contorção 
  

Emprega-se o “X”: 
 

Em alguns casos, a letra “X” soa como “Ss” 
Exemplos: 

auxílio, expectativa, experto, extroversão, sexta, sintaxe, texto, 
trouxe. 
  

Emprega-se “Sc”: 
 

Nos termos eruditos 
Exemplos: 

acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, 
fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, 
plebiscito, rescisão, seiscentos, transcender etc. 

 Emprega-se “Sç”: 
 

Na conjugação de alguns verbos 
Exemplos: 

nascer- nasço, nasça. 
crescer- cresço, cresça. 
descer- desço, desça. 
 

Emprega-se “Ss”: 
 

Nos substantivos derivados de verbos terminados 
em "gredir", "mitir", "ceder" e "cutir" 
Exemplos: 

agredir- 
agressão 

demitir- 
demissão 

   ceder- 
cessão 

discutir- 
discussão 

progredir- 
progressão 

transmitir- 
transmissão 

exceder- 
excesso 

repercutir- 
repercussão 

 

Emprega-se o “Xc” e o “Xs”: 
Em dígrafos que soam como “Ss” 
Exemplos: 
exceção, excêntrico, excedente, excepcional, exsudar. 
 

 
5.1.6 Observações sobre o uso da letra “X” 
 

1) O “X” pode representar os seguintes fonemas: 
/ch/ - xarope, vexame. 
/cs/ - axila, nexo. 
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/z/ - exame, exílio. 
/ss/ - máximo, próximo. 
/s/ - texto, extenso. 
 

2) Não soa nos grupos internos -xce- e -xci- 
Exemplos: excelente, excitar. 
  

5.1.7 Emprego das letras “E” e “I” 
 

Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas /e/ e /i/ 
pode não ser nítida. Observe: 
 

Emprega-se o “E”: 
 

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -oar, -uar 
Exemplos: 

magoar - magoe, magoes. 
continuar- continue, continues. 
 

2) Em palavras formadas com o prefixo ante- (antes, 
anterior) 
Exemplos: antebraço, antecipar. 
 

3) Nos seguintes vocábulos: 
cadeado, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, 
orquídea etc. 
 

Emprega-se o “I”: 
 

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -air, -oer, 
-uir 
Exemplos: 

cair- cai. 
doer- dói. 
influir- influi. 
 

2) Em palavras formadas com o prefixo anti- (contra) 
Exemplos: 
Anticristo, antitetânico. 
 

3) Nos seguintes vocábulos: 
aborígine, artimanha, chefiar, digladiar, penicilina, privilégio 
etc. 
 

5.1.8 Emprego das letras “O” e “U” 
 

Emprega-se o “O/U”: 
 

A oposição o/u é responsável pela diferença de significado 
de algumas palavras. Veja os exemplos: 
comprimento (extensão) e cumprimento (saudação, realização) 
soar (emitir som) e suar (transpirar). 
Grafam-se com a letra O: bolacha, bússola, costume, moleque. 
Grafam-se com a letra U: camundongo, jabuti, Manuel, tábua. 
  

5.1.9 Emprego da letra “H” 
Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor 

fonético. Conservou-se apenas como símbolo, por força da 
etimologia e da tradição escrita. A palavra hoje, por exemplo, 
grafa-se desta forma devido a sua origem na forma latina hodie. 
 

Emprega-se o “H”: 
 

1) Inicial, quando etimológico 
Exemplos: hábito, hesitar, homologar, Horácio. 
 

2) Medial, como integrante dos dígrafos “ch”, “lh”, “nh” 
Exemplos: flecha, telha, companhia. 
 

3) Final e inicial, em certas interjeições 
Exemplos: ah!,ih!, eh!, oh!, hem?, hum! etc. 
 

4) Em compostos unidos por hífen, no início do segundo 
elemento, se etimológico 
Exemplos: anti-higiênico, pré-histórico, super-homem etc. 
 

5.2 EXERCÍCIOS 
01. Aponte a alternativa que contenha uma palavra 
incorretamente grafada: 

a) Batizar – grandeza – arvorescer. 
b) Improvisar – nobreza -arborescer. 
c) Envernizar – esperteza – florescer. 
d) Repisar – prioresa – amanhecer. 
e) Rivalizar – montanhesa – incandescer. 

02. Com * lentos e elegantes, ela procurava * junto * colegas. 
a) Gestos – insinuar-se – aos. 
b) Gestos – incinuar-se – os. 
c) Jestos – insinuar-se – dos. 
d) Gestos – se insinuar – as. 
e) Jestos – incinuar-se – das. 
 

03. Observando a grafia das palavras destacadas nas frases 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta erro: 

a) Aquele herege sempre põe empecilho porque é muito 
pretensioso. 
b) Uma falsa meiguice encobria-lhe a rigidez e a falta de 
compreensão. 
c) A obsessão é prejudicial ao discernimento. 
d) A hombridade de caráter eleva o homem. 
e) Eles quizeram fazer concessão para não ridicularizar o 
estrangeiro. 
 

04. Todas as palavras estão escritas corretamente na frase: 

a) Os esforsos para entender os fenômenos da natureza nem 
sempre conseguem hesito, como, por exemplo, algumas 
pesquisas sobre aves. 
b) O crescente desenvolvimento tecnológico permitiu aos 
pesquisadores analizar as reações provocadas pelo fluxo de 
sangue do bico do tucano. 
c) O imenso tamanho do bico do tucano sempre causou 
estranheza naqueles que costumam observar os exemplos 
oferecidos pela natureza. 
d) Com o tamanho impressionante de seu bico, o tucano é 
considerado por estudiosos uma das aves brasileiras mais 
exquizitas. 
e) Os cientistas que se puzeram a estudar os tucanos 
concluíram que existem diversas funções para o enorme bico 
dessa ave. 

 

 

 

 

5.3 GABARITO 
01. A; 02. A; 03. E; 04. C 

 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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UNIDADE 6  

 

INTRODUÇÃO À LITERATURA 
 

“Literatura é arte literária. Somente o escrito com o propósito ou 

a intuição dessa arte, isto é, com os artifícios de invenção e de 
composição que a constituem, é, a meu ver, literatura”. 

(José Veríssimo) 
 

“O poeta sente as palavras ou frases como coisas e não como 
sinais e a sua obra como um fim e não como um meio; como 
uma arma de combate”. 

(Jean-Paul Sartre) 
 

“Literatura é a linguagem carregada de significado. Grande 
literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado 
até o máximo grau possível”. 

(Erza Pound) 
 

6.1 A CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
A arte é um tipo especial de conhecimento e de 

interpretação da realidade. Cada artista, com sua 
sensibilidade, capta e interpreta os fenômenos da vida e do 
mundo. Esse mundo ficcional será diferente do mundo real, 
objeto da Ciência. 

A obra literária, por ser produto de ficção, não pode ser 
submetida à verificação extratextual, ou seja, ninguém sairá 
por aí procurando a certidão de nascimento de Dom Quixote, 
personagem de Miguel de Cervantes. Isso porque Dom 
Quixote só existe enquanto criação verbal desse escritor. 
Mas, como nenhum artista cria a partir do nada, a obra de 
arte é fruto do modo especial do artista em ver e interpretar 
o mundo. 

A liberdade criadora do artista é que permite ao escritor 
superar o seu mundo real, ou seja, por meio da arte, o ser 
humano pode ir além da sua realidade, pode transcender-se. 

Portanto, a literatura é a arte da palavra, através da qual 
o escritor capta, interpreta e transforma os fenômenos do 
mundo, criando uma realidade ficcional. 

 

Traduzir-se 
Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira. 
Uma parte de mim 
almoça e janta: 
outra parte 
se espanta. 
Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente. 
Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem. 
Traduzir uma parte 
na outra parte 
_ que é uma questão 
de vida ou morte _ 
será arte?                                                                         (Ferreira Gullar) 

6.2 O QUE É LITERATURA? 
O termo literatura, que vem do latim littera (letra), servia, 

até os fins do século XIX, para designar um conjunto muito 
amplo de atividades escritas. Disciplinas, como história, 
geografia ou física, eram partes integrantes da “literatura”, 
porque essa última abrangia tudo que fosse escrito e 
impresso. No fim do século XIX, o termo literatura passa a 
designar apenas as atividades intrinsecamente artísticas ou 
estéticas da linguagem verbal, ou seja, aquelas em que a 
palavra é utilizada para se construir prioritariamente a beleza 
e a invenção. 

Partindo dessas observações preliminares, podemos 
traçar um conceito de literatura: 

- Uma realidade inventada ou recriada é chamada 
genericamente de ficção: 

 

Literatura é ficção 
Assim como um pintor inventa cenas utilizando tela, forma 

e cores, um escritor inventa realidades utilizando palavras. 
Quem produz o texto literário é o escritor, valendo-se da 

língua. Por isso, o texto é sempre uma combinação pessoal, 
subjetiva de palavras, que revela a maneira particular pela 
qual determinado escritor recria e interpreta a realidade. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quanto à forma, o texto literário pode ser escrito em: 
 

Prosa 

O texto lido foi escrito em prosa: as linhas ocupam quase 
toda a extensão horizontal da página; o texto divide-se em 
blocos chamados parágrafos. 

 

Poesia 

Na poesia, as linhas não ocupam a extensão horizontal 
da página; o texto divide-se em blocos chamados estrofes; 
cada linha é denominada verso. 

 

6.3 ESTÉTICA E LITERATURA 
A arte tem o poder especial de nos emocionar, de nos 

envolver no mundo das sensações. O ser humano, por isso, 
sente uma natural atração pelas coisas bonitas, por tudo 
aquilo que tem o dom da beleza. Essa tendência e a 
capacidade para o que é belo chama-se sentimento estético, 
e é com ele que a arte trabalha. 

A estética é a disciplina que estuda as condições e os 
efeitos da criação artística, ou, então, o estudo racional do 
belo na sua atuação sobre a pessoa e a diversidade de 
emoções e sentimentos que este provoca no ser humano. 

 

6.4 FUNÇÕES DA LITERATURA 
Se a arte é um modo especial de conhecimento (de 

interpretar o mundo) podemos dizer que literatura tem uma 
função cognitiva, isto é, ajuda as pessoas ampliando os seus 
conhecimentos a respeito da vida e do universo. Portanto, de 
uma forma artística, podemos aprender muitas coisas com a 
literatura. 

Já vimos também que a arte tem a especial capacidade 
de emocionar, de provocar em nós um mundo de sensações. 
A literatura, sendo arte, também possui essa função estética, 
pois atinge uma dimensão importante do ser humano: o 
prazer pelas coisas belas. 

Ao ler um romance ou um poema, você se deixa envolver 
por essas sensações que a leitura provoca e, ao final, sente-
se psicológica ou moralmente aliviado, purificado e satisfeito, 
após ter passado por possíveis tensões. Ao provocar essa 
sensação de alívio, a obra literária cumpriu outra de suas 

Literatura é ficção; é a recriação de uma realidade, 
através de palavras. Estas palavras são combinadas 
de maneira pessoal, subjetiva. A combinação revela 
a maneira individual de cada escritor interpretar a 
realidade. 
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funções: a catártica, pois lhe provocou a catarse, ou seja, o 
alívio das tensões e purificações das paixões. Essas três 
funções da literatura (Cognitiva, Estética e Catártica) foram 
definidas por Aristóteles em “Poética”. 

Modernamente, o filósofo francês Jean-Paul Sartre 
enfatiza outra finalidade da literatura. Segundo ele, cabe à 
literatura a tarefa de instrumento de conscientização das 
pessoas e transformação da sociedade. A literatura teria, 
pois, uma função social, fazendo o papel de agente da 
participação e de transformação social: é a literatura 
engajada nas lutas sociais. 

Pelo que vimos, a literatura é plurifuncional. Alguns 
escritores poderão enfatizar algumas funções, mas o que for 
realmente bom deverá torná-las bem entrosadas e 
articuladas entre si. 

A função de uma obra literária depende dos objetivos e 
das intenções do autor. Alguns consideram a literatura 
apenas um artefato estético, criado para a contemplação da 
beleza; já outros esperam que seja veículo de análise e 
crítica em relação à sociedade e à vida. 

Muitas vezes, o autor procura brincar com as palavras, ou 
seja, fazer com elas um jogo de experiências sonoras. A obra 
tem, nesse caso, uma função lúdica. 
 

Observe: 
 

A onda 
 

a onda anda 
aonde anda 
a onda? 
a onda ainda 
ainda onda 
ainda anda 
aonde? 
aonde? 
a onda a onda 
 

Num poema como A onda, de Manuel Bandeira, a 
intenção lúdica é clara. Podemos dar-lhe uma interpretação 
mais complexa, vendo no texto uma representação do 
movimento das constantes transformações da vida, ou 
simplesmente apreciar o jogo que o poeta faz com a palavra 
onda, substituindo sua sílaba tônica, que sempre retorna, 
num movimento ondulatório que é o próprio significado do 
poema: 
 

“a onda anda/ aonde anda/ a onda?” 
 

Certas épocas literárias são marcadas pela importância 
que os autores atribuem à perfeição formal de suas obras. 
Os temas passam para um segundo plano, só interessando 
a beleza estética. Quando isso ocorre, a literatura aliena-se 
da realidade. É o que chamamos de arte pela arte, 
característica, por exemplo, do Parnasianismo, movimento 
literário do final do século XIX. 

Se, ao contrário, a forma e o trabalho com a palavra são 
preteridos, reduz-se a obra a panfleto, a mero instrumento de 
propaganda. Isto não impede que existam autores de valor 
realizando uma literatura engajada, isto é, comprometidos 
com a defesa de certas ideias políticas, filosóficas ou 
religiosas. 
 

Não há vagas 
   

O preço do feijão 
não cabe no poema. O preço 
do arroz 
não cabe no poema. 
Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 
do leite 
da carne 
do açúcar 
do pão. 

   

O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada 
em arquivos. 
Como não cabe no poema 
o operário 
que esmerila seu dia de aço 
e carvão 
nas oficinas escuras 
   

– porque o poema, senhores, 
está fechado: “não há vagas” 
Só cabe no poema 
o homem sem estômago 
a mulher de nuvens 
a fruta sem preço 
   

O poema, senhores, 
não fede 

nem cheira.                                                                    (Ferreira Gullar) 
 

Os níveis de leitura de um texto literário 

→ A leitura superficial, horizontal que se limita à 
compreensão dos elementos mais imediatos e concretos do 
texto. Por meio dela, o leitor aprende o significado literal, 
ou aquilo que o texto diz.  
→ A leitura em profundidade ou leitura vertical requer a 
interpretação dos elementos de significação literal. O leitor 
busca aquilo que o texto quer dizer. Nesse nível, o texto se 
revela plurissignificativo. 
 

O texto e o leitor 
 “A verdade é que minha atroz função não é resolver e sim 

propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar por ele”.  
(Mário Quintana) 

 

Quintana não sugere que toda obra deva ser um 
complicado enigma e cada leitura, uma penosa decifração. 
Sua frase apenas caracteriza a obra literária como uma 
provocação. Isso nos faz pensar sobre o papel 
desempenhado pelo leitor em sua relação com o texto. 

• A obra literária constitui uma estrutura significante. Os 
seus significados só se concretizam no momento da leitura. 

• O leitor, por sua vez, não é um elemento passivo, nem 
apenas recebe “coisas feitas”. A ele compete tornar vivos os 
significados que existem potencialmente na obra. 
A leitura, portanto, também consiste num ato criativo. 
 

 

6.5  EXERCÍCIOS 
 

01. (Fuvest) 
Revelação do subúrbio 
Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a  
[vidraça do carro1, 
vendo o subúrbio passar. 
O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, 
com medo de não repararmos suficientemente 
em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. 
A noite como o subúrbio e logo o devolve, 
ele reage, luga, se esforça, 
até que vem o campo onde pela manhã repontam 

[laranjais 
e à noite só existe a tristeza do Brasil. 

 
1: carro: vagão ferroviários para passageiros. 
Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, 1940. 

Segundo o crítico e historiador da literatura Antonio Candido de 
Mello e Souza, justamente na década que presumivelmente 
corresponde ao período de elaboração do livro a que pertence o 
poema, o modo de se conceber o Brasil havia sofrido “alteração 
marcada de perspectivas”. A leitura do poema de Drummond 
permite concluir corretamente que, nele, o Brasil não mais era 
visto como país: 
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a) agrícola (fornecedor de matéria-prima), mas como industrial 
(produtor de manufaturados). 
b) arcaico (retardatário social e economicamente) mas, sim, 
percebido como moderno (equiparado aos países mais 
avançados). 
c) provinciano (caipira, localista) mas, sim, cosmopolita (aberto 
aos intercâmbios globais). 
d) novo (em potência, por realizar-se), mas como 
subdesenvolvido (marcado por pobreza e atrofia). 
e) rural (sobretudo camponês), mas como suburbano (ainda 
desprovido de processos de urbanização). 
 
02. (UFES)  “Mas que significam as palavras? Que significam, 
na verdade, as palavras? Que significa a palavra verdade, a 
palavra mentira ou a palavra amor?”             (LYRA, Bernadette) 
A afirmativa incorreta em relação ao conceito de literatura é:  
a) Literatura é linguagem carregada de significado.  
b) No texto literário, as palavras possuem predominantemente o 
sentido denotativo.  
c) Em literatura, cada palavra tem mil faces secretas sob a face 
neutra.  
d) O texto literário é plurissignificativo, passivo de várias 
interpretações.  
e) A linguagem literária é predominantemente conotativa e 
metafórica. 
 
03. Sobre literatura, gênero e estilos literários, pode-se dizer 
que: 
a) tanto no verso quanto na prosa pode haver poesia. 
b) todo momento histórico apresenta um conjunto de normas 

que caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o 

estilo da época. 

c) o texto literário é aquele em que predominam a repetição da 

realidade, a linguagem linear, a unidade de sentido. 

d) no gênero lírico os elementos do mundo exterior predominam 
sobre os do mundo interior do eu poético. 

 

04. Um traço essencial da poesia Parnasiana é o(a): 
a) gosto pelas descrições. 
b) verso livre. 
c) nacionalismo ufanista. 
d) linguagem coloquial. 
e) liberdade formal. 
 

05. Em poesia, para determinar a medida de um verso, divide-
se o verso em sílabas poéticas. Esse procedimento tem o nome 
de: 
a) redondilha.  
b) dístico.  
c) escansão.  
d) métrica.  
e) quintilha. 
 

6.6 GABARITO 
01. D; 02. B; 03. B; 04. A; 05. D;  

 
 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

UNIDADE 7 
  

GÊNEROS LITERÁRIOS 
 

Um gênero literário é definido a partir de uma série de 
características regulares que permitem categorizar 
determinados textos da esfera literária. Na antiguidade, o 
filósofo Aristóteles, em um tratado intitulado Poética, define 
três gêneros literários: o épico , o lírico e o dramático. Existe 
uma teoria antiga e uma concepção moderna dos gêneros. É 
importante ressalta que, na Antiguidade Clássica, todos os 
três gêneros eram escritos em versos. 

Na teoria clássica - a mais antiga-, que vigorou até o 
século XVIII, admite-se a existência de três gêneros fixos e 
imutáveis: o épico, o lírico e o dramático. Esses gêneros 
diferem também quanto ao seu prestígio. A comédia, por 
exemplo, era considerada menos nobre que a tragédia. Na 
Antiguidade, não se admitia a mistura de gêneros, pois cada 
um apresentava características próprias e exclusivas. 

Na teoria moderna, reconhecem-se os mesmos gêneros 
fundamentais: narrativo, lírico e dramático. No entanto, não 
há diferenças de prestígio, ou seja, uma obra não será 
considerada melhor ou pior por pertencer a determinado 
gênero. Admite-se a fusão de gêneros ou espécies, como 
ocorre na tragicomédia, que combina elementos da tragédia 
e da comédia. 
 

 
Gênero lírico 

 
 
 

A palavra lírica origina-se de lira, instrumento musical 
muito utilizado pelos gregos. 

Havia, portanto, entre o som e a palavra, uma junção que 
perdurou até o século XV, quando os poetas se distanciaram 
da música e os poemas passaram a ser lidos ou declamados. 

O gênero lírico é certo tipo de texto no qual um eu lírico 
(a voz que fala no poema, que nem sempre corresponde a 
do autor) exprime suas emoções, ideias e impressões ante o 
mundo exterior. Normalmente, há os pronomes e os verbos 
em primeira pessoa, além do predomínio da função emotiva 
da linguagem. 

Embora o lirismo também possa ocorrer na prosa, a 
expressão mais direta e natural do gênero é a poesia. 

Pertencem ao gênero lírico os poemas em geral, 
dependendo de como o lirismo é apresentado, obtêm-se 
textos de nomes diferentes. 
 

→ Ode e hino – Os dois nomes vêm da Grécia e significam 
“canto”. Ode é a poesia entusiástica, de exaltação. Hino é a 
poesia destinada a glorificar a pátria ou dar louvores as 
divindades. 
 

→ Elegia - é a poesia lírica em tom triste. Fala de 
acontecimentos ou da morte de alguém. O “Cântico do 
Calvário”, de Fagundes Varela, é, sem dúvida, a mais famosa 
elegia da literatura brasileira, inspirada na morte prematura 
de seu filho. 
 

→ Idílio e écogla - São poesias pastoris, bucólicas. A écogla 
difere do idílio por apresentar diálogo. 
 

→ Epitalâmio– poesia feita em homenagem às núpcias de 
alguém. 
 

→ Sátira - Poesia que se propõe a corrigir os defeitos 
humanos, mostrando o ridículo de determinada situação. 
 

IMPORTANTE: Nenhuma obra pertence inteira e 
absolutamente a um gênero: um texto narrativo, por 
exemplo, pode apresentar trechos líricos; um poema lírico 
pode apresentar passagens narrativas. 
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→ Soneto – é uma composição poética de quatorze versos 
distribuídos em dois quartetos e dois tercetos. Apresenta 
sempre métrica – mais usualmente versos decassílabos ou 
alexandrinos (doze sílabas poéticas). 

 

7.1 GÊNERO ÉPICO 
Uma das principais características dos textos que 

pertencem ao gênero épico é a presença de um narrador, 
que quase sempre conta uma história. Isso implica certo 
distanciamento entre o narrador e o assunto tratado, o que 
não ocorre no gênero lírico. Além disso, os textos épicos 
pressupõem a presença de um ouvinte ou de uma plateia. 

Os textos épicos são geralmente longos e narram 
histórias de um povo ou de uma nação. 

Envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heroicos; 
apresentam um tom de exaltação, valorização de heróis e 
seus feitos. 

Dentre as principais epopeias, destacamos: 
→ Ilíada e Odisseia de Homero (Grécia, narrativas sobre a 
guerra entre Grécia e Troia) 
 

→ Eneida de Virgílio (Roma, narrativa dos feitos romanos) 
 

→ Os Lusíadas de Camões (Portugal, narra os feitos dos 
portugueses) 
 

Os fatos do gênero épico sempre eram retirados da 
História ou da Mitologia. Mas, com o surgimento da prosa, 
principalmente do romance e do conto, passou-se a 
denominar de gênero épico todas as obras que não são 
classificáveis como líricas (sentimentais ou pessoais) ou 
dramáticas (teatrais). 

Estas são as principais manifestações do gênero épico: 
 

→ Em verso: 

• Epopeia 

•  Poema épico 

• Poemeto épico 
 

→ Em prosa: 

• Romance 

• Novela 

• Conto 

• Crônica 

• Apólogo 

• Fábula 

• Parábola 
 

7.2 GÊNERO DRAMÁTICO 
Drama, em grego, significa ação. Ao gênero dramático 

pertencem os textos, em poesia ou prosa, feitos para serem 
representados. Isso significa que, entre o autor e o público, 
desempenha papel fundamental todo o elenco que participa 
da encenação. 

O gênero dramático compreende as seguintes 
modalidades: 

 

→ Tragédia - é a representação de um fato trágico, apto a 
suscitar compaixão e terror. Aristóteles afirmava que era uma 
representação de uma ação grave, de alguma extensão e 
completa, em linguagem figurada “com atores agindo, não 
narrando, inspirando dó e terror”. 
 

→ Comédia - é a representação de um fato inspirado na vida 
e no sentimento comum, de riso fácil, geralmente criticando 
os costumes. Sua origem está ligada às festas populares 
gregas de celebração à fecundidade da natureza. 
 

→ Drama - é a mistura de elementos trágicos e cômicos 
alternando o prazer e a dor, por ter esse caráter híbrido, o 
drama se aproxima mais da vida humana. 
 

→ Farsa - pequena peça teatral, de caráter ridículo e 
caricatural, criticando a sociedade e seus costumes. 

7.3 EXERCÍCIOS 
01. (CEFET MG/2015) Sobre os gêneros literários, afirma-se: 
I. O gênero dramático abrange textos que tematizam o 
sofrimento e a aflição da condição humana. 
II. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão 
subjetiva de estados interiores. 
III. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos 
grandiosos protagonizados por heróis. 
IV. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas 
pertencentes ao gênero dramático. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) II e III. 
 

02. (Enem 2014) FABIANA, arrepelando-se de raiva – Hum! Eis 
aí está para quese casou meu filho, e trouxe a mulher para 
minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho 
que quem casa quer casa… Já não posso, não posso, não 
posso! (Batendo o pé). Um dia arrebento e então veremos! 
(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 7 
dez 2012) 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins 
Pena, em uma atuação teatral, constituem 
a) necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às 
diretrizes do autor. 
b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como 
outros elementos. 
c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou a 
encenação. 
d) exigência, porque elas determinam as características do texto 
teatral. 
e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. 
 
03. (UPE-2015) Leia os textos abaixo. 
Texto 3 
JOÃO GRILO – Padre João! Padre João! 
PADRE – Que há? Que gritaria é essa? 
( aparecendo na igreja) 
CHICÓ – Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma 
pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor 
benzer. 
PADRE – Para eu benzer? 
CHICÓ – Sim. 
PADRE – Um cachorro? 
(com desprezo) 
CHICÓ – Sim. 
PADRE – Que maluquice! Que besteira! 
JOÃO GRILO – Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. 
Benze porque benze, vim com ele. 
PADRE – Não benzo de jeito nenhum. 
CHICÓ – Mas, padre, não vejo nada demais em o senhor benzer o 
bicho. 
JOÃO GRILO – No dia em que chegou o motor novo do Major 
Antônio Morais, o senhor não benzeu? 
PADRE – Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. 
Cachorro é que eu nunca ouvi falar. 
[...] 
JOÃO GRILO – Eu disse que uma coisa era o motor e outra o 
cachorro do Major Antônio Morais. 
PADRE – E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é 
Antônio Morais? 
JOÃO GRILO – É. Eu não queria vir, com medo de que o senhor se 
zangasse, mas o Major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. 
Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer, mas 
disse a Chicó: o padre vai se zangar. 
PADRE – Zangar nada, João! Quem é o ministro de Deus para ter 
direito de se zangar? (desfazendo-se em sorrisos) Falei por falar, 
mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. 
SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 31 ed. Rio de Janeiro, 1992. 

 
Texto 4 
Ardor em coração firme nascido! 
Pranto por belos olhos derramados! 
Incêndio em mares de água disfarçado! 
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Rio de neve em fogo convertido! 
 

Tu, que um peito abrasas escondido, 
Tu, que em um rosto corres desatado, 
 

Quando fogo em cristais aprisionado, 
Quando cristal em chamas derretido. 
 

Se és fogo, como passas brandamente? 
Se és neve, como queimas com porfia? 
Mas ai! Que andou Amor em ti prudente. 
 

Pois para temperar a tirania, 
Como quis que aqui fosse a neve ardente, 
Permitiu parecesse a chama fria. 
 

MATOS, Gregório de Matos Guerra. Antologia poética. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 
 
Texto 5 
[...] 
 

Já no largo Oceano navegavam, 
As inquietas ondas apartando; 
Os ventos brandamente respiravam, 
Das naus as velas côncavas inchando; 
Da branca escuma os mares se mostravam 
Cobertos, onde as proas vão cortando 
As marítimas águas consagradas, 
Que do gado de Próteu são cortadas. 
 

Quando os Deuses no Olimpo luminoso, 
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuntam em concílio glorioso, 
Sobre as cousas futuras do Oriente. 
Pisando o cristalino Céu fermoso, 
Vem pela Via Láctea juntamente, 
Convocados, da parte de Tonante, 
Pelo neto gentil do velho Atlante. 
[...] 
 

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. 4. ed. - Lisboa: Instituto Camões, 2000. 

 

Sobre os textos 3, 4 e 5, analise as afirmativas a seguir e 
coloque V nas verdadeiras ou F nas falsas. 
( ) Os três textos, segundo a visão aristotélica dos gêneros 
literários, pertencem ao gênero dramático, pois apresentam 
diálogos em linguagem coloquial, apenas sofrendo diferença no 
tocante às questões temáticas. 
( ) O texto 3, fragmento do Auto da Compadecida, do escritor 
paraibano, radicado no Recife, conforme indica a própria palavra 
“Auto” pertence ao gênero dramático, ao passo que o texto 
camoniano revela-se pela temática e pelo lirismo, com traços de 
dramaticidade. 
( ) O texto 4 apresenta uma perspectiva contraditória do 
sentimento amoroso e pertence ao gênero lírico. Caracteriza-se 
também como Barroco por apresentar-se rico em figuras de 
linguagem, tal como paradoxos, nos versos 3 (três) e 4 (quatro) 
da primeira estrofe, e metáforas, nos versos um e dois da 
terceira estrofe 
( ) Em Auto da Compadecida, há o resgate da cultura popular, 
tendo em vista que João Grilo é uma personagem da Literatura 
de Cordel, que passa a integrar a dramaturgia do autor 
paraibano, valendo-se do processo de intertextualidade, muito 
usado pelos autores contemporâneos. 
( ) Os três textos, pelas características estéticas que os 
compõem, pertencem, respectivamente, aos gêneros dramático, 
lírico e épico e foram produzidos nos séculos XX, XVII e XVI, 
sendo, portanto, integrantes dos Movimentos Armorial, Barroco 
e Classicismo. 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 a) F F F F V 
 b) V V V V F 
 c) V V F F V 
 d) F F V V F 
 e) F F V V V 
 

04. (FUNDATEC-2018) Assinale a alternativa que preenche, 
correta e respectivamente, as lacunas do seguinte texto. 
Para um maior entendimento da literatura, Aristóteles, na obra 
Arte Poética, definiu os gêneros literários. Cada um deles reúne 
um conjunto de obras com características análogas ou 
parecidas de forma e conteúdo. Tais gêneros se dividem, na 
classificação aristotélica, em épico, lírico e dramático. 
Atualmente, entretanto, os textos literários são classificados, 
quanto à forma, em prosa ou em poesia; quanto ao conteúdo, 
em narrativos, líricos e dramáticos. No gênero ___________ há 
a presença de um _________, responsável por contar uma 
história em que os personagens atuam em um determinado 
espaço e tempo. Já os textos do gênero __________ têm 
predominância da função poética da linguagem. Os textos 
classificados como ___________ são próprios para a 
representação ou encenação teatral e têm __________ como 
base. 
a) épico ou narrativo – eu lírico – lírico – dramáticos – os 
personagens 
b) épico ou narrativo – narrador – lírico – dramáticos – o diálogo 
c) narrativo – autor – lírico – dramáticos – o palco 
d) épico – herói – poético – narrativos – o narrador 
e) lírico – eu lírico – dramático – narrativos – as falas dos 
personagens 
 
05. (EsPECx – 2012) Faça a correspondência da segunda 
coluna com base na primeira e assinale a alternativa que 
preenche corretamente as colunas, no que diz respeito às 
formas líricas. 
Coluna 1 
( 1 ) elegia 
( 2 ) écloga 
( 3 ) ode 
( 4 ) soneto 
Coluna 2 
( ) o(a) mais conhecido(a) das formas lÌricas. Poema em 14 
versos, organizados em dois quartetos e dois tercetos. 
( ) poema originado na Grécia Antiga que exalta os valores 
nobres, caracterizando-se pelo tom de louvação. 
( ) poema pastoril que retrata a vida bucÛlica dos pastores, em 
um ambiente campestre.  
( ) trata de acontecimentos tristes, muitas vezes enfocando a 
morte de um ente querido. 
 a) 4, 3, 2, 1 
 b) 3, 2, 1, 4 
 c) 2, 1, 3, 4 
 d) 1, 2, 4, 3 
 e) 4, 3, 1, 2 

 
 

7.4 GABARITO 
01. D; 02. D; 03. D; 04. C; 05. A;  

 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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UNIDADE 8 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 
 

Ao interagirmos, seja por meio da palavra escrita, falada 
ou da imagem, empregamos diversificados recursos para 
atingir o objetivo pretendido. Por meio dos textos, 
percebemos a finalidade do autor e nos deparamos com 
inúmeras formas de comunicação e de estilo de escrita. 

Em um texto do cotidiano, como bula de remédio, por 
exemplo, o autor possui um objetivo prático, isto é, o de 
prescrever como tomar o medicamento, quais são as 
contraindicações, a composição do produto, entre outros.  

Se pensarmos, contudo, em textos que objetivam a 
apreciação artística e literária, a emoção estética e o aflorar 
da subjetividade ou mesmo uma reflexão mais profunda, a 
intencionalidade muda. Temos, no segundo caso, textos 
expressos pela linguagem figurada, resultantes de 
combinações incomuns de palavras que já se diferenciam do 
uso cotidiano da língua e significam de forma expressiva e 
estética os sentimentos e desejos humanos. 

 

Compare os textos abaixo: 
 

a) A noite continua e o dia demora a chegar, mas o leiteiro está 
morto ao relento. 
 

b) A noite geral prossegue, 
a manhã custa a chegar, 
mas o leiteiro 
estatelado, ao relento, 
perdeu a pressa que tinha.  

 

(Carlos Drummond de Andrade. A morte do leiteiro. In: A Rosa do povo, 
p.195) 
 

No primeiro texto, temos uma descrição em que se 
contata a morte de um cidadão comum, um leiteiro, que é 
marginalizado, morto e abandonado até mesmo na situação 
de sua morte (“ao relento”).  

O segundo texto estabelece a mesma crítica, entretanto 
busca afastar-se do uso da linguagem comum. O poeta 
intensifica a situação de morte sem mesmo dizer, 
literalmente, que ela ocorreu, ou seja, a morte é representada 
pelo leiteiro estatelado ao relento e pela perda da pressa, e 
não pelo uso da palavra morte. Assim, constrói a imagem da 
marginalização do indivíduo comum e da desvalorização da 
vida humana por meio da emoção e pela fuga da linguagem 
convencional. 

 A figura de linguagem é, portanto, um recurso de 
linguagem significado pelo distanciamento da objetividade. 
Consiste na combinação incomum de palavras que dão um 
sentido para além das convenções sociais e o “real” 
estabelecido – ampliam, portanto, o alcance e a significação 
do texto literário. 

As figuras de linguagem são divididas em figuras de 
som, de pensamento e de construção ou sintaxe e são de 
suma importância para um bom entendimento dos mais 
diversos gêneros, tais como a poesia, a música e o texto 
propagandístico. 

A lista das figuras de linguagem é grande, como veremos 
a seguir: a nossa língua é muito rica, assim como são suas 
figuras de estilo. Todavia, algumas figuras de linguagem 
aparecem com mais frequência em nossa Literatura. São 
elas: comparação, metáfora, antítese, paradoxo, 
prosopopeia, sinestesia e ironia, que devem ter uma 
atenção especial. 
 

 

 

8.1 FIGURAS DE SOM 
 

Aliteração: repetição de mesmos sons consonantais, ou 
seja, repetição da mesma consoante no verso ou frase:  
Ex.: “Vozes veladas veludosas vozes / Volúpias dos violões, 
vozes veladas” (Cruz e Souza) 
 

Assonância: é representada pela repetição de sons 
vocálicos, ou seja, repetição da mesma vogal (nas mesmas 
silabas acentuadas) no verso ou frase: 
Ex.: “Sou um mulato nato / no sentido lato / mulato democrático 
do litoral.” (Caetano Veloso) 
 

Paronomásia: aproximação de semelhanças sonoras e 
gráficas entre palavras de significados distintos (parônimos). 
Possibilita a formação dos trocadilhos (jogos de palavras).  
Ex.: “Confira, tudo que respira, conspira” (Paulo Leminski) 
 

Onomatopeia: tratam-se das palavras especiais criadas 
para representar sons específicos (“vozes” de animais, 
barulhos da natureza etc).  
Ex.: “A boiada entra no beco - Tchou! Tchou! Tchou!...” 
(João Guimarães Rosa) 
 

8.2 FIGURAS DE PENSAMENTO OU PALAVRAS 
 

Comparação: consiste em identificar dois elementos a partir 
de uma característica comum, comparando-os por meio de 
um termo específico (um “comparativo”: como, tal como, 
assim como, tal qual etc). É a presença deste termo 
comparativo que difere a comparação da metáfora. 
Ex.:“Eu faço versos como quem chora  
De desalento... de desencanto...” (Manuel Bandeira)  
 

Metáfora: realiza-se na utilização uma palavra ou expressão 
em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de 
semelhança. É uma comparação mental, sem emprego do 
comparativo. 
Ex.: “Meu coração é um balde despejado.” (Fernando Pessoa) 
 

Metonímia: é a substituição de um termo por outro, 
baseando-se em uma estreita relação de sentido.  
Ex.: Minha professora leu Camões para nós. 
 

Antítese: caracteriza-se pela aproximação de termos 
contrários, de duas ideias que se opõem. Repare que são 
DUAS IDEIAS distintas e opostas, o que difere a antítese 
do paradoxo. 
Ex.: O Pensamento ferve, e é um turbilhão de lava / A Forma, 
fria e espessa, é um sepulcro de neve. (Olavo Bilac). 
Explica-se: Bilac aproxima DUAS IDEIAS OPOSTAS (turbilhão 
de lava x sepulcro de neve), mas também DISTINTAS (a lava se 
refere ao pensamento; a neve, à forma). 
 

Paradoxo: trata-se de uma forma especial de antítese, em 
que os termos opostos são aproximados em uma MESMA 
IDEIA. 
Ex.: “Amo-te assim: meio odiosamente” (Augusto dos Anjos). 
Explica-se: Augusto dos Anjos junta, em uma só ideia, em um 
só pensamento, situações opostas, termos contraditórios: ama 
e odeia, na mesma ideia. 
 

Catacrese: consiste no emprego de um termo figurado pela 
falta de outro mais próprio, sendo que este caiu no uso 
popular.  
Ex.: A perna da mesa quebrou. 
 

Eufemismo: é o emprego de uma expressão suave e polida 
no lugar de outra considerada grosseira ou chocante.  
Ex.: Fulano é cosmeticamente prejudicado (no lugar de “Fulano 
é feio”). 
 

Perífrase: consiste na substituição de uma ou mais palavras 
por outra expressão. Essa substituição é feita mediante uma 
característica ou atributo marcante sobre determinado termo 
(ser, objeto ou lugar).                                                                               
Ex.: A pequena Londres (Londrina).  
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Antonomásia: é o mesmo que a perífrase, mas quando se 
trata de pessoas.  
Ex.: O poeta dos escravos (Castro Alves). 
 

Hipérbole: consiste em realçar o pensamento por meio do 
emprego de uma expressão intencionalmente exagerada.  
Ex.: Eles morreram de rir. 
 

Ironia: caracteriza-se pela expressão o contrário do que se 
pensa. Diz-se uma coisa para significar outra. 
Ex.: “Moça linda bem tratada /  três séculos de família / 
burra como uma porta: um amor! (Manuel Bandeira) 
 

Prosopopeia / personificação: é representada pela 
atribuição de vida, ação, voz e movimento a seres 
inanimados, irracionais ou abstratos. 
Ex.: “As ondas beijavam a areia branca da praia” 
 

Sinestesia: reúne sensações originárias de diferentes 
órgãos dos sentidos.  
Ex.: “O sol do outono caía como uma luz pálida e macia”. 
 

8.3 FIGURAS DE CONSTRUÇÃO OU SINTAXE 
 

Hipérbato/Inversão: é a inversão da ordem usual dos termos 
de uma oração ou das orações de um período.  
Ex.: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/ de um povo 
heroico um brado retumbante.” (As margens plácidas do 
Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico). 
 

Elipse: é a omissão de termos que podem ser facilmente 
depreendidos.  
Ex.: “A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos” 
(Carlos Drummond de Andrade) 
Explica-se: Há a omissão de “se”: A tarde talvez fosse azul, SE 
não houvesse tantos desejos. 
 

Zeugma: trata-se da omissão de um termo que já apareceu 
antes.  
Ex.: Ele prefere cinema; eu, teatro. (omissão de “prefiro”). 
 

Polissíndeto: repetição da mesma conjunção entre orações ou 
palavras dispostas em sequência.  
Ex.: “E teima, e lima, e sofre e sua.” (Olavo Bilac) 
 

Assíndeto: consiste na omissão de conjunções entre as 
orações. 
Ex.: “Vim, vi, venci” (Júlio César) 
 

Anáfora: repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no 
início de frases ou versos.  
Ex.: “Vi uma estrela tão alta / Vi uma estrela tão fria! / Vi uma 
estrela luzindo 
Na minha vida vazia(Manuel Bandeira) 
 

Anacoluto: é um fenômeno muito comum na oralidade, consiste 
na quebra da ordem lógica da frase (em sua estrutura sintática). 
Ex.: Eu, não tem um dia que meu time não dá “show” de bola. 
 

Pleonasmo: é a repetição de uma palavra ou de uma noção já 
implicada no texto.  
Ex.: Não percam o sensacional campeonato de natação 
aquática. 
 

Gradação: é representada por uma sequência de ideias 
expostas em ordem crescente ou decrescente de intensidade.  
Ex.: “Tudo na casa era cinza, nebuloso, assustador.” (Pedro 
Nava) 
 

Apóstrofe: consiste na evocação ou interpelação enfática de 
pessoas ou seres.  
Ex.: “Santa Virgem Maria, vós que sois mãe do/ canto e do dia, 
dai-nos a luz do luar.” (Gilberto Gil) 
 

Silepse: ocorre quando a concordância é feita pelo sentido e 
não pela forma gramatical. Podemos ter silepse de pessoa (Ex.: 
Os que não sabem alemão temos o maior respeito por essa 
língua), de número (Ex.: A gente somos inútil) e de gênero (Ex.: 
A belíssima Recife de Manuel Bandeira).  

8.4 EXERCÍCIOS 
 

01. FUVEST) A catacrese, figura que se observa na frase 
“Montou o cavalo no burro bravo”, ocorre em: 

a) Os tempos mudaram, no devagar depressa do tempo. 
b) Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor 
e sepultura. 
c) Apressadamente, todos embarcaram no trem. 
d) Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. 
e) Amanheceu, a luz tem cheiro. 
 
02. (UFPB) 

I. "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo 
de muita paciência..." 
II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..." 
III. "... parece que uma mola oculta o impelia..." 
IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-criação 
que se pode imaginar." 
Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente, 
a) gradação, antítese, comparação e hipérbole 
b) hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação 
c) hipérbole, antítese, comparação e paradoxo 
d) gradação, antítese, metáfora e hipérbole 
e) gradação, paradoxo, comparação e hipérbole 
 

03. (IFPE) Responda à questão com base na tirinha abaixo. 

 
O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não 
compreensão por parte da personagem Chico Bento da figura 
de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura 
de linguagem dá-se o nome de: 
a) anáfora 
b) metonímia 
c) perífrase 
d) hipérbole 
e) aliteração 
 
04. (PUC-SP) Nos trechos: “…nem um dos autores nacionais ou 
nacionalizados de oitenta pra lá faltava nas estantes do major” 
e “…o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e 
deseja”, encontramos, respectivamente, as seguintes figuras 
de linguagem: 

a) prosopopeia e hipérbole 
b) hipérbole e metonímia 
c) perífrase e hipérbole 
d) metonímia e eufemismo 
e) metonímia e prosopopeia. 
 
05. (FATEC) “Seus óculos eram imperiosos.” Assinale a 
alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem que 
há na frase acima: 

a) “As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes.” 
b) “Nasci na sala do 3.° ano.” 
c) “O bonde passa cheio de pernas.” 
d) “O meu amor, paralisado, pula.” 
e) “Não serei o poeta de um mundo caduco.” 
 
 

8.5 GABARITO 
01. C; 02. D; 03. B; 04. E; 05. C;  
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UNIDADE 9 
 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 

9.1 A LEITURA 
 

“A leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica 
a participação cooperativa do leitor na interpretação e na 
reconstrução do sentido e das intenções pretendidos pelo 

autor.” Irandé Antunes 
 

Ler (do latim lego), segundo o dicionário, significa 
interpretar o que está escrito, dar certo sentido a alguma 
coisa etc. Entretanto, este conceito se amplia conforme 
observamos que a leitura é muito mais do que reconhecer 
palavras. A atividade de leitura completa a atividade da 
produção de textos. Essa interação entre sujeitos – livro e 
leitor – vai muito além do que apenas decodificar sinais 
gráficos. O leitor atua, principalmente, buscando recuperar, 
buscando interpretar e compreender o conteúdo e as 
intenções que são pretendidos pelo autor. 

Através dessa busca interpretativa, as palavras 
funcionam como “instruções” do próprio autor, as quais não 
podem ser deixadas de lado, para que o leitor possa 
descobrir as significações, elaborar suas hipóteses e, 
também, tirar suas próprias conclusões. Todas as palavras 
que aparecem no texto – como “não só”, “apenas”, “ainda” - 
são “pistas” em que a pessoa que lê deve se apoiar para 
fazer suas interpretações. 

 

“A leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento 
produzido, ao prazer estético e, ainda, uma atividade de acesso 
às especificidades da escrita.” 

 

Ler é importante, porque favorece a ampliação dos 
repertórios de informação do leitor. É através da leitura que 
o leitor pode ter novas ideias, conceitos, dados, diferentes 
informações a respeito das coisas, pessoas, 
acontecimentos, tanto de nível nacional quanto mundial. 

A leitura dos textos escolares é uma grande oportunidade 
para que o leitor amplie seu repertório; por exemplo, um texto 
de geografia ou de história é bastante relevante para que o 
leitor crie argumentos consistentes dentro de um texto. A 
falta de repertório prejudica quem escreve. Antes mesmo de 
escrever, precisamos ter o que dizer e, sobretudo, conhecer 
o objeto sobre o qual vamos discorrer. 

No segundo momento, a leitura possibilita a experiência 
gratuita do prazer estético, do ler pelo simples gosto de ler. 
Para admirar. Para deleitar-se com as ideias, com as 
imagens criadas, com o jeito bonito de dizer literariamente as 
coisas. Sem cobranças, sem a preocupação de qualquer 
prestação de contas posterior. 

 

9.2 ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
 

9.2.1 Ler com atenção 
Para compreender melhor um texto, é importante 

observar que temos que ler com calma cada parágrafo. Se 
não compreender, volte e releia. E além do mais, se aparecer 
algum termo que não saiba o significado, o importante é 
recorrer ao dicionário e voltar ao texto. 

9.2.2 Sintetizar as principais ideias do texto 

Como em um resumo, vale apontar os principais temas 
e/ou assuntos abordados pelo texto. Por isso, a técnica 
indicada acima é deveras importante e complementa esta 
técnica. Portanto, leia com atenção e aos poucos vá 
assinalando as palavras-chave do texto. 

9.2.3 Leitura em voz alta 
Se possível, realize a leitura do texto em voz alta e 

perceba toda sua estruturação, desde palavras, virgulas, 
discursos etc. Em muitos casos, isso facilita a leitura e a 
compreensão dos textos. No entanto, algumas pessoas 
preferem ler em silêncio. Portanto, faça o teste e veja o que 
você prefere. 

9.2.4 Tipos de textos 
Outra boa estratégia de leitura é variar o tipo de texto que 

se lê, de forma que a abordagem de cada um é diferente bem 
como seu conteúdo; e isso ampliará ainda mais sua 
compreensão. Assim, leia livros, jornais, revistas, 
quadrinhos, textos acadêmicos etc. Isso também facilitará a 
interpretação, aumentando seu vocabulário. Note que a 
linguagem pode variar de formal para informal, e ainda de 
verbal e não-verbal (imagens, fotos, gráficos etc) 
dependendo do tipo de texto. 

9.2.5 Manter o hábito da leitura 

Além da importância da leitura na vida social e para 
ampliação do universo cognitivo, adquirir o hábito da leitura 
facilitará cada vez mais a compreensão dos textos. A partir 
disso, o vocabulário, a imaginação e a criatividade 
aumentam e não somente o texto escrito, mas, também, a 
produção de texto oral, melhoram muito. Em resumo, quanto 
mais lemos, melhores leitores nos tornamos. 

 

9.3 A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  
  

Interligado à leitura, temos a Interpretação de Textos. É 
importante ressaltar a importância dessa modalidade, visto 
que sua ocorrência não ocorre apenas no âmbito escolar, 
mas em um contexto geral na leitura de textos e 
compreensão de enunciados. Interpretar um texto 
significa “desvendar seus mistérios” quanto à questão do 

discurso, pois esse (o discurso) representa a mensagem que 
ora se deseja transmitir.       

Quando falamos em interpretação, esta engloba uma 

série de particularidades, tais como: pontuação, pois uma 
vírgula pode mudar o sentido de uma ideia, elementos 
gramaticais, como conjunções, preposições, entre outros. 
Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o texto 
deverá dispor de todos os requisitos essenciais para tal. 
Como, por exemplo, coesão, coerência, paragrafação e, 
sobretudo, relações semânticas bem delimitadas, para que, 
dessa maneira, o leitor possa interagir plenamente com as 
ideias retratadas por esse texto. 

Desta forma, como mencionado anteriormente, é 
inegável a importância de estarmos aptos a interpretar todo 
e qualquer texto, independente de sua finalidade. E para que 
isto ocorra, é necessário lançarmos mão de certos recursos 
que nos são oferecidos e muitas vezes não os priorizamos, 
como, principalmente, a leitura e a busca constante por 
informações extratextuais – conhecimentos prévios -, para 
que, assim, nos tornemos leitores e escritores cada vez mais 
conscientes e eficazes. 

 

9.3 ESTRATÉGIAS DE INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS 
 

9.3.1 Monitorar a compreensão 

Aqui, o leitor é convidado a compreender o texto 
enquanto lê, desenvolvendo procedimentos para lidar com 
problemas que possam surgir ao longo da leitura. A releitura 
é um desses procedimentos e pode ajudar a melhorar o 
entendimento de um texto. 

9.3.2 Estrutura do texto 

Nessa estratégia, quem lê aprende a perguntar e a 
responder a quem, o quê, onde, quando e por quê; a fazer 
perguntas sobre o enredo. Em alguns casos, o leitor traça a 
linha do tempo, identificando personagens e acontecimentos. 
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9.3.3 Responder a perguntas 
O leitor responde a perguntas colocadas pelo professor e 

recebe feedback. Essa é a prática mais comum nas escolas 
de interpretação de textos e deve ser trabalhada 
cuidadosamente para que não responda de maneira 
automática, ou seja, sem refletir sobre o que foi lido. 

9.3.4 Perguntas geradoras 

Nessa estratégia, o leitor pergunta a si mesmo o quê, 
quando, onde, por quê, o que vai acontecer na história, como 
e quem é o ator da ação. 
 

9.5 EXERCÍCIOS 
 

01. (FUVEST – SP) Examine o cartum: 

 
Frank e Ernest – Bob Thaves. O Estado de S. Paulo. 22.08.2017. 
 

O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da: 
a) semelhança entre a língua de origem e a local. 
b) falha de comunicação causada pelo uso do aparelho 
eletrônico. 
c) falta de habilidade da personagem em operar o localizador 
geográfico. 
d) discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o 
idioma local. 
e) incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as 
personagens se encontram. 
 

02. (UEL 2019 - adaptada) Leia o poema a seguir. 

Descreve a vida escolástica 
Mancebo sem dinheiro, bom barrete, 
Medíocre o vestido, bom sapato, 
Meias velhas, calção de esfola-gato, 
Cabelo penteado, bom topete. 
 

Presumir de dançar, cantar falsete, 
Jogo de fidalguia, bom barato, 
Tirar falsídia ao moço do seu trato, 
Furtar a carne à ama, que promete; 
 

A putinha aldeã achada em feira, 
Eterno murmurar de alheias famas, 
Soneto infame, sátira elegante; 
 

Cartinhas de trocado para a freira, 
Comer boi, ser Quixote com as damas, 
Pouco estudo: isto é ser estudante. 
WISNIK, J. M. (Org.). Poemas escolhidos de Gregório de Matos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. p. 173 

 

Sobre o poema, considere as afirmativas a seguir. 

I. O poema estabelece uma diferenciação entre o estudante rico, 
que tudo tem, e o estudante pobre, que é obrigado a “furtar carne 
à ama”. 
II. O poema tem início com uma distinção entre o bom e o mau 
estudante: “Mancebo sem dinheiro, bom barrete, /Medíocre o 
vestido, bom sapato [...]”. 
III. O poema é construído a partir de pequenos quadros que 
denotam as várias práticas do estudante, sendo que quase 
nenhuma delas está associada ao estudo. 
IV. A repetição de formas verbais no infinitivo indica uma 
permanência das características negativas elencadas a respeito 
do estudante. 
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. 

03. (ENEM 2017)  

 
Época, n. 698, 3 out. 2011 (adaptado) 

Os textos publicitários são produzidos para cumprir 
determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse 
cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros 
sobre a necessidade de: 
a) as crianças frequentarem a escola regularmente; 
b) a formação leitora começar na infância; 
c) a alfabetização acontecer na idade certa; 
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado; 
e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. 

 
04. (ENEM 2019)  

 
Disponível em: www.essl.pt. Acesso em: 9 maio 2019 (adaptado). 

Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a 
linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se 
acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no(a): 
a) chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente 
de estruturas injuntivas; 
b) variedade linguística caracterizadora do português europeu; 
c) restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar 
marcas gráficas de identificação de gênero como “o(a)”; 
d) combinação do significado de palavras escritas em línguas 
inglesa e portuguesa; 
e) enunciado de cunho esperançoso “passe à história” no título 
do cartaz. 
 

9.6 GABARITO 
01. D; 02. C; 03. B; 04. A 

http://www.essl.pt/


24                                                                                                                                                                                  LÍNGUA PORTUGUESA 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

UNIDADE 10 
 

LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO ESCRITA 

ANÁLISE DE MÚSICAS E CHARGES 
 

 “A LEITURA DO MUNDO PRECEDE A LEITURA DA 
PALAVRA” (Paulo Freire) 
 

Nos dias atuais, ler e escrever são práticas sócias 
básicas, afinal, o mundo poder ser visto como um grande 
texto que está pronto para várias leituras.  

Desta forma, o indivíduo que pode diferenciar os vários 
tipos de texto, que reflete sobre o grau de persuasão do texto 
apresentado, será um cidadão melhor preparado para os 
novos desafios de um mundo em constante evolução, 
podendo assumir seu verdadeiro papel de transformador da 
realidade.  

Em uma sociedade cuja trocas de informações são quase 
que instantâneas, é comum absorvermos as mais diversas 
notícias, propagandas e músicas de modo “natural” e 
espontâneo, sem levantarmos qualquer tipo de 
questionamento ou reflexão.  Não paramos e refletimos 
sobre “qual a intenção dessa música?”, ou no ”por que ela foi 
feita ?”, “qual a finalidade desse texto” ou “qual era a intenção 
do autor”, questionamentos esses que, quando não feitos, 
condenam o leitor a um papel passivo e acrítico na leitura e 
interpretação dos fenômenos que o influenciam 
rotineiramente.  

Outro ponto importante destacar para a área de 
linguagem, em especial para interpretação de texto, é o mito 
da neutralidade do discurso. Quem não conhece aquele 
amigo que acredita que é possível passar informação sem 
passar opinião, não é mesmo? Não é difícil nos deparamos 
com a opinião de que tal veículo de comunicação é neutro, 
ou de que matérias jornalísticas, imagens e artigos não 
demarcam, necessariamente, uma serie de opiniões 
políticas, religiosas ou culturais. 
 

Vejamos na prática:  

 

 
As duas notícias, ambas retiradas de sites jornalísticos, 

tratam de um mesmo assunto em comum: manifestação 
política. 

Em uma primeira leitura, o leitor desatento poderia 
facilmente induzir de maneira errônea que não há nenhuma 
opinião expressa nas notícias, apenas fatos. Contudo, se 
analisarmos bem, perceberemos que a opinião do veículo de 
comunicação é transmitida de maneira um pouco mais sutil, 
o que dificulta a percepção pelo leitor inexperiente. 

Essa maneira sutil de transmitir opinião consiste em 
utilizar alguns pequenos demarcadores de opinião de um 
modo disfarçado e diluído no texto, capaz de induzir o leitor 
a aceitar a opinião do jornal, sem nem ao menos o leitor 
perceber que se trata de uma opinião comercializável.  

A simples escolha de termos para transmitir as notícias, 
já implica em uma tomada de posição por parte do emitente 
da mensagem. No caso em tela, ao utilizar o termo “ocupam” 
para se referir a uma manifestação política, em detrimento 
do termo “invadem”, garante uma conotação positiva do fato 
ocorrido, parece muito mais que esta manifestação política 
foi algo ordeiro, que ocorreu dentro dos moldes do 
“aceitável”. Agora, no caso contrário, utilizar o termo 
“invadem” transmite aos leitores uma ideia de uma 
manifestação transgressora e ilegítima.  

Desse modo, cabe ao leitor à postura crítica em 
reconhecer esses demarcadores de opinião para que possa 
filtrar e desvelar as informações e opiniões emitidas a ele. 
Abre-se, a partir da possibilidade da leitura e da 
interpretação, um infinito leque de conhecimento que 
permitirá ao leitor intervir de modo consciente na sociedade 
de informação. 
 

• Chegamos a tal ponto que podemos diferenciar o ato de 
ler e o ato de interpretar. 

 

Ato de ler: “Decifrar o conteúdo escrito de algo por saber 

reunir as letras, os sinais gráficos”. 

Ato de interpretar: “Explicar o que é obscuro”; “Dar a uma 

coisa esta ou aquela significação”. 
 

Enquanto ler configura-se por um tipo de “tradução” dos 
símbolos ortográficos, interpretar diz respeito à capacidade 
do leitor em identificar as múltiplas relações de sentido entre 
o texto e uma determinada realidade fática, compreender os 
significados explícitos e implícitos, determinar a razão e o 
motivo do texto, bem como sua função social na sociedade. 

 

Podemos assim dizer que interpretar consiste em um ato 
mais complexo do que o de somente ler, e por sua vez, 
maiores esforços e dedicação serão necessários ao leitor 
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que tentar cumprir a tarefa de interpretar e desvelar todos 
os segredos e valores do texto. 

 

Para o leitor consciente e para o estudante que almeja 
passar nas provas de vestibulares e ENEM, apenas ler não 
é suficiente. Há uma tendência cada vez maior nos 
vestibulares em cobrar as informações fruto da leitura, 
articulada com algum grande acontecimento que houve no 
mundo, ou solicitar que o candidato demonstre uma 
interpretação global e que consiga também fundamentar 
(justificar) sua interpretação. 
 

ATENÇÃO: A interpretação de uma informação, imagem ou 
texto, nunca será meramente subjetiva. Não se trata, de modo 
algum, de apenas “achar” significados individuais nos textos, 
mas, sim, de identificar significados válidos àquele texto e 
baseado em fundamentos objetivos. 
 

Explicando... 
 

Quem nunca escutou aquela celebre frase: “Ah, mas 
interpretar todo mundo interpreta do seu jeito!” ou “não existe 
certo ou errado na interpretação!”. Ambas as frases correm 
em erros gravíssimos ao induzir que a atividade de 
interpretação se basta somente em achismos pessoais e que 
é desprovida de um embasamento objetivo, válido e capaz 
de ser estudado. 
 

Mas então, quais são os elementos de análises de um texto, 
capazes de oferecer objetividade e validar a interpretação 
de um texto?  
 

São alguns deles: 

• Autor; 

• Contexto; 

• Data; 

• Local de publicação.  
 

10.1 EXERCÍCIOS 
 

01. UERJ 2016-adptada  

 
 A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque 
assinala a ausência de um elemento fundamental para a 
instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja 
sendo acusado. 
Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação 
aos usuários da internet: 
a) Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do 
processo 
b) Configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes 
comprovados 
c) Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição 
de acusados 
d) Apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam 
dados concretos 
e) Todas as alternativas estão incorretas 

 
02. (FATEC SP) 
Leia a charge: 

https://tinyurl.com/y4xtwcwo  
De acordo com as informações verbais e não verbais 
apresentadas na charge, pode-se depreender, corretamente, 
que: 
a) a alta qualificação profissional da maioria da população 

acarreta um aumento no número de vagas não preenchidas no 

mercado de trabalho. 

b) as vagas de emprego cresceram devido à alta concorrência 

entre os trabalhadores, incluindo-se até mesmo crianças e 

mulheres na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. 

c) a falta de oportunidade de trabalho, aliada a novos meios de 

transporte de massa, impedem o desenvolvimento de 

atividades paralelas no mercado de trabalho. 

d) as vagas ofertadas no mercado de trabalho, apesar de 

inúmeras e constantes, não garantem estabilidade e 

remuneram menos do que as atividades “empreendedoras”. 

e) a resiliência, aliada à persistência, levam as pessoas a se 

realocarem dentro do mercado de trabalho e, 

consequentemente, adaptarem-se a novas oportunidades de 

trabalho. 

 
03. (FUVEST SP) Amora 

a palavra amora 
seria talvez menos doce 
e um pouco menos vermelha 
se não trouxesse em seu corpo 
(como um velado esplendor) 
a memória da palavra amor 
a palavra amargo 
seria talvez mais doce 
e um pouco menos acerba 
se não trouxesse em seu corpo 
(como uma sombra a espreitar) 
a memória da palavra amar 

(Marco Catalão, Sob a face neutra.) 

É CORRETO afirmar que o poema: 
a) aborda o tema da memória, considerada uma faculdade que 
torna o ser humano menos amargo e sombrio. 
b) enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem 
expresso pela repetição da palavra “talvez”. 
c) apresenta natureza romântica, sendo as palavras “amora” e 
“amargo” metáforas do sentimento amoroso. 
d) possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão 
inusitada entre os termos “amor” e “amar”. 
e) ressalta os significados das palavras tal como se verificam no 
seu uso mais corrente. 
 
04.  Analise os textos a seguir e identifique: 

• A intenção principal do autor; 

• Ponto de vista do autor; 

• O acontecimento real à que a charge crítica; 

• Personagens importantes; 

• Recursos gráficos importante para a compreensão. 
 

 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y4xtwcwo
https://enem.estuda.com/sis_questoes/posts/109994_pre.jpg
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a)  

 
-
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
b)  

 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
 
05. (UERJ - 2016/1) “Todo abacate é verde. O incrível Hulk é 
verde. O incrível Hulk é um abacate.” 
Todo argumento pode se tornar um sofisma: um raciocínio 
errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou 
improcedentes.  
O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, 
considerando que, da constatação de que todo abacate é verde, 
não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde. 
Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento: 
a) enumeração incorreta 
b) generalização invertida 
c) representação imprecisa 
d) exemplificação inconsistente 
 

 

 

 

 

 

 

10.2 GABARITO 
01. D; 02. B;  
03. expectativas de respostas 
a) A intenção principal do autor: Criticar o movimento antivacina; 
Ponto de vista do autor: É à favor da vacinação; 
O acontecimento real à que a charge crítica: A pandemia do covid-19 pode ser 
usada como exemplo, principalmente porque existem personagens com 
máscara e outro sem, podendo também citar o negacionismo. 
Personagens importantes: A morte, a enfermeira; 
Recursos gráficos importante para a compreensão: A foice, personagem com 
máscara e outro sem, o gesto de mostrar a língua ao outro como provocação. 
b) A intenção principal do autor: Criticar a meritocracia entre gêneros 
Ponto de vista do autor: O autor acredita que as mulheres têm dupla jornada 
(trabalho e cuidados com a casa) e que isso é o que as impede de chegar onde 
os homens chegam com o mesmo “ritmo”; 
O acontecimento real à que a charge crítica: Desigualdade no mercado de 
trabalho, machismo; 
Personagens importantes:  Mulheres 
Recursos gráficos importante para a compreensão: Pista de corrida, 
“obstáculos” para as mulheres, caminho livre para os homens. 
04. B; 05. B;  

 

Anotações: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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matemática 
UNIDADE 1 

 

NÚMEROS INTEIROS 
 

1.1 CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS 
Números naturais são aqueles que são utilizados na 

contagem dos elementos de um conjunto. 
ℕ = {0,1,2,3,4, … } 

 

1.2 CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS 
Números Inteiros são todos os números naturais e 

também os opostos dos naturais. 
ℤ = {… , −3, −2, −1,0,1,2,3, … } 

 

1.3 MÚLTIPLOS E DIVISORES 

Sejam x e y números inteiros, x é múltiplo de y, se x é o 
produto de y por outro número inteiro z. 
 

Exemplo: O número 20 é múltiplo de 4 e 5, pois 20=4.5 
 

Sejam x, y e z números inteiros, x e y são divisores de z, 
se x.y=z. 
Exemplo: O número 4 é divisor de 20, pois 20=4.5 
 

1.4 CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE  
 

1)  Um número é divisível por 2, se for par. 
Exemplo: 5702 
 

2) Um número é divisível por 3, quando a soma de seus 
algarismos formarem um número divisível por 3. 
Exemplo: 6954 
 

3) Um número é divisível por 4, quando os dois últimos 
algarismos da direita formam um número múltiplo de 4. 
Exemplo: 1112 
 

4) Um número é divisível por 5, quando terminar em zero ou 
5. 
Exemplo: 625 
 

5) Um número é divisível por 6, quando for divisível por 2 e 
por 3 simultaneamente. 
Exemplo: 7926 
 

6) Um número é divisível por 8, quando os três últimos 
algarismos da direita formam um múltiplo de 8. 
Exemplo: 56888 
 

7) Um número é divisível por 9, quando a soma de seus 
algarismos formarem um número divisível por 9. 
Exemplo: 279 
 

8) Um número é divisível por 10 se terminar em zero. 
Exemplo: 6540 

 

1.5 NÚMEROS PRIMOS 
 

Um número natural 𝑝 ≥ 2, é primo se, e somente se, possui 
apenas dois divisores, o número um e ele mesmo. 
Sendo assim, os números primos são: 

{2,3,5,7,11,13,17,19 … } 

1.6 NÚMEROS COMPOSTOS 
Os números compostos são aqueles que podem 

decompostos como produto de fatores primos. 
Exemplos:  
(a) 36=2.2.3.3 
(b) 20=2.2.5 
 

1.7 FATORAÇÃO NUMÉRICA 
É um método prático, usado para a decomposição de 

números compostos em um produto de números primos. 
 

Exemplos: 
a)   36    2                                                                   
        18   2 
          9   3 
          3   3 
          1 
 

b)   20    2                                                                   
        10  2 
          5  5 
          1    
           

1.8 NÚMERO DE DIVISORES DE UM 

NÚMERO INTEIRO 

Seja um número composto 𝑥 = 𝑝1
𝑛1 . 𝑝2

𝑛2 . 𝑝3
𝑛3 …, em que 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, …são números primos distintos entre si e 

𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, …são expoentes naturais. O número de divisores 

naturais de 𝑥 é dado por: 

𝑛(𝐷(𝑥)) = (𝑛1 + 1)(𝑛2 + 1)(𝑛3 + 1) … 

Exemplos:  
a) Determine quantos são os divisores naturais de 50. 
Fatore o número 50.  
        50   2                                                                   
        25   5 
          5   5 
          1    

 
Então 50 = 2.52. Assim o número de divisores naturais é, 

𝑛(𝐷(50)) = (1 + 1)(1 + 2) = 2.3 = 6 divisores naturais 
 

b) Determine quantos são os divisores inteiros de 50. 
Sabemos que o número de divisores naturais é 6, assim o 
número de divisores inteiros é o dobro, pois vamos pensar nos 
números negativos também. Portanto o número de divisores 
inteiros é 12. 
 

1.9 MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

. O MMC entre dois ou mais números é o menor número 
que é múltiplo comum ou o menor número que é divisível 
entre os números dados 
Exemplos:  
(a) 𝑀𝑀𝐶(9,6) = 18 

(b) 𝑀𝑀𝐶(18,10) = 90 

(c) 𝑀𝑀𝐶(24. 32. 5; 233.52. 7) = 24. 32. 52. 7 
 

1.10 MÁXIMO DIVISOR COMUM (M.D.C.) 
O MDC entre dois ou mais números é o maior divisor 

comum aos números dados. 
Exemplos: (a) MDC (9.6)=3 
(b) MDC (18,10)=2 

(c) 𝑀𝐷𝐶(24. 32. 5; 233.52. 7) = 23. 3.5 
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1.11 PROPRIEDADE DE MMC E MDC 
O produto de dois ou mais números naturais, é igual ao 
produto do MMC pelo MDC destes números, ou seja,  
𝑎 × 𝑏 = 𝑀𝑀𝐶(𝑎, 𝑏) × 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑏) 
Exemplo: 18 × 10 = 180, assim como, 𝑀𝑀𝐶(18,10) ×
𝑀𝐷𝐶(18,90) = 90 × 2 = 180 

 

1.12 EXERCÍCIOS 
 

01. (FATEC SP) Cada número inteiro de 2 a 9 foi representado 
por uma letra de A a H, não necessariamente nessa ordem e 
sem repetição, e essas letras foram dispostas em uma tabela da 
seguinte forma: 

 
Na tabela, cada número escrito é o produto do valor da letra de 
sua linha pelo valor da letra de sua coluna. Por exemplo, o 
produto de A por H é igual a 18. 
Nessas condições, o produto de D por E é igual a 
a) 15. 
b) 18. 
c) 21. 
d) 24. 
e) 26. 
 

02. (UERJ) A soma de dois números naturais diferentes é 68. 
Ambos são múltiplos de 17. 
A diferença entre o maior número e o menor é: 
a) 35 
b) 34 
c) 33 
d) 32 
 

03. (UECE) O menor número natural que pode ser escrito como 
produto de fatores primos positivos e distintos e que tem 32 
divisores é  
a) 2280.  
b) 2310.  
c) 2350.  
d) 2380. 
 

04. (UEPG) Um número N, formado por 4 algarismos distintos, 
tem as seguintes propriedades. 
• O algarismo das unidades é um divisor de 20, mas não é divisor 
de 30. 
• O algarismo das dezenas é um divisor de 15, mas não é divisor 
de 10. 
• O algarismo das centenas é o maior divisor comum de 36 e 45. 
Se N é divisível por 9, assinale o que for correto. 
(01) A soma dos algarismos de N é um múltiplo de 5. 
(02) N é um múltiplo de 4. 
(04) N > 2900 
(08) N é divisível por 6. 
 

05. (MACK) Considere os maiores valores possíveis para os 
naturais 𝑎, 𝑥 e 𝑦, de modo que 2𝑎. 3𝑥. 5𝑦 seja divisor de 1800. 

Dessa forma 𝑎 + 𝑥 + 𝑦 vale: 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 

06. (ESPM SP) Ao se dividir o número natural A pelo número 
natural B, obtém-se quociente 4 e resto 9. O quociente e o resto 
da divisão de A por 4 são, respectivamente: 
a) B + 2 e 1 
b) B + 1 e 3 
c) B e 1 
d) B + 1 e 2 
e) B + 2 e 3 

07. (ENEM) Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro 
aplicará um fertilizante a cada 40 dias, um inseticida para 
combater as formigas a cada 32 dias e um pesticida a cada 28 
dias. Ele iniciou aplicando os três produtos em um mesmo dia. 
De acordo com essas informações, depois de quantos dias, 
após a primeira aplicação, os três produtos serão aplicados 
novamente no mesmo dia? 
a) 100. 
b) 140. 
c) 400. 
d) 1 120. 
e) 35 840. 
 
08. (Unievangélica-GO) Três barras de alumínio medem, 
respectivamente, 8m, 96m e 112m. Um serralheiro deseja cortá-
las em pedaços de mesmo comprimento. 
Qual deverá ser esse comprimento, em metros, para que os 
pedaços tenham o maior tamanho possível? 
a) 8 
b) 2 
c) 4 
d) 6 
 
09. (UEL) Os povos indígenas têm uma forte relação com a 
natureza. Uma certa tribo indígena celebra o Ritual do Sol de 20 
em 20 dias, o Ritual da Chuva de 66 em 66 dias e o Ritual da 
Terra de 30 em 30 dias. A partir dessas informações, responda 
aos itens a seguir.  
a) Considerando que, coincidentemente, os três rituais ocorram 
hoje, determine a quantidade mínima de dias para que os três 
rituais sejam celebrados juntos novamente. Justifique sua 
resposta apresentando os cálculos realizados na resolução 
deste item.  
b) Hoje é segunda-feira. Sabendo que, daqui a 3960 dias, os três 
rituais acontecerão no mesmo dia, determine em que dia da 
semana ocorrerá esta coincidência. Justifique sua resposta 
apresentando os cálculos realizados na resolução deste item. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. (UFMG) Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído 
um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa 
distribuição foi feita de modo que o maior número possível de 
famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo 
número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo 
número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. 
Nesse caso, o número de CADERNOS que cada família ganhou 
foi:  
a) 4  
b) 6  
c) 8  
d) 9 
 
 
11. (UFMS) Um médico receitou dois remédios a um paciente: 
um para ser tomado a cada 12 horas e outro a cada 15 horas. 
Se às 14 horas do dia 10/10/90 o paciente tomou ambos os 
remédios, ele voltou a tomá-los juntos novamente às  
a) 17 horas do dia 11/10/90.  
b) 14 horas do dia 12/10/90.  
c) 18 horas do dia 12/10/90.  
d) 2 horas do dia 13/10/90.  
e) 6 horas do dia 13/10/90. 
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12. (UNIFOR CE) Um galpão foi construído de tal forma que seu 
piso é retangular e tem dimensões 36 m e 40 m. O proprietário 
pretende revestir o piso do galpão com azulejos idênticos, de 
formato quadrado e dimensões inteiras. Qual é o menor número 
de azulejos quadrados necessários para revestir o piso do 
galpão nas condições dadas, de maneira que não haja cortes ou 
sobras de material? 
a) 90 
b) 95 
c) 98 
d) 100 
e) 110 
 
13. (IFSC) Roberto e João são amigos de infância e, sempre que 
podem, saem para pedalar juntos. Um dia, empolgados com a 
ideia de saberem mais sobre o desempenho da dupla, 
resolveram cronometrar o tempo que gastavam andando de 
bicicleta. Para tanto, decidiram pedalar numa pista circular, 
próxima à casa deles. 
Constataram, então, que Roberto dava uma volta completa em 
24 segundos, enquanto João demorava 28 segundos para fazer 
o mesmo percurso. Diante disso, João questionou: 
- Se sairmos juntos de um mesmo local e no mesmo momento, 
em quanto tempo voltaremos a nos encontrar, pela primeira vez, 
neste mesmo ponto de largada? 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 3 min 8 s 
b) 2 min 48 s 
c) 1 min 28 s 
d) 2 min 28 s 
e) 1 min 48 s 
 
 
14. (ENEM) Um arquiteto está reformando uma casa. De modo 
a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de 
madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 
30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e 
espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas 
em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de 
modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho 
possível, mas de comprimento menor que 2 m. 
Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir 
a) 105 peças. 
b) 120 peças. 
c) 210 peças. 
d) 243 peças. 
e) 420 peças. 
 
 
 
15. (UEPG PR) Considerando que x e y são números naturais, 
tais que, 𝑚. 𝑚. 𝑐. (𝑥, 𝑦) = 102 e 𝑚. 𝑑. 𝑐. (𝑥, 𝑦) = 17, assinale o que 
for correto. 
01. 𝑥 + 𝑦 > 80. 
02. 𝑥 e 𝑦 são números pares. 

04. 𝑥𝑦 é um número divisível por três. 

08. 𝑥𝑦 é um número menor que 1 500. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

1.13 GABARITO 
01. D; 02. B; 03. B; 04. 12; 05. B; 06. A; 07. D; 08. A; 09. (a) 660 dias (b) Sábado; 
10. B; 11. D; 12. A; 13. B; 14. E; 15. 05 

UNIDADE 2 
 

NÚMEROS RACIONAIS 
 

2.1 CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS 
Os números racionais são todos os números que podem 

ser escritos como fração de dois números inteiros. 
 

ℚ = {𝑥/𝑥 =
𝑎

𝑏
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 ∈ ℤ, 𝑏 ∈ ℤ∗}  

 

Em que 𝑎 é chamado numerador e 𝑏 é chamado 
denominador. 
Exemplos:  
a) Os números inteiros como -15, 5, 0. 
b) Decimais exatos como 0,75=3/4; 2,5=5/2 
c) Dízimas periódicas como 0,888...=8/9; 
0,125125125...=125/999 
 

2.2 FRAÇÕES EQUIVALENTES 

As frações 
8

32
,

4

16
,

2

8
 e 

1

4
 representam a mesma quantidade, 

ou seja, 0,25, e por isso são chamadas de frações 
equivalentes.  
 

2.3 SIMPLIFICAÇÃO DE FRAÇÕES 
Multiplicando-se ou dividindo-se os termos de uma fração 

por um mesmo número diferente de zero, obtém-se uma 
fração equivalente. Quando não há mais divisor comum ao 
numerador e ao denominador diferente de 1, a fração é 
chamada de fração irredutível. Simplificar a fração é torná-la 
irredutível.  
Exemplos: 

(a) 
5

10
=

1

2
 

(b) 
27

81
=

3

4
  

(c) 
30

36
=

15

18
=

5

6
 

 

Observação: Quando não tem mais um divisor comum 
diferente de um para a simplificação, a fração é chamada 
de fração irredutível. 
 

2.4 NÚMERO MISTO  

Dada a fração 
21

4
 podemos representá-la como 5

1

4
. 

 

Caso 1: Da fração 
21

4
 para o número misto 5

1

4
: Faça a divisão 

de 21 por 4, temos quociente 5 e resto 1. Assim temos 5
1

4
. 

 

Caso 2: Do número misto 5
1

4
 para 

21

4
: Faz-se a multiplicação 

entre 5 e 4, o resultado obtido soma-se a 1, obtendo 
21

4
. 

 

2.5 OPERAÇÕES DE FRAÇÕES 
 

2.5.1 Adição e subtração 
Para se somar ou subtrair duas ou mais frações basta 

deixá-las com o denominador comum e então somar ou 
subtrair seus numeradores. 
Exemplos: 

(a) 
2

4
+

5

4
=

2+5

4
=

7

5
 

(b) 
3

4
+

2

3
−

1

6
=

9

12
+

8

12
−

2

12
=

9+8−2

12
=

15

12
=

5

4
 

 
Observação: Para escrevermos frações equivalentes com 
mesmo denominador, realiza-se o MMC e toma-se o 
resultado como novo denominador.  
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2.5.2 Multiplicação 
Para se multiplicar duas ou mais frações, basta multiplicar 

seus respectivos numeradores e seus denominadores, entre 
si. 
Exemplos: 

(a) 
10

3
×

18

20
=

10.18

3.20
=

180

60
= 3 

(b) 
2

3
×

9

2
×

5

10
=

1

1
×

3

1
×

1

2
=

3

2
 

 

2.5.3 Divisão 
Para se dividir duas frações, basta fazer a multiplicação 

da primeira pelo inverso da segunda. 

Exemplos: 

(a) 
5

8
÷

4

8
=

5

8
×

8

4
=

5

1
×

1

4
=

5

4
 

(b) 

3

7
5

21

=
3

7
×

21

5
=

3

1
×

3

5
=

9

5
 

 

2.6 NÚMEROS DECIMAIS FINITOS 
Um número decimal pode escrito na forma de fração, 

assim como uma fração pode escrita como um número 
decimal, para isso, basta observar o número de casas 
decimais. 
Exemplos: 

(a) 0,4 =
4

10
=

2

5
 

(b) 0,25 =
25

100
=

5

20
=

1

4
 

(c) 
10

50
=

1

5
= 0,2  

(d) 
3

6
=

1

2
= 0,5 

 

2.7 NÚMEROS DECIMAIS INFINITOS E 

PERIÓDICOS  
Para se converter um número decimal infinito periódico 

em uma fração, observa-se o período do número decimal, 
escreve-se no numerador o número que se repete e no 
denominador quantos noves obtém-se no período. 
Exemplos: 

(a) 0,444 … =
4

9
 

(b) 0,363636 … =
36

99
=

12

33
=

4

11
 

(c) 0,666 … =
666

999
=

222

333
 

 

2.8 OPERAÇÕES DE NÚMEROS DECIMAIS 
 

2.8.1 Adição e subtração 
Para se adicionar ou subtrair dois ou mais números 

decimais, devemos fazer a operação de cada ordem 
(centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo) 

Exemplo: 0,36 + 0,223 
0,36 

                                    +  0,223 

                                        0,583 
 

2.8.2 Multiplicação 
Para se multiplicar dois números decimais, efetuamos a 

multiplicação como se fossem inteiros. Depois somamos o 
número de casas decimais dos dois termos e este será o 
número de casas decimais do resultado (incluindo os zeros 
à direita).  

Exemplo: 0,25 × 0,36 
   0,25 

× 0,36 

                                          150 
                                        +75 

0,0900 

2.8.3 Divisão 
Para se dividir dois números decimais igualamos as casa 

decimais multiplicando numerador e denominador por 10, 
100,..., de acordo com o número de casas decimais. 

Exemplo: 
1,86

0,3
=

1,86

0,3
×

100

100
=

186

30
= 6,2  

 

2.9 EXERCÍCIOS 
 

01. Simplifique as expressões a seguir: 

a) 
8

24
= 

b) 
21

28
= 

c) 
32

40
= 

d) 
48

84
= 

e) 
12

20
= 

 
02. Coloque as frações em ordem crescente 

a) 
3

4
,

17

4
,

9

4
 

 

b) 
7

8
,

7

3
,

7

5
,

7

10
 

 

c) 
1

2
,

5

12
,

4

3
,

6

4
 

 
03. Transforme os números mistos em frações ou vice-
versa: 

a) 
26

5
 

 

b) 2
3

5
 

 

c) 
125

8
 

 

d) 3
5

11
 

 

e) 
47

6
 

 

f) 1
2

7
 

 
04. Efetue as somas e subtrações: 

a) 
7

13
+

10

13
 

 

b) 
8

15
−

2

15
= 

 

c) 
8

14
+

10

14
−

7

14
=  

 

d) 
1

3
+

2

5
= 

 

e) 
2

3
+

3

4
= 

 

f) 2 +
1

4
= 

 

g) 1 +
3

7
= 
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h) 3 −
2

5
= 

i) 4 −
1

7
= 

j) 
10

7
−

4

5
= 

k) 
7

3
+

1

4
−

5

3
= 

l) 
9

4
+

2

3
+

5

12
= 

 
05. Efetue as multiplicações e divisões: 

a) 
3

4
×

1

2
 =  

b) 
2

3
×

4

5
 = 

c) 
17

7
×

4

17
= 

d) 
2

3
×

1

4
×

8

5
= 

e) 
3

7
×

4

9
×

14

3
= 

f) 
4

5
×

1

2
×

5

3
= 

g) 
4

5
:

2

3
= 

h) 
7

9
:

14

3
= 

 
06. Calcule o valor das expressões: 

a) 
4

5
−

1

6
×

2

3
= 

b) 
1

3
+

4

5
:

3

10
= 

c) 
1

2
×

3

5
+

2

3
: 2 = 

d) 
3

7
:

3

14
−

3

5
×

4

3
 = 

 
07. Transforme cada fração em número decimal: 

a) 
3

10
= 

b) 
7

100
= 

c) 
1333

100
= 

d) 
7

4
= 

e) 
13

25
= 

f) 
1

20
= 

 
08. Determine a fração geratriz de cada dízima periódica 

a) 0,555. . . = 

b) 0,121212. . . = 

c) 0,125125125. . . = 

d) 1,222. . . = 
e) 12,555. . . = 
 
09. Calcule: 

a) 7,3 + 18 + 0,03 + 0,0002 = 
 
b) 372,001 − 298,03 + 0,0018 = 
 
c) 6,25 × 2 = 
 
d) 3,15 × 2,5 = 
 
e) 1,5: 0,3 = 
 
f) 0,9: 0,72 = 
 
g) 0,022413: 0,723 = 

 

2.10 GABARITO 

01. a) 
1

3
 b) 

3

4
 c) 

4

5
 d) 

4

7
 e) 

3

5
;     

02. a) 
3

4
<

9

4
<

17

4
 ; b) 

7

10
<

7

8
<

7

5
<

7

3
;      c) 

5

12
<

1

2
<

4

3
<

6

4
 

03. a) 5 
1

5
 b) 

13

5
 c) 15 

5

8
 d) 

38

11
 e) 12 

5

6
 f) 

9

7
 

04. a) 
17

13
 b) 

2

3
 c) 

25

14
 d) 

8

15
 e) 

17

12
 f) 

9

4
 g) 

10

7
 h) 

13

5
 i) 

27

7
  

j) 
22

35
 k) 

11

12
 l) 

10

3
 

05. a) 
3

8
 b) 

8

15
 c) 

4

7
 d) 

4

15
 e)  

8

9
 f) 

2

3
 g) 

6

5
 h) 

1

6
 

06. a) 
31

45
 b) 3 c)  

19

30
 d) 

6

5
 

07. a) 0,3 b) 0,07 c) 13,33 d) 1,75 e) 0,52 f) 0,05 

08. a) 
5

9
 b) 

4

33
 c) 

125

999
 d) 

11

9
 e) 

113

9
 

09. a) 25,3302 b) 73,9728 c) 12,5 d) 7,875 e) 5 f) 1,25 g) 0,03061 
 

 
 
 
 
 

UNIDADE 3 
 

POTENCIAÇÃO  
 

3.1 DEFINIÇÃO 
Seja 𝑎 um número real e um número natural 𝑛 > 1. 

Chama-se de potência n-ésima de 𝑎, indicado por 𝑎𝑛, o 

produto de 𝑛 fatores iguais a 𝑎. 
𝑎𝑛 = 𝑎. 𝑎. 𝑎 … 𝑎 

Exemplos: 

(a) 𝑎2 = 𝑎. 𝑎 

(b) 𝑎3 = 𝑎. 𝑎. 𝑎 

(c) 24 = 2.2.2.2 = 16 

(d) (
1

3
)

2
=

1

3
.

1

3
=

1

9
 

 

CASOS PARTICULARES 

1. 𝑎0 = 1, com 𝑎 ≠ 0 

2. 𝑎1 = 𝑎 

3. 𝑎−𝑛 =
1

𝑎𝑛, com 𝑎 ≠ 0 

Exemplo: 2−3 =
1

23 =
1

8
 

 

3.2 PROPRIEDADES DE POTENCIAÇÃO 
 

P1: Produto de potências de mesma base 
 𝑎𝑛 . 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚 
Exemplos: 

(a) 24. 26 = 210 

(b) 34. 3−7 = 3−4 
 

P2: Quociente de potências de mesma base 

 
𝑎𝑛

𝑎𝑚 = 𝑎𝑛−𝑚 

Exemplos: 

(a) 
510

57 = 53 

(b) 
1112

11−2 = 1114 

 

P3: Potência de um produto 
 (𝑎. 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 . 𝑏𝑛 
Exemplo: 

(a) (2.3)4 = 24. 34 
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P4: Potência de um quociente 

 (
𝑎

𝑏
)

𝑛
=

𝑎𝑛

𝑏𝑛 

Exemplo: 

(a) (
2

3
)

5
=

25

35 
 

P5: Potência de uma fração com expoente 
negativo 

 (
𝑎

𝑏
)

−𝑛
= (

𝑏

𝑎
)

𝑛
 

Exemplo: 

(a) (
5

7
)

−3
= (

7

5
)

3
 

 

P6: Potência de outra potência  

 (𝑎𝑛)𝑚 = 𝑎𝑛.𝑚 
Exemplo: 

(a) (23)4 = 212 
 

OBSERVAÇÕES: 

1. (𝑎𝑛)𝑚 e 𝑎𝑛𝑚
 

Exemplos: 
(a) (23)2 = 26 

(b) 232
= 29 

 

2. (−𝑎)𝑛 e −𝑎𝑛 
Exemplos: 

(a) (−2)2 = 4 

(b) −22 = −4 
 

3. 𝑛 𝑝𝑎𝑟: (−𝑎)𝑛 = +𝑎𝑛 e 𝑛 í𝑚𝑝𝑎𝑟: (−𝑎)í𝑚𝑝𝑎𝑟 = −𝑎𝑛 
Exemplos: 

(a) (−2)2 = 22 = 4 

(b) (−2)3 = −23 = −8 
 

3.3 POTÊNCIAS DE BASE 10 
1º caso: 10𝑛, em que 𝑛 ∈ 𝑁 

101 = 10 

102 = 10.10 = 100 

103 = 10.10.10 = 1000 

104 = 10.10.10.10 = 10000 
. 
. 
. 

10𝑛 = 10.10.10 … 10 
 

2º caso: 10−𝑛, em que 𝑛 ∈ 𝑁 

10−1 =
1

10
= 0,1 

10−2 =
1

10.10
=

1

100
= 0,01 

10−3 =
1

10.10.10
=

1

1000
= 0,001 

10−4 =
1

10.10.10.10
=

1

10000
= 0,0001 

. 

. 

. 

10−𝑛 =
1

10.10.10 … 10
=

1

100 … 0
= 0,000 … 1 

 

3.4 NOTAÇÃO CIENTÍFICA  

Seja 𝑁 um número real, tal que 1 ≤ 𝑁 < 10 e 𝑛 um 
número inteiro. Um número em notação científica é dado 
por: 

𝑁. 10𝑛 
Exemplos: 

(a) 200 = 1.102 

(b) 353000 = 3,53.105 

(c) 0,004 = 4,10−3 

(d) 0,0000015 = 1,5.10−6 

3.5 EXERCÍCIOS 
 

01. (IFSC) Resolva a expressão numérica 

[(
2

3
)

2

(
5

4
−

1

2
)] +

2

5
÷

3

10
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
Qual o resultado da expressão, em sua forma irredutível (mais 
simplificada possível)? 
a) 5/3 
b) 10/6 
c) 260/123 
d) 90/54 
e) 12/25 
 
02. (UNIFAP AP) Ezequiel percebendo que Marta tem 
dificuldades com potências resolve ajudá-la e pede para que ela 
resolva o seguinte cálculo com potência.  

Qual é o valor do algarismo das unidades do número  380? 
Mas antes dela começar a resolver ele sugeriu que basta 
analisar o comportamento das potências de base três. Se Marta 
acertou qual foi à alternativa que ela marcou:  
a) 0  
b) 1  
c) 3  
d) 7  
e) 9 
 

03. (UFRGS) A expressão (0,125)15 é equivalente a 

a) 545. 

b) 5–45. 

c) 245. 

d) 2–45. 

e) (– 2)45. 
 
 
04. (UEPB) Quando multiplicamos um número inteiro 𝑛, 

estritamente positivo, por (0,02)−2 esse número 𝑛 fica: 
a) multiplicado por 4 milésimos. 
b) dividido por 2.500. 
c) subtraído de 2.500. 
d) multiplicado por 2.500. 
e) dividido por 4 centésimos. 
 
 
 
05. (CEFET MG) Sejam 𝑥 = 1,333 …, 𝑦 = 0,25, 𝑧 = 0,1, 𝑡 =– 0,1 

e ℎ =
(𝑥−1−𝑦2)𝑧−1  

𝑡3   

O valor de ℎ é 

a) – 11.54. 
b) – 3.25. 
c) 2.32. 
d) 12.33. 
 
 
 
06. (IFMA) O valor da expressão 

𝑥 = [(
1

2
)

2

. (
1

3
)

3

]

4

.
1

2
. (

1

3
)

−3

 

escrita na forma da potência de base 
1

6
  vale: 

a) (
1

6
)

9

  

b) (
1

6
)

12

  

c) (
1

6
)

17

  

d) (
1

6
)

7

  

e) (
1

6
)

5
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07. (Mackenzie SP) A fração 
298+450−834

299−3220+2101 é igual a 

a) 1 

b) −
11

6
  

c) 2 

d) −
5

2
  

e) 
7

4
  

 
 
08. (UNIMEP RJ) Sabe-se que 𝒏 e 𝒙 são números inteiros e 

positivos. O menor valor de 𝒏 que verifica a igualdade 𝑥
3

= 98𝑛 
é: 
a) 14    
b) 7    
c) 28   
d) 196    
e) nenhuma das anteriores 
 
 

09. (VUNESP SP) Simplificando a expressão  (29. (22. 2)−3), 
obtém–se: 

a) 236  

b) 2–30  

c) 2−6   
d) 1 

e) 
1

3
 

 
 
 

10. (UFMS) Um número inteiro positivo 𝑝 é primo se 𝑝 ≠ 1 e os 
únicos divisores de 𝑝 são 1 e p. 
O Teorema da Fatoração Única estabelece que “dado um 

número inteiro positivo 𝑁 ≥ 2  pode-se sempre escrevê-lo, de 

modo único, na forma 𝑁 = 𝑝1
𝑎1 × 𝑝2

𝑎2 × … × 𝑝𝑘
𝑎𝑘  , onde 1 < 𝑝1 <

𝑝2 < ⋯ < 𝑝𝑘 são números primos e 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘 são números 
inteiros positivos”. 
É comum o uso desse teorema para escrever os divisores de 
um número inteiro positivo. Por exemplo, os divisores inteiros 

positivos do número 2004 = 22 × 3 × 167 são os números da 

forma 2𝑎 × 3𝑏 × 167𝑐, com 𝑎 ∈ {0,1,2}, 𝑏 ∈ {0,1} e 𝑐 ∈ {0,1}.Um 
número inteiro n é um quadrado perfeito se existir um número 

inteiro m tal que 𝑚2 = 𝑛. Por exemplo, 1 e 25 são quadrados 

perfeitos pois, 12 = 1 e 52 = 25. 
Com base no exposto acima e considerando o estudo dos 
números inteiros positivos, é correto afirmar que o número 480 

(01) pode ser escrito na forma 22 × 3 × 5 × 7. 
(02) possui 24 divisores inteiros e positivos. 
(04) possui 16 divisores pares. 
(08) possui 8 divisores ímpares. 
(16) possui 3 divisores que são quadrados perfeitos. 
 

11. (ENEM) A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta 
duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso 
organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-
se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, 
incluindo os pulmões. 
O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro 
interno de 0,00011 mm. 
Disponível em: www.gripenet.pt. 
Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado). 
Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em 
mm, é 

a) 1,1.10–1 

b) 1,1.10–2 

c) 1,1.10–3 

d) 1,1.10–4 

e) 1,1.10–5 
 
 
 

12. (IFMA) Sabendo-se que: 

 𝐴 =
0,0001.(0,001)2.102

(0,01)3 +
103.(0,1)−2

105 , então o valor de A é: 

a) 4,02 
b) 2,03 
c) 1,01 
d) 1,45 
e) 10 
 
 
 
13. (Faculdade Santo Agostinho BA) Sendo as células 
individuais de um organismo muito pequenas para serem vistas 
a olho nu, é preciso usar microscópios para ampliá-las. 
Sabendo-se que um organismo unicelular visto através de um 

microscópio com campo de visão de 4 10–4 metros ocupa 1/5 

desse campo de visão e que um micrômetro equivale a 10–6 𝑚, 
é correto afirmar-se que o comprimento, em micrômetros, do 
organismo é igual a 
a) 40 
b) 50  
c) 60 
d) 70 
e) 80 
 
14. (UNICESUMAR PR) Escrever um número na notação 
científica significa expressá-lo como o produto de dois números 
reais 𝑥 e 𝑦, tais que: 1 ≤ 𝑥 < 10 e 𝑦 é uma potência de 10. 
Assim, por exemplo, as respectivas expressões dos números 

0,0021 e 376,4 na notação científica são 2,1 10–3 e 

3,764 102. 

Com base nessas informações, a expressão do número 𝑁 =
14,4×0,072

0,16×0,000027
  na notação científica é: 

a) 7,2  103  
b) 2,4  104  
c) 2,4  105  

d) 3,6  104  

e) 3,6  103 
15. (UNIFOR CE) Um dos últimos relatórios da ONU afirmava 
que: 
• 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta. 
• 5,7 bilhões de pessoas eram estimados para viver no planeta 
hoje. 
• 90 milhões nascem a cada ano. 
• 800 milhões passam fome. 
• 8,5 é a média de filhos por mulher em Ruanda. 
• 1,4% da renda mundial está nas mãos dos 20% mais pobres. 
• 35 milhões de pessoas migraram do hemisfério Sul para o 
Norte nas três últimas décadas. 
FONTE: ONU. Adaptado. 
De acordo com o texto, os números que representam a 
quantidade de pessoas que vivem no planeta, nascem a cada 
ano e passam fome são respectivamente: 

a) 568. 109; 9.106; 8.106  

b) 5,68.106; 9.106;  8.106  

c) 568.107;  9.107; 80.107  

d) 56,8.109; 90.109; 8.109  

e) 568.108; 90.106;  80.106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 GABARITO 
01. A; 02. B ; 03. D; 04. D; 05. A; 06. A; 07. B; 08. C; 09. D; 10. 18; 11. D; 12. C; 
13. E; 14. C; 15.  
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UNIDADE 4  
 

RADICIAÇÃO 
 

4.1 DEFINIÇÃO 
Seja 𝑎 um número real e 𝑛 um número natural. Um 

número real 𝑏 é raiz n-ésima de 𝑎, se este elevado a potência 

𝑛 é equivalente a 𝑎. 

√𝑎
𝑛

= 𝑏, pois 𝑏𝑛 = 𝑎. 

𝑛: Índice 

𝑎: Radicando 

√    : Radical  
Exemplos: 

a) √25 = 5, pois 52 = 25 

b) √8
3

= 2, pois 23 = 8 

c) √−8
3

= −2, pois (−2)3 = −8 

d) √0
4

= 0, pois 04 = 0 
 

Observação: 
1. 𝑛 ímpar 

√𝑎
𝑛

= 𝑏, 𝑎 𝜖 𝑅 e 𝑏 𝜖 𝑅 

√−8
3

= −2 e √8
3

= 2 

2. 𝑛 par 

√𝑎
𝑛

= 𝑏, 𝑎 > 0 e 𝑏 > 0 

√25 = 5, e não √25 = ±5 

√−25  ∉ 𝑅  
 

4.2 PROPRIEDADES 
 

4.2.1 Propriedade 1 

𝑎
𝑚
𝑛 = √𝑎𝑚𝑛

 

Exemplo: 64
1

3 = √6413
= 4  

 

4.2.2 Propriedade 2 

 √𝑎
𝑛

. √𝑏
𝑛

 

Exemplo: √2
4

. √8
4

= √16
4

= 2 
 

4.2.3 Propriedade 3 

 
√𝑎

𝑛

√𝑏
𝑛  

Exemplo:  
√54
3

√3
3 = √

54

3

3
= √27

3
= 3 

 

4.2.4 Propriedade 4 

 √ √𝑎
𝑛𝑚

= √𝑎
𝑚.𝑛

 

Exemplo: √√28
32

= √28
6

 
 
4.2.5 Propriedade 5 

 ( √𝑎
𝑛

)
𝑚

= √𝑎𝑚𝑛
 

Exemplo: (√8
3

)
2

= √823
 

 

4.2.6 Propriedade 6 

 √𝑎𝑚𝑛
= √𝑎𝑚.𝑝𝑛.𝑝

 

Exemplo: √7
3

. √5 = √726
. √536

= √72. 536
 

 

4.2.7  Propriedade 7 

 𝑎 √𝑏
𝑛

= √𝑎𝑛. 𝑏
𝑛

 

Exemplo: 2. √5
3

= √23. 5
3

= √40
3

 

 

4.3 SIMPLIFICAÇÃO DE RADICAIS 

a) √196 = √22. 72 = √22. √72 = 2.7 = 14 
196   2 
  98   2 
  49   7 
    7   7 
    1 
 

b) √216
3

= √23. 333
= √233

. √333
= 2.3 = 6 

216   2 
108   2 
  54   2 
  27   3 
    9   3 
    3   3 
    1 
 

c) √32 = √22. 22. 2 = √22. √22. √2 = 2.2. √2 = 4√2 
  32   2 
  16   2 
    8   2 
    4   2 
    2   2 
    1 
 

d) √2500 = √25.100 = √25. √100 = 5.10 = 50 
 

4.4 RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES 
 

4.4.1 Caso 1:  

 
𝑎

√𝑏
=

𝑎

√𝑏
×

√𝑏

√𝑏
=

𝑎√𝑏

𝑏
 

Exemplo: 
2

√3
=

2

√3
×

√3

√3
=

2√3

3
 

 

4.4.2 Caso 2:  

 
𝑎

√𝑏𝑚𝑛 =
𝑎

√𝑏𝑚𝑛 ×
√𝑏𝑛−𝑚𝑛

√𝑏𝑛−𝑚𝑛 =
𝑎 √𝑏𝑛−𝑚𝑛

𝑏
, com 𝑛 > 𝑚 

Exemplo: 
4

√5
3 =

4

√5
3 ×

√523

√523 =
4 √25

3

5
 

 

 4.4.3 Caso 3:  

 
𝑎

𝑐±√𝑏
=

𝑎

𝑐±√𝑏
×

𝑐∓√𝑏

𝑐∓√𝑏
 

Exemplo: 
2

2+√2
=  

2

2+√2
×

2−√2

2−√2
= 2 − √2 

 

4.5 EXERCÍCIOS 
 

01. (IFMS) Simplificando a expressão√300 − √48, obtém-se: 

a) √252  

b) √27  

c) 6√3  

d) 6√7  

e) 4√2  
 

02. (ENEM) O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 
medida usada para classificar os países pelo seu grau de 
desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em 
consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de 
escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor 
deste índice é zero e o maior é um. Cinco países foram avaliados 
e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano: 

o primeiro país recebeu um valor 𝑋, o segundo √𝑋, o terceiro 𝑋
1

3, 

o quarto 𝑋2 e o último 𝑋3. Nenhum desses países zerou ou 
atingiu o índice máximo. 
Qual desses países obteve o maior IDH? 
a) O primeiro. 
b) O segundo. 
c) O terceiro. 
d) O quarto. 
e) O quinto. 
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03. (IFRS) Se √𝑎
3

= 2, então o valor da expressão 

−√𝑎23
+ √

1

𝑎

3
  é: 

a) −
7

2
  

b) −
5

2
  

c) −1  

d) 
1

2
  

e) 
7

2
  

 
04. (IFGO) A área A (em 𝑚2) da superfície corporal de um 
indivíduo pode ser calculada em função da sua massa 𝑝 (em kg) 

por meio da fórmula:  𝐴 = 0,11√𝑝23
 

O valor resultante é útil para determinar a quantidade de calor 
perdida através do suor. Assim, uma pessoa com massa igual a 

64 kg possui a área em 𝑚2 da superfície corporal 
aproximadamente igual a 
a) 1,76 
b) 1,56 
c) 1,86 
d) 1,66 
 
 
05. (IFMT) Por volta de 1920, o matemático norte-americano 
Edward Kasner (1878-1955) estava buscando um nome para o 

número 10100, ou seja, 1 seguido de 100 zeros, de modo a 
despertar o interesse nas crianças. Por sugestão do seu 
sobrinho Milton, de 9 anos, ele definiu tal número como “googol” 

(lê-se gugol). Podemos então afirmar que √16. 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑜𝑙 é igual a: 

a) 8 1050 

b) 2 1025 

c) 2 1050 

d) 4 1025 

e) 4 1050 
 
 
06. (IFMT) Desenvolva a expressão numérica:  
3

√3
+

6

√8
 .

4

√2
 

a) 8 − √6 

b) 4 + √3  

c) 6 + √3  

d) 8 + √3  

e) 3 + √3  
 
 
07. (IFMS) Um professor desafiou seus estudantes a resolverem 
a seguinte expressão: 

(2−3,5 × √50) + 0,125 +
7

28
 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto dessa 
expressão. 
a) 1 

b) √2 

c) 2–1 

d) 1,8 
e) 2 
 
 
08. (PUCCampinas SP) Usando a tecnologia de uma 

calculadora pode-se calcular a divisão de 2 por √4
3

 e obter um 
resultado igual a 

a) √4  

b) √3
3

  

c) √5  

d) √2
3

  

e) √42 
 

09. (IFMA) Nas alternativas abaixo 

I. √√18
3

= √18
6

  

II. √42
15

= √ √42
35

  

III. √√22
6

= √22
8

  

IV. √10
3

< √ √10
412

  

V. √ √56
34

= √56
12

  

VI. √ √74
12

= √ √ √74
433

  

Estão corretas: 
a) I, II e V 
b) III, IV e VI 
c) II e VI 
d) III e V 
e) IV 

 
 
10. (UNIFAP AP) Eles sabem que racionalizar é assunto do 
nono ano e não cai com frequência em provas, mas resolvem 
por via das dúvidas treinarem um pouco. E uma das questões 
que eles resolveram e acertaram é: 

A fração 
1

2−√3
− √3 é igual a. 

Qual é a alternativa que eles marcaram: 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

e) √3 

 
 
11. (UCS RS) O valor numérico da expressão 

𝑥
2

3 − 2𝑥0 + 3𝑥−1 para 𝑥 =
1

8
 é 

a) 8 

b) −
89

4
  

c) 2 
d) –8 

e) 
89

4
  

 
 
12. (FUVEST SP) Qual é o valor da expressão 
√3+1

√3−1
+

√3−1

√3+1
 ? 

a) √3  
b) 4 
c) 3 
d) 2 

e) √2  

 
 

13. (FUVEST SP) Dado 
2

√5−√3
−

2

√2
3  é igual a: 

a) √5 + √3 + √4
3

  

b) √5 + √3 − √2
3

  

c) √5 − √3 − √2
3

  

d) √5 + √3 − √4
3

  

e) √5 − √3 − √4
3

 

 
14. (UEM PR) Assinale o que for correto. 

01. 
23

2
+

2

23
>

25

25
  

02. √25. √36 = √900  

04. √120. √169 = √289  

08. (
5

2
+

2

3
)

2

=
25

4
+

4

9
  

16. (
49

8
) ÷ (

7

2
) = (

49

8
) . (

2

7
) 
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15. (UEM PR) Assinale o que for correto. 

01. 
(

5

4
)

(
7

6
)

=
15

14
 . 

02. (2 − √2)(2 + √2) é um número inteiro. 

04. − (3 −
21

6
) −

1

3
< 0 

08. 3−2 − 2−3 = −(3−2)(2−3) 

16. √
1

8
<

1

8
 

 
4.6 GABARITO 

01. C; 02. C; 03. A; 04. A; 05. E; 06. C; 07. A; 08. D; 09. A; 10. C; 11. E ;12. B; 13. 
D; 14. 19;  15. 11 

 

UNIDADE 5 
 

FATORAÇÃO E PRODUTOS 

NOTÁVEIS 
 

5.1 FATORAÇÃO 
Fatorar é transformar uma soma de duas ou mais 

parcelas num produto de dois ou mais fatores. 
 

A expressão 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥, por exemplo, não está fatorada, 

pois é a soma da parcela 𝑎𝑥 com a parcela 𝑎𝑦.  
 

A expressão 𝑥(𝑎 + 𝑏), está fatorada, pois é o produto do 

fator 𝑥 pelo fator 𝑎 + 𝑏. 
 

Então fatorar a expressão 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 é transformá-la no 

produto 𝑥(𝑎 + 𝑏), observando o fator comum e o colocando 
em evidência. 
 

5.1.1 Fator comum 
a) 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 

= 𝑎𝒙 + 𝑏𝒙 

= 𝑥(𝑎 + 𝑏) 
 

b) 𝑦𝑎 − 𝑦𝑏 + 𝑦𝑐 

= 𝒚𝑎 − 𝒚𝑏 + 𝒚𝑐 
= 𝑦(𝑎 − 𝑏 + 𝑐) 
 

c) 2𝑥 + 6 

= 𝟐. 𝑥 + 𝟐. 3 

= 2(𝑥 + 3) 
 

d) 12𝑥2 + 24𝑥3 
= 𝟐. 𝟐. 𝟑. 𝒙. 𝒙. 1 + 𝟐. 𝟐. 2. 𝟑. 𝒙. 𝒙. 𝑥 

= 12𝑥2(1 + 2𝑥) 
 

e) 18𝑎3𝑏2 − 27𝑎4𝑏2 + 9𝑎2𝑏2 

= 𝟗. 2. 𝒂𝟐. 𝑎. 𝒃𝟐 − 𝟗. 3. 𝑎2. 𝒂𝟐. 𝒃𝟐 + 𝟗. 𝒂𝟐. 𝒃𝟐. 1 
= 9𝑎2𝑏2(2𝑎 − 3𝑎2 + 1) 
 

5.1.2 Fatoração por agrupamento 
a) 2𝑥 + 2𝑦 + 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 

= 𝟐𝑥 + 𝟐𝑦 + 𝒂𝑥 + 𝒂𝑦 

= 2(𝒙 + 𝒚) + 𝑎(𝒙 + 𝒚) 
= (𝑥 + 𝑦)(2 + 𝑎) 
 

b) 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 + 𝑎 − 𝑏 

= 𝑎𝒙 − 𝑏𝒙 + 𝑎. 𝟏 − 𝑏. 𝟏 

= 𝑥(𝒂 − 𝒃) + 1(𝒂 − 𝒃) 

= (𝑎 − 𝑏)(𝑥 + 1) 
 

c) 12𝑥2 − 4𝑎𝑥 + 3𝑥𝑦 − 𝑎𝑦 

= 3. 𝟒. 𝑥. 𝒙 − 𝟒. 𝑎. 𝒙 + 3. 𝑥. 𝒚 − 𝑎. 𝒚 

= 4𝑥(𝟑𝒙 − 𝒂) + 𝑦(𝟑𝒙 − 𝒂) 

= (3𝑥 − 𝑎)(4𝑥 + 𝑦) 

5.2 PRODUTOS NOTÁVEIS 
Os produtos notáveis, são os produtos que ocorrem 

frequentemente no cálculo algébrico 
 

5.2.1 Quadrado da soma de dois termos 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
Exemplos: 

(a) (𝑥 + 3𝑦)2 = 𝑥2 + 6𝑥𝑦 + 9𝑦2 

(b) 𝑎2 + 8𝑎 + 16 = (𝑎 + 4)2 
 

5.2.2 Quadrado da diferença de dois termos 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
Exemplos: 

(a) (𝑥 − 3𝑦)2 = 𝑥2 − 6𝑥𝑦 + 9𝑦2 

(b) 𝑎2 − 8𝑎 + 16 = (𝑎 − 4)2 
 

5.2.3 Produto da soma pela diferença de dois 
termos 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
Exemplos: 

(a) (𝑥 + 2𝑦)(𝑥 − 2𝑦) = 𝑥2 − 4𝑦2 

(b) 𝑎2 − 9 = (𝑎 + 3)(𝑎 − 3) 
 

5.2.4 Trinômio Quadrado da Forma 
Sejam 𝑥1 e 𝑥2 as raízes reais de 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, com 𝑎 ≠
0. Temos que: 
 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 
 

Exemplo: 2 e 3 são raízes de 𝑥2 − 5𝑥 + 6, assim temos 

que 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = (𝑥 − 2)(𝑥 − 3) 
 

5.2.5 Soma de dois termos ao cubo 

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 

Exemplo:  𝑥3 + 8 = 𝑥3 + 23 = (𝑥 + 2)(𝑥2 + 2𝑥 + 4)  
 

5.2.6 Diferença de dois termos ao cubo 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

Exemplo: 𝑦3 − 27 = 𝑦3 − 33 = (𝑦 − 3)(𝑦2 + 3𝑦 + 9)  
 

5.3 EXERCÍCIOS 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     
Um grupo de amigos decidiu participar de um jogo de escapada 
conhecido como “Escape room”. Nesse jogo, os participantes 
são trancados dentro de uma sala e devem resolver uma série 
de enigmas para “escapar” (sair) da sala. 
01. (ETEC-SP) Abrindo o baú, eles encontraram um pergaminho 
com o texto abaixo. 

𝑎 + 𝑏 = 5 

𝑎 − 𝑏 = 2 

(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2)

𝑎2 − 𝑏2
= 𝑥 

A chave de número x abre o armário. 
Próximo ao baú, havia um armário e, ao lado, 5 chaves 
penduradas com os números de 1 a 5. Sabendo que eles 
conseguiram abrir o armário, a chave escolhida foi a de número 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
02. (IFAL) Determine o valor do produto (𝑥 − 2𝑦)(2𝑥 + 3𝑦), 

sabendo que 2𝑥2 − 6𝑦2 = 10 e 𝑥𝑦 = 4. 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 10 
e) 14 
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03. (UTF-PR) Uma indústria fabrica uma placa metálica no 
formato de um retângulo de lados (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦) e (𝑏𝑥 + 𝑎𝑦). 
Encontre, de forma fatorada, o perímetro deste retângulo. 
a) 2(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦). 

b) 4(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦). 

c) 2(𝑎 − 𝑏)(𝑥 − 𝑦). 

d) 4(𝑎 − 𝑏)(𝑥 − 𝑦). 

e) (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦). 
 

04. (IFPE) Efetuando-se (2341)2 − (2340)2, obtém-se: 
a) 6489 
b) 1 
c) 4681 
d) 2681 
e) 8689 
 

05. (PUC MG) Se 𝑥2 + 𝑦2 = 17 e 𝑥𝑦 = 16, o valor de  
(𝑥 + 𝑦)2 é: 
a) 32 
b) 41 
c) 49 
d) 53 
e) 54 
 

06. (UFRGS) Se 𝑥 + 𝑦 = 13 e 𝑥 𝑦 = 1, então 𝑥2 + 𝑦2 é 
a) 166. 
b) 167. 
c) 168. 
d) 169. 
e) 170. 
 
07. (IFGO) A forma simplificada da expressão matemática 
𝑎2−𝑏2

𝑎2−𝑎𝑏
+

𝑎2−2𝑎𝑏+𝑏2

𝑎2−𝑎𝑏
, onde 𝑎 ≠ 0 e 𝑎 ≠ 𝑏 é igual a 

a) 2𝑎 − 𝑏 

b) 2 

c) 𝑎 + 𝑏 

d) −2 

e) 2𝑏 
 
08. (IBMEC-SP-Insper) Sendo x e y dois números reais não 

nulos, a expressão (𝑥–2 + 𝑦–2)−1 é equivalente a 

a) 
𝑥2𝑦2

𝑥2+𝑦2 

b) (
𝑥𝑦

𝑥+𝑦
)

2
  

c) 
𝑥2+𝑦2

2
  

d) (𝑥 + 𝑦)2  

e) 𝑥2 + 𝑦2  
 

09. (ESPM-SP) O número que se deve somar a 456 7882 para 

se obter 456 7892 é: 
a) 456 789 
b) 1 
c) 456 788 
d) 913 579 
e) 913 577 
 

10. (ESPM-SP) O valor numérico da expressão 
𝑥3−𝑦3

𝑥3+𝑥2𝑦+𝑥𝑦2  para 

𝑥 = 0,8 e 𝑦 = 0,3 é igual a: 
a) 0,325 
b) 0,125 
c) 0,415 
d) 0,625 
e) 0,275 
 

11. (FUVEST) Se 𝑥 +
1

𝑥
= 3, calcule 𝑥2 +

1

𝑥2 

a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 

12. (FGV) A equação (5𝑥 − 5√3)(5𝑥 + 5√3) = 

50 possui raiz igual a: 

a) −2/3 
b) −3/2 

c) 3/2 

d) 2/3 

e) 1/2 
 
13. (PUC-PR) Calcule o valor da expressão: 

𝐸 = 14392 − 14382 − (20√7)
2

− √3,43.1053
 

a) 𝐸 = 9 

b) 𝐸 = 1 

c) 𝐸 = 0 

d) 𝐸 = 5 

e) 𝐸 = 7 
 

14. (OBMEP) Sabendo-se que 
𝑥2+𝑦2

(𝑥+𝑦)2
=

7

12
, qual é o valor de 

𝑥

𝑦
+

𝑦

𝑥
 ? 

a) 2,0 
b) 2,2 
c) 2,4 
d) 2,6 
e) 2,8 
 
15. (UFC-CE) O expoente do número 3 na decomposição por 

fatores primos positivos do número natural 1063 – 1061 é igual a: 
a) 6. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 3. 
e) 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 GABARITO 
01. E; ; 02. C; 03. A; 04. C; 05. C; 06. B; 07. B; 08. A;09. E; 10. D; 11. C; 12. C; 13. 
E; 14. E; 15. E 

 

 

UNIDADE 6  

 

EQUAÇÃO DO 1° GRAU 
 

6.1 DEFINIÇÃO 

Uma equação do 1° grau em ℝ, é toda igualdade do tipo:  
𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, com 𝑎 ∈ ℝ∗ e 𝑏 ∈ ℝ. 

 

6.2 RAIZ OU SOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO 
Chama-se de raiz ou a solução de uma equação, o número 
que substituído no lugar do 𝑥, transforma a equação numa 
igualdade numérica. 
Exemplo: 𝑥 = 2 é solução da equação 𝑥 − 2 = 0 
 

6.3 RESOLUÇÃO 
Resolver uma equação é determinar a sua raiz. 

Exemplo 1: 
3𝑥 − 1 = 8 

3𝑥 = 8 + 1 
3𝑥 = 9 

𝑥 =
9

3
 

𝑥 = 3 
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Exemplo 2: 
2(4𝑎 − 3) = 6𝑎 − 1 
8𝑎 − 6 = 6𝑎 − 1 
8𝑎 − 6𝑎 = −1 + 6 
2𝑎 = 5 

𝑎 =
5

2
 

 

Exemplo 3: 
1 − 𝑥

2
= −

𝑥 + 2

3
− 1 

 
3(1 − 𝑥)

6
=

−2(𝑥 + 2)

6
−

6

6
 

3(1 − 𝑥)

6
=

−2(𝑥 + 2) − 6

6
 

3(1 − 𝑥) = −2(𝑥 + 2) − 6 

3 − 3𝑥 = −2𝑥 − 4 − 6 
−3𝑥 + 2𝑥 = −4 − 6 − 3 
−𝑥 = −13 
𝑥 = 13 

 

Exemplo 4: João gasta seu salário mensal, da seguinte forma. 
1/3 com comida, 1/2 com contas de sua casa e ainda lhe sobram 
150 reais para seu lazer. Qual o salário de João? 
Resolução: Se somarmos os gastos de João com o que sobrou, 
teremos o seu salário total. Seja 𝑥 o salário de João, então 
temos: 
1

3
𝑥 +

1

2
𝑥 + 150 = 𝑥 

2𝑥

6
+

3𝑥

6
+

900

6
=

6𝑥

6
 

2𝑥 + 3𝑥 + 900

6
=

6𝑥

6
 

2𝑥 + 3𝑥 + 900 = 6𝑥 
2𝑥 + 3𝑥 − 6𝑥 = −900 
−𝑥 = −900 
x = 900 

  

6.4 EXERCÍCIOS 
 

01. (ENEM) As curvas de oferta e de demanda de um produto 
representam, respectivamente, as quantidades que vendedores 
e consumidores estão dispostos a comercializar em função do 
preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser 
representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 
e de demanda de um produto sejam, respectivamente, 
representadas pelas equações: 

𝑸𝑶 =– 𝟐𝟎 + 𝟒𝑷 

𝑸𝑫 = 𝟒𝟔– 𝟐𝑷 

em que 𝑄𝑂 é quantidade de oferta, 𝑄𝐷 é a quantidade de 
demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações, 
de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de 
equilíbrio de mercado, ou seja, quando 𝑄𝑂 e 𝑄𝐷 se igualam. Para 
a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? 
a) 5 
b) 11 
c) 13 
d) 23 

e) 3 
 
02. (IFSC) Dois técnicos em edificações trabalham em duas 
construtoras diferentes. 
Pedro trabalha somente na Construtora A e recebe o valor de x 
reais por hora de trabalho, sendo que o valor de x é encontrado 
a partir da solução da seguinte equação: 

𝐸1 = (2𝑥 +
𝑥

10
= 42) 

Carlos trabalha somente na Construtora B e recebe o valor de y 
reais por hora de trabalho, sendo que o valor de y é encontrado 
a partir da solução da seguinte equação: 

𝐸2 = (
𝑦

10
+

𝑦

5
+

𝑦

4
= 22)  

Nessas condições, é CORRETO afirmar que: 

a) Pedro recebe menos que Carlos, por hora de trabalho.  
b) Pedro recebe mais que Carlos, por hora de trabalho.  
c) Pedro recebe exatamente R$ 10,00, por hora de trabalho.  
d) Carlos recebe exatamente R$ 20,00, por hora de trabalho.  
e) Pedro e Carlos recebem o mesmo valor, por hora de trabalho. 
 
03. Para acelerar a pavimentação de uma estrada, três 
empreiteiras, A, B e C, foram contratadas. Coube à empreiteira 
A, 3/8 da estrada, à empreiteira B, 5/32 da estrada e o restante, 
de 45 km, para a empreiteira C. Assinale a alternativa correta. 
a) O total a ser pavimentado é de 90 km. 
b) A empreiteira A pavimentou 21 km a mais que a empreiteira 
B. 
c) A empreiteira A pavimentou 15 km. 
d) A empreiteira C pavimentou 17/32 da estrada. 
e) A empreiteira B pavimentou 36 km. 
 
04. (Unievangélica GO) Um queijo foi dividido e distribuído para 
três pessoas: a primeira ganhou 2/5 do queijo; a segunda 
ganhou 1/4 do queijo; e a terceira ganhou 70 gramas do queijo. 
Quantos gramas pesa o queijo? 
a) 200 
b) 280 
c) 350 
d) 400 
 
05. (UFMG) De um recipiente cheio de água, tiram-se 2/3 do 
conteúdo. Recolocando-se 30L de água, o conteúdo passa a ter 
metade do volume inicial. Qual é a capacidade do recipiente? 
a) 180 
b) 160 
c) 140 
d) 120 
e) n.d.a 
 
06. (IFRS) O pagamento de uma prestação em atraso, incluindo 
o valor da multa, totalizou R$ 63,21. Sabendo-se que o valor da 

multa correspondia a 
1

20
 do valor da prestação, qual era o valor 

da prestação, em reais? 
a) 60,05 
b) 60,20 
c) 66,37 
d) 69,00 
e) 75,85 
 
07. (UNISC RS) Uma embalagem contém 3/5 de litro de suco. 
Se necessito de 4,2 litros de suco, o número de embalagens que 
devo comprar é 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
08. (PUC GO) É possível supor que Júlio Novesfora, 
protagonista do texto (texto retirado da questão devido ao seu 
tamanho, mas aqui você encontra o mesmo COUTO, Mia. 
Estórias abensonhadas. 5. reimpr. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016. p. 93-97.), apenas mantinha uma postura fria, 
calculista, para atrair a atenção dos alunos. Para melhor 
conseguir seu intento, esse professor de Matemática começou 
a levar enigmas para suas aulas. Um desses era: “Um mercador 
percorre três feiras comprando e vendendo mercadorias. Na 
primeira, ele dobra seu dinheiro e gasta 30 reais. Na segunda, 
triplica esse resultado e gasta 54 reais. Na terceira, ele 
quadruplica o que tem e gasta 72 reais. Se ficou com 48 reais, 
que importância tinha ele ao início? Assinale a resposta correta: 
a) 25. 
b) 27. 
c) 29. 
d) 31. 
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09. (ESPM SP) Uma senhora foi ao shopping e gastou a metade 
do dinheiro que tinha na carteira e pagou R$ 10,00 de 
estacionamento. Ao voltar para casa parou numa livraria e 
comprou um livro que custou a quinta parte do que lhe havia 
sobrado, ficando com R$ 88,00. Se ela tivesse ido apenas à 
livraria e comprado o mesmo livro, ter-lhe-ia restado: 
a) R$ 218,00 
b) R$ 186,00 
c) R$ 154,00 
d) R$ 230,00 
e) R$ 120,00 
 
 
10. (IFAL) Um homem sai de casa com uma certa quantia em 
dinheiro. Primeiramente, encontra um amigo que lhe paga R$ 
20,00 de uma dívida, a seguir, gasta metade do que possui em 
uma loja, paga R$ 10,00 de estacionamento e se dirige à outra 
loja onde gasta metade do que lhe restou, paga mais R$ 10,00 
de estacionamento e retorna para casa. Ao chegar em casa, 
percebe que lhe restaram R$ 50,00. Qual o valor em dinheiro 
que o homem tinha quando saiu de casa? 
a) R$ 60,00. 
b) R$ 120,00. 
c) R$ 130,00. 
d) R$ 260,00. 
e) R$ 240,00. 
 
 
11. (IFRS) Pedro tinha x reais das suas economias. Gastou um 
terço no parque de diversões com os amigos. No outro dia, 
gastou 10 reais com figurinhas para seu álbum de jogadores de 
futebol. Depois saiu para lanchar com seus colegas na escola 
gastando mais 4/5 do que ainda tinha e ficou ainda com um troco 
de 12 reais. Qual o valor de x em reais? 
a) 75 
b) 80 
c) 90 
d) 100 
e) 105 
 
 
12. (UNIRG TO) Um homem entra num pomar, depois de passar 
por 7 portas, e colhe um certo número de maçãs. Quando deixa 
o pomar, ele dá ao primeiro guarda metade das maçãs que tinha, 
mais uma. Ao segundo guarda ele dá metade das maçãs 
restantes, mais uma. Depois de fazer o mesmo com os cinco 
guardas que ainda faltavam, ele se encontra com uma maçã. 
Quantas maçãs ele colheu no pomar? 
a) 382. 
b) 384. 
c) 386. 
d) 388. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 GABARITO 
01. B; 02. B; 03. B; 04. A; 05. A; 06. B; 07. B; 08. C; 09. A; 10. E; 11. E; 12. A 

 

 

UNIDADE 7 
  

SISTEMAS DE EQUAÇÕES 
 

7.1 DEFINIÇÃO  
Sistemas de equações é um conjunto de duas ou mais 

equações 
Exemplos: 

a) {
𝑥 + 2𝑦 = 20

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

b) {
−𝑥 + 2𝑦 = 5

5𝑥 − 3𝑦 = −11
 

 

7.2 SOLUÇÃO  
A solução de um sistema, é o conjunto de valores que 

satisfaz todas as equações do sistema, simultaneamente.  
Exemplos: 

a) O par ordenado (10, 5) é solução do sistema {
𝑥 + 2𝑦 = 20

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

 

b) O par ordenado (-1, 2) é solução do sistema {
−𝑥 + 2𝑦 = 5

5𝑥 − 3𝑦 = −11
 

 

7.3 RESOLUÇÃO 
A resolução consiste em encontrar a solução do sistema. 

Para isso, alguns métodos: Substituição, adição e 
comparação. 
 

7.3.1 Método da substituição 
Consiste em isolar uma incógnita de uma das equações 

e substituir na segunda equação. Determina-se o valor de 
uma incógnita e, após isso, substitui-se o valor encontrado 
em uma das equações.  
Exemplo: 

a) {
𝑥 + 2𝑦 = 20

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

Isolando o valor de 𝑥 na primeira equação.    𝑥 = 20 − 2𝑦 
Substituindo na segunda equação. 

3(20 − 2𝑦) − 4𝑦 = 10 

60 − 6𝑦 − 4𝑦 = 10 

−10𝑦 = −50 

10𝑦 = 50 
𝑦 = 5 

Substituindo o valor de 𝑦 = 5 na primeira equação. 

𝑥 = 20 − 2.5 

𝑥 = 10 

Portanto a solução do sistema é (10, 5). 
 

7.3.2 Método da adição 
Consiste em somar os membros das equações de modo 

que se obtenha uma equação com somente uma incógnita. 
Para isso pode ser necessário multiplicar uma ou ambas 
equações por números reais não nulos. 
Exemplo: 

a) {
𝑥 + 2𝑦 = 20

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

Multiplicando a primeira equação por (−3) 

{
−3𝑥 − 6𝑦 = −60

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

Somando as duas equações membro a membro. 
−10𝑦 = −50 

10𝑦 = 50 

𝑦 = 5 

Substituindo o valor de 𝑦 = 5 na primeira equação. 
𝑥 + 2.5 = 20 

𝑥 + 10 = 20 

𝑥 = 20 − 10 

𝑥 = 10 

Portanto a solução do sistema é (10, 5). 
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7.3.3 Método da comparação 
Consiste em isolar a mesma incógnita em ambas as 

equações, de modo a igualá-las e obter uma terceira 
equação de uma incógnita. 
Exemplo: 

a) {
𝑥 + 2𝑦 = 20

3𝑥 − 4𝑦 = 10
 

Isolando o valor de 𝑥 nas duas equações 

𝑥 + 2𝑦 = 20 → 𝑥 = 20 − 2𝑦 

3𝑥 − 4𝑦 = 10 → 3𝑥 = 10 + 4𝑦 → 𝑥 =
10 + 4𝑦

3
 

Igualando o valor das duas equações. 

20 − 2𝑦 =
10 + 4𝑦

3
 

3(20 − 2𝑦) = 10 + 4𝑦 

60 − 6𝑦 = 10 + 4𝑦 

−6𝑦 − 4𝑦 = 10 − 60 

−10𝑦 = −50 

10𝑦 = 50 

𝑦 = 5 

Substituindo o valor de 𝑦 = 5 na primeira equação. 

𝑥 + 2.5 = 20 

𝑥 + 10 = 20 
𝑥 = 20 − 10 

𝑥 = 10 

Portanto a solução do sistema é (10, 5). 
 

7.4 EXERCÍCIOS 
01. (UERJ) Um homem com apenas R$ 20,00 comprou coco e 
abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$ 2,00 e a do 
abacaxi, R$ 4,00. 
Com o dinheiro que possuía, a maior quantidade dessas frutas 
que ele pode ter comprado é: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
 
02. (IFAL) Resolva o sistema de equações abaixo para x e y 
Reais e determine o valor da soma x + y. 

{
𝑥 − 𝑦 = 14

3𝑥 + 2𝑦 = 22
 

a) 6 
b) 8 
c) 10 
d) 12 
e) 14 
 
03. (IFAL) A soma de dois números naturais é 11 e a diferença 
entre eles é 3. Qual o produto entre esses números? 
a) 28 
b) 30 
c) 32 
d) 33 
e) 35 
 
04. (UFT TO) Um produtor de ovos de galinha e de codorna 
vende seus produtos na feira da cidade. O cliente A comprou 
meia dúzia de ovos de galinha e duas dúzias de ovos de 
codorna, pagando R$ 10,00. O cliente B comprou uma dúzia de 
ovos de galinha e uma dúzia de ovos de codorna, pagando R$ 
11,00. Sabendo-se que não houve alteração nos preços dos 
ovos, é CORRETO afirmar que o valor de meia dúzia de ovos 
de codorna é: 
a) R$ 1,50 
b) R$ 3,00 
c) R$ 4,00 
d) R$ 4,50 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 5    
Um grupo de amigos decidiu participar de um jogo de escapada 
conhecido como “Escape room”. Nesse jogo, os participantes 

são trancados dentro de uma sala e devem resolver uma série 
de enigmas para “escapar” (sair) da sala. 
 
05. (ETEC SP) Ao entrarem na sala, eles encontraram dois 
blocos de madeira de massas x e y, em gramas, apoiados numa 
bancada. Ao lado, havia um papel com os seguintes dizeres: “O 
quádruplo de x mais o dobro de y resulta em 1 400. O dobro de 
x mais o quádruplo de y resulta em 1 000. A senha do cadeado 
é igual ao valor obtido numa balança digital quando os dois 
blocos são colocados simultaneamente.” Abaixo, eles viram um 
baú com um cadeado de combinação com 3 dígitos e decidiram 
abri-lo. Sabendo que eles conseguiram abrir o cadeado 
resolvendo esse enigma, o código utilizado foi 
a) 250. 
b) 300. 
c) 350. 
d) 400. 
e) 450. 
 
06. (ETEC SP) A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas 
de florestas tropicais da América do Sul que abriga uma 
diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que haja 
um total de 8 732 espécies entre plantas e vertebrados 
endêmicos nesse bioma, e que a diferença entre a quantidade 
daquelas plantas e a quantidade destes vertebrados, nessa 
ordem, seja de 7 268 espécies. 
Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas nesse 
bioma é 
a) 732. 
b) 1 464. 
c) 5 813. 
d) 8 000. 
e) 16 000. 
 
07. (IFAL) Pretendendo comprar um novo brinquedo, um garoto 
consegue juntar, entre moedas de R$ 0,25 e R$ 0,50, um total 
de 500 moedas, perfazendo uma quantia de R$ 180,00. 
Podemos dizer que o garoto juntou quantas moedas de R$ 0,25 
e de R$ 0,50, respectivamente: 
a) 360 e 180 
b) 320 e 200 
c) 280 e 220 
d) 240 e 240 
e) 260 e 200 
 
08. (IFBA) Hoje eu tenho x anos e meu irmão y anos. Há 15 anos 
meu irmão tinha o dobro de minha idade. Então a minha idade 
x, em anos, sabendo que daqui a cinco anos nossas idades 
somarão 70 anos, é: 
a) 10 
b) 20 
c) 15 
d) 30 
e) 25 
 
09. (ESPM SP) Um número natural de 2 algarismos distintos é 
igual ao triplo do algarismo das unidades menos o dobro do 
algarismo das dezenas. Esse número é:  
a) primo  
b) quadrado perfeito  
c) ímpar  
d) divisível por 7  
e) múltiplo de 5 
 
10. (ESPM RS) Um número natural é formado por 3 algarismos 
que somam 10. Trocando-se entre si os algarismos das 
centenas e das unidades, ele aumenta 99 unidades. Trocando-
se os algarismos das dezenas e das unidades, ele diminui 18 
unidades. Podemos afirmar que esse número é múltiplo de: 
a) 11 
b) 13 
c) 7 
d) 5 
e) 4 
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11. (UFPA) Uma camisa, uma calça e dois bonés custam juntos 
R$100,00. Se duas camisas, duas calças e três bonés custam 
juntos R$200,00, então o custo total de uma camisa mais uma 
calça e um boné, em reais, é: 
a) 100 
b) 150 
c) 250 
d) 300 
e) 50 

 
 
 
 

7.5 GABARITO 
01. A; 02. A; 03. A; 04. A; 05. D; 06. D; 07. C; 08. E; 09. B; 10. A; 11. A 

 

 
 

 

UNIDADE 8 
 

EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU 
 

8.1 DEFINIÇÃO  

Uma equação do 2° grau em ℝ, é toda igualdade do tipo:  
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0,  com 𝑎 ∈ ℝ∗ e {𝑏, 𝑐} ⊂ ℝ. 

 

8.2 RAIZ OU SOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO 
Chama-se de raiz ou a solução de uma equação, o 

número que substituído no lugar do 𝑥, transforma a equação 
numa igualdade numérica. 
Exemplos: 

a) 𝑥 = −2 é solução de 𝑥2 − 𝑥 − 6 = 0, pois (−2)2 −
(−2) − 6 = 4 + 2 − 6 = 0. 

b) 𝑥 = 0 é solução da equação 𝑥2 − 4𝑥 = 0, pois 02 −
4.0 = 0 + 0 = 0. 

c) 𝑥 = 3 é solução da equação 𝑥2 − 9 = 0, pois 32 − 9 =
9 − 9 = 0. 
 

8.3 RESOLUÇÃO 

Resolver uma equação é determinar a sua raiz. 
 

8.3.1 Fórmula Geral 
A fórmula geral, também conhecida como fórmula de 

Bhaskara é dada por: 

𝑥 =
−𝑏 ± √∆

2𝑎
 

Em que o discriminante é dado por: ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 
 

Exemplos: 

a) 𝑥2 − 𝑥 − 6 = 0 

∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 → ∆= (−1)2 − 4.1. (−6) → ∆= 25  

𝑥1 =
−𝑏+√∆

2𝑎
→ 𝑥1 =

−(−1)+√25

2.1
→ 𝑥1 =

1+5

2
→ 𝑥1 = 3  

𝑥2 =
−𝑏−√∆

2𝑎
→ 𝑥2 =

−(−1)−√25

2.1
→ 𝑥2 =

1−5

2
→ 𝑥2 = −2  

𝑆 = {−2, 3}  
b) 𝑥2 + 2𝑥 + 1 = 0 

∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 → ∆= 22 − 4.1.1 → ∆= 0  

𝑥1 =
−𝑏+√∆

2𝑎
→ 𝑥1 =

−2+√0

2.1
→ 𝑥1 =

−2

2
→ 𝑥1 = −1  

𝑥2 =
−𝑏−√∆

2𝑎
→ 𝑥2 =

−2−√0

2.1
→ 𝑥2 =

−2

2
→ 𝑥2 = −1   

𝑆 = {−1}  
c) 𝑥2 − 6𝑥 + 10 = 0 

∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 → ∆= (−6)2 − 4.1.10 → ∆= 36 − 40 → ∆=
−4  

Como √∆= √−4 ∉ ℝ, então 𝑆 = {   } 
 

Observação:  
∆> 0: A equação admite duas raízes reais distintas.  

∆= 0: A equação admite duas raízes reais iguais. 
∆< 0: A equação não admite raiz real. 
 

8.3.2 Soma e Produto:  
Sejam 𝑥1 e 𝑥2 raízes de uma equação da forma 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, temos que: 

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
       (𝑆𝑂𝑀𝐴) 

𝑥1. 𝑥2 =
𝑐

𝑎
       (𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑇𝑂) 

Exemplos: 

a) 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
= −

(−5)

1
= 5 → (2) + (3) = 5  

𝑥1 + 𝑥2 =
𝑐

𝑎
=

6

1
= 6 → (2). (3) = 6  

𝑆 = {2, 3}  
 

b) 𝑥2 − 𝑥 − 20 = 0 

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
= −

(−1)

1
= 1 → (−4) + (5) = 1  

𝑥1 + 𝑥2 =
𝑐

𝑎
=

−20

1
= −20 → (−4). (5) = −20  

𝑆 = {−4, 5}  
 

8.4 EQUAÇÕES INCOMPLETAS 
 

8.4.1 Tipo 1 
Se 𝑐 = 0, então 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 
Exemplo:  

𝑥2 + 4𝑥 = 0  

𝑥(𝑥 + 4) = 0  
𝑥 = 0 𝑜𝑢 𝑥 + 4 = 0 → 𝑥 = −4  

𝑆 = {−4, 0}  
 

8.4.2 Tipo 2 

Se 𝑏 = 0, então 𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0 
Exemplo: 

𝑥2 − 9 = 0  

𝑥2 = 9  

𝑥 = ±√3  

𝑥 = ±3  

𝑆 = {−3, 3}  
 

8.5 EXERCÍCIOS 
 

01. Resolva as equações: 

𝑎) 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0  
𝑏) 𝑦2 − 𝑦 − 12 = 0 

𝑐) 𝑥2 − 1 = 0 
𝑑) 𝑥2 − 𝑥 = 0 

𝑒) 2𝑥2 − 18 = 0 

𝑓) 3𝑥2 + 2𝑥 − 10 = 2𝑥2 + 5𝑥 
𝑔) 𝑥2 − 2𝑥 + 1 = 0 

h) 𝑥2 + 2𝑥 + 3 = 0 
 
02. Em um certo concurso vestibular, observou-se que, 
somando-se o quadrado do número de vagas oferecidas ao 
quíntuplo desse número de vagas, obtinha-se o total de 
candidatos inscritos. Se estavam inscritos 1400 candidatos, o 
número de vagas oferecidas era: 
a) 25 
b) 30 
c) 35 
d) 40 
e) 45 
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03. (UEL) João é dono de um food truck, uma espécie de 
lanchonete estruturada em uma carroceria de um veículo móvel 
(caminhão) e utilizada para preparar e vender lanches. Ele quer 
enfeitar uma das faces da carroceria de seu caminhão, cujo 
formato é retangular, contornando-a com fita de led. 
Considerando que João precisa de exatamente 700 cm de fita 
de led e que a área retangular limitada pela fita de led deve ser 

igual a 30000 𝑐𝑚2, determine as dimensões desse retângulo. 
Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na 
resolução desta questão. 
 
04. Um grupo de turistas alugou um, ônibus por R$ 1500,00. 
Dois deles não puderam viajar e, em consequência, a despesa 
de cada um dos outros aumentou R$ 25,00. Quantos eram os 
turistas? 
a) 12 
b) 15 
c) 17 
d) 19 
e) 11 
 
05. O produto de dois números naturais consecutivos é 240. 
Sendo assim o menor número entre os dois é: 
a) 15 
b) 12 
c) 9 
d) 10 
e) 25 
 
06. A idade de uma criança daqui a 6 anos será o quadrado da 
idade que tinha há 6 anos. Qual a idade atual dessa criança? 
a) 5 
b) 20 
c) 13 
d) 10 
e) 23 
 

07. (FUVEST) Sejam 𝑥1 e 𝑥2 as raízes da equação 10𝑥2 + 33𝑥 −
7 = 0. O número inteiro mais próximo do número 5. 𝑥1𝑥2 +
2. (𝑥1 + 𝑥2) é: 
a) -33 
b) -10 
c) -7 
d) 10 
e) 33 
 
08. (UF-BA) A razão entre a soma e o produto das raízes da 

equação 2𝑥2 − 14𝑥 + 9 = 0 é : 
a) 14/9 
b) 2/9 
c) -14 
d) 63/2 
e) -63/2 
 

09. (UFMG) A soma e o produto das raízes da equação 𝑝𝑥2 +
2(𝑞 − 1)𝑥 + 6 = 0 são, respectivamente, -3 e 3. O valor de q é: 
a) -4 
b) -2 
c) 0 
d) 2 
e) n.d.a. 
 
10. (FGV) Por ocasião do Natal, um grupo de amigos resolveu 
que cada um do grupo mandaria 3 mensagens a todos os 
demais. E assim foi feito. Como o total de mensagens enviadas 
foi 468, pode-se concluir que o número de pessoas que 
participam desse grupo é: 
a) 156 
b) 72 
c) 45 
d) 13 
e) 11 
 

11. (FUVEST) Um empreiteiro contratou um serviço com um 
grupo de trabalhadores pelo valor de R$ 10.800,00 a serem 
igualmente divididos entre eles. Como três desistiram do 
trabalho, o valor contratado foi dividido igualmente entre os 
demais. Assim, o empreiteiro pagou, a cada um dos 
trabalhadores que realizaram o serviço, R$ 600,00 além do 
combinado no acordo original. 
a) Quantos trabalhadores realizaram o serviço? 
b) Quanto recebeu cada um deles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 GABARITO 
01. a) 𝑆 = {−1, 2} ; b) 𝑆 = {−3, 4} ; c) 𝑆 = {−1, 1} ; d) 𝑆 = {0, 1} ; e) 𝑆 =
{−3, 3} ; f) 𝑆 = {−2, 5} ; g) 𝑆 = {1} ; h) 𝑆 = {  } 
02. C; 03. 150 cm x 200 cm; 04. A; 05. A; 06. D; 07. B; 08. A; 09. E; 10. D 
11. (a) 6 trabalhadores (b) R$ 1800,00  

 

 

 

 

UNIDADE 9 
 

RAZÃO E PROPORÇÃO 
 

9.1 RAZÃO  
 

9.1.1 Definição 
Sejam 𝑎 e 𝑏 números reais, com 𝑏 ≠ 0. Denomina-se 

razão de 𝑎 para 𝑏, o quociente 𝑎/𝑏 ou 𝑎: 𝑏. 

Os números 𝑎 e 𝑏 são os termos da razão, sendo 𝑎 o 
antecessor e 𝑏 o consequente. 
Exemplo: 
a) Velocidade média:  

𝑉𝑚 =
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

b) Densidade demográfica:  

𝐷 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎
 

c) Em uma fazenda existem 48 animais entre galinhas e 
porcos. Sabendo que existem 12 galinhas, determine a razão 
do número de galinhas pelo número de porcos. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑠
=

12

36
=

1

3
 

Portanto a razão do número de galinhas pelo número de 
porcos é 1/3. 

 

9.2 PROPORÇÃO 
 

9.2.1 Definição 
Chama-se de proporção a igualdade entre duas razões, 

ou seja,  
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
 𝑜𝑢 𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑 

Onde os termos 𝑐 e 𝑏 são dito os meios e 𝑎 e 𝑑 são os 
extremos. 
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9.2.2 Propriedades 
I. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto 
dos extremos. 

𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
→ 𝑎. 𝑑 = 𝑏. 𝑐 

II. A soma dos antecedentes está para a soma dos 
consequentes, assim como qualquer antecedente está para 
seu consequente (o mesmo é valido para a diferença). 

𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
=

𝑎 + 𝑐

𝑏 + 𝑑
=

𝑎 − 𝑐

𝑏 − 𝑑
  

 

9.3 GRANDEZAS PROPORCIONAIS 
Vamos considerar as seguintes situações: 

 

Uma máquina que produz lápis de cor por um 
determinado tempo. O que acontece se a máquina funcionar 
por mais tempo? O que acontece se a máquina funcionar por 
menos tempo? 

 

Um carro faz uma viagem em um certo tempo, com uma 
determinada velocidade. O que acontece com o tempo se o 
carro aumentar a velocidade? O que acontece com o tempo 
se o carro diminuir a velocidade? 
 

Nas duas situações descritas, temos duas grandezas se 
relacionando entre si de alguma forma, então dizemos que 
elas são grandezas variáveis dependentes. 

 

9.3.1 Grandezas diretamente proporcionais 
 

Exemplo: Uma torneira é aberta para encher determinado 
reservatório de água, de tempos em tempos, mede-se a altura 
de água no reservatório, obtendo a tabela abaixo com os 
resultados: 

Tempo (Min) Altura (cm) 

10 12 

20 24 

30 36 
 

Observe que se fizermos a razão entre os elementos da 
primeira coluna com os respectivos elementos da segunda 
coluna, temos uma constante. 

10

12
=

20

24
=

30

36
= ⋯ =

5

6
 

Dizemos então que, duas grandezas são diretamente 
proporcionais se o quociente entre elas for uma constante, 
sendo assim, as partes 𝑥, 𝑦, 𝑧, … são diretamente 

proporcionais as partes 𝑎, 𝑏, 𝑐, …, respectivamente quando: 
𝑥

𝑎
=

𝑦

𝑏
=

𝑧

𝑐
= ⋯ = 𝑘  

 
9.3.2 Grandezas inversamente proporcionais 
 

Exemplo: Um carro se desloca de um ponto x até um ponto y. 
Analisando a velocidade e o tempo correspondente ao 
deslocamento deste carro, obtém-se tabela abaixo: 

Velocidade (m/s) Tempo (segundos) 

60 20 

30 40 

15 80 
 

Observe que se fizermos o produto entre os elementos da 
primeira coluna com os respectivos elementos da segunda 
coluna, temos uma constante. 

60.20 = 30.40 = 15.80 = ⋯ = 1200 
Dizemos então que, duas grandezas são inversamente 

proporcionais se o produto entre elas for uma constante, 
sendo assim, as partes 𝑥, 𝑦, 𝑧, … são inversamente 

proporcionais as partes 𝑎, 𝑏, 𝑐, … quando: 

𝑥. 𝑎 = 𝑦. 𝑏 = 𝑧. 𝑐 = ⋯ = 𝑘  

 
 

Exercício resolvido: (UNICAMP)  
A quantia de R$1.280,00 deverá ser dividida entre 3 pessoas. 
Quanto receberá cada uma, se: 
a) A divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 
e 7? 

Sejam as partes 𝑎, 𝑏 e 𝑐, onde 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1280. Temos 

que as grandezas 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são diretamente proporcionais 

a 8, 5 e 7, assim 
𝑎

8
=

𝑏

5
=

𝑐

7
= 𝑘. 

Pela propriedade de proporção sabemos que 
𝑎

8
=

𝑏

5
=

𝑐

7
=

𝑎+𝑏+𝑐

8+5+7
= 𝑘, como 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1280, segue que 

1280

20
= 𝑘 →

𝑘 = 64. 
𝑎

8
= 𝑘 →

𝑎

8
= 64 → 𝑎 = 512  

𝑏

5
= 𝑘 →

𝑏

5
= 64 → 𝑏 = 320  

𝑐

7
= 𝑘 →

𝑐

7
= 64 → 𝑐 = 448  

Portanto, cada um irá receber respectivamente R$ 512, 
R$ 320 e R$ 448. 
 
b) A divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 
2 e 10? 
Sejam as partes 𝑎, 𝑏 e 𝑐, onde 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1280. Temos que as 

grandezas 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são inversamente proporcionais a 5, 2 e 10, 

assim 𝑎. 5 = 𝑏. 2 = 𝑐. 10 = 𝑘. 
Temos que: 

𝑎. 5 = 𝑘 → 𝑎 =
𝑘

5
  

𝑏. 2 = 𝑘 → 𝑏 =
𝑘

2
  

𝑐. 10 = 𝑘 → 𝑐 =
𝑘

10
  

Como 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1280 →
𝑘

5
+

𝑘

2
+

𝑘

10
= 1280 →

2𝑘+5𝑘+𝑘

10
=

1280 → 𝑘 =
1280.10

8
→ 𝑘 = 1600, segue: 

𝑎 =
𝑘

5
→ 𝑎 =

1600

5
→ 𝑎 = 320  

𝑏 =
𝑘

2
→ 𝑏 =

1600

2
→ 𝑏 = 800  

𝑐 =
𝑘

10
→ 𝑐 =

1600

10
→ 𝑐 = 160  

Portanto, cada um irá receber respectivamente R$ 320, 
R$ 800 e R$ 160. 

 

9.4 REGRA DE TRÊS SIMPLES 
Regra de três simples é um processo prático utilizado 

para resolver problemas que envolvam duas grandezas 
proporcionais.  
 

9.5 REGRA DE TRÊS COMPOSTA 
Regra de três composta é um processo prático utilizado 

para resolver problemas que envolvam três ou mais 
grandezas proporcionais. 
 

9.5.1 Resolução 
Passo 1: Montar um quadro com as grandezas e os 
dados do enunciado. 
Passo 2: Verificar se as grandezas são diretamente ou 
inversamente proporcionais 
Passo 3: Aplicar a definição de grandezas diretamente 
proporcionais ou de grandezas inversamente 
proporcionais.  
Exemplos: 
a) Se 10 m de um tecido custam R$ 600,00, qual o preço de 25 
m do mesmo tecido? 

Tecido (m) ↑ Preço (R$)↑ 

10 600 

25 x 
 

Como as grandezas são diretamente proporcionais, temos que: 
10

600
=

25

𝑥
→ 10𝑥 = 600.25 → 𝑥 =

600.25

10
→ 𝑥 = 1500 
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Portanto, o preço de 25 metros é 600 reais. 
b) Uma obra é construída por 12 operários em 90 dias. Em 
quantos dias essa obra seria construída por 36 operários? 

Operários ↑ Dias ↓ 

12 90 

36 x 

 
Como as grandezas são inversamente proporcionais, temos 
que: 

12.90 = 36. 𝑥 → 𝑥 =
12.90

36
→ 𝑥 = 30 

Portanto a obra será construída em 30 dias. 

 
c) Um ciclista percorre 300 Km em 8 dias, pedalando um total 
de 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 800 
Km, pedalando 4 horas por dia? 

Dias ↑ Quilômetros ↑ Horas/Dia ↓ 

8 300 3 

x 800 4 

 
A grandeza dia e quilômetro são diretamente proporcionais e a 
grandeza dia e horas/dia são inversamente proporcionais, 
assim: 
8.3

300
=

𝑥.4

800
→

8.3.800

300.4
= 𝑥 → 𝑥 = 16 dias 

Portanto, em 16 dias ele fará a nova viagem.  

 
d) Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que 
trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, 
trabalhando 5 horas por dia, poderiam construir a mesma 
casa? 

Dias ↑ Operários ↓ Horas/Dia ↓ 

6 20 9 

x 12 5 

A grandeza dia e operários são inversamente proporcionais e a 
grandeza dia e horas/dia também são inversamente 
proporcionais, assim: 

6.20.9 = 𝑥. 12.5 → 𝑥 = 18 dias 
Portanto, em 18 dias eles constroem a nova casa. 

 

9.6 EXERCÍCIOS 
01. (Univag MT) Uma empresa tem um total de 826 
funcionários, sendo a razão entre o número de homens e o 
número de mulheres igual a 3/4. Se essa empresa contratar 
mais 42 homens e 221 mulheres, a razão entre o número de 
homens e o número de mulheres passará a ser igual a 
a) 4/5 

b) 3/7 

c) 2/3  

d) 4/7  

e) 3/5  
 
02. (UERJ) Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 
20 anos e seu pai, 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as 
idades da filha e do pai será de: 
a) 1/5   

b) 1/2  

c) 3/4  

d) 4/3  
 
03. (UFPR) No ano de 2018, a densidade populacional da cidade 
de Curitiba foi estimada em 4.406,96 habitantes por quilômetro 
quadrado. Supondo que a área territorial da cidade seja de 435 
km2, o número que mais se aproxima da população estimada de 
Curitiba em 2018 é: 
a) 1.916.610. 
b) 1.916.760. 
c) 1.917.027. 
d) 1.917.045. 
e) 1.917.230. 
 

04. (ENEM) Um estudante elaborou uma planta baixa de sua 
sala de aula. A sala, com forma de retângulo, tem lados medindo 
9 m e 5,5 m. No desenho feito pelo estudante, os lados da figura 
mediam 18 cm e 11 cm. 
A fração que representa a razão entre as medidas dos lados da 
figura desenhada e as medidas dos lados do retângulo que 
representa a sala original é 

a) 1/2 

b) 1/5  
c) 1/20 

d) 1/50 

e) 1/200 
 
 
05. (FATEC SP) Um tanque de combustível contém 50 litros de 
uma mistura de gasolina e álcool na razão 2:3, nessa ordem. 
Deseja-se acrescentar à mistura N litros de álcool para que a 
razão de gasolina e álcool, nessa ordem, passe a ser 1:3. 
Assim, o valor N é 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
06. (UFPR) Uma piscina possui duas bombas ligadas a ela. A 
primeira bomba, funcionando sozinha, esvazia a piscina em 2 
horas. A segunda, também funcionando sozinha, esvazia a 
piscina em 3 horas. Caso as duas bombas sejam ligadas juntas, 
mantendo o mesmo regime de funcionamento, a piscina será 
esvaziada em: 
a) 1 hora. 
b) 1,2 horas. 
c) 2,5 horas. 
d) 3 horas. 
e) 5 horas. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 07      

 
Figura 1: Máquina de tear manual 
(Disponível em: <http://cmapspublic2. ihmc.us/rid=1PZQNHNNF- 
L7R632-2M31/capitalismo%204.jpg>.  Acesso em: 2 maio 2017.) 

 
Figura 2: Máquina de tear industrial 
(Disponível em: <http://www.sohistoria. 
com.br/resumos/revolucaoindustrial_clip_image001.jpg>.  
Acesso em: 2 maio 2017.) 

07. (UEL) Considere que um tear manual produza 20 metros de 
tecido por hora de funcionamento e que um tear mecânico 
produza, no mesmo tempo, o dobro. Uma tecelagem britânica 
substituirá todos os seus teares manuais por mecânicos, 
adotando a seguinte regra: a cada tear mecânico adquirido, um 
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tear manual é imediatamente descartado, até que o processo de 
mecanização dessa tecelagem se complete. Com essa regra, o 
número total C de teares se mantém constante ao longo do 
processo. 
 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a média de 
produção dos teares desta tecelagem no instante em que o 
quociente, do número de teares manuais pelo número total de 
teares, é 𝑅. 

a) 30 metros de tecido por hora de funcionamento 

b) 30 + 20𝑅 metros de tecido por hora de funcionamento 

c) 𝑅
1

2
 metros de tecido por hora de funcionamento 

d) 40– 20𝑅 metros de tecido por hora de funcionamento 

e) 30𝑅– 40 metros de tecido por hora de funcionamento 
 
08. (IFAL) Um pai deseja dividir R$ 800,00 com seus dois filhos 
de 10 anos e de 15 anos, em quantias diretamente proporcionais 
às suas idades. Quanto recebem, respectivamente, o filho mais 
novo e o filho mais velho ? 
a) R$ 100,00 e R$ 700,00. 
b) R$ 210,00 e R$ 590,00. 
c) R$ 320,00 e R$ 480,00. 
d) R$ 430,00 e R$ 370,00. 
e) R$ 540,00 e R$ 260,00. 
 
09. (UNIFOR CE) Três jovens engenheiros, recém-formados 
pela Universidade de Fortaleza, montaram uma sociedade, na 
qual cada um deles aplicou respectivamente, R$ 20.000,00 , R$ 
30.000,00 e R$ 50.000,00. A empresa especializada em 
construção de quadras esportivas teve no seu primeiro balanço 
anual um lucro de R$ 40.000,00. Supondo que o lucro seja 
dividido em partes diretamente proporcionais ao capital 
empregado, cada sócio receberá, respectivamente:  
a) R$ 4.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 26.000,00  
b) R$ 5.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00  
c) R$ 7.000,00; R$ 11.000,00 e R$ 22.000,00  
d) R$ 8.000,00; R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00  
e) R$ 9.000,00; R$ 11.000,00 e R$ 20.000,00 
 
10. (ENEM) De acordo com a Lei Universal da Gravitação, 
proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional 
F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é 
proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional 
ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, 

𝐹 =
𝑘𝑚

𝑟2  

No plano cartesiano, três satélites, A, B e C, estão 

representados, cada um, por um ponto (𝑚; 𝑟) cujas coordenadas 
são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita 
em torno da Terra. 

 
Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-
se comparar as intensidades 𝐹𝐴, 𝐹𝐵 e 𝐹𝐶 da força gravitacional 
que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. 
As intensidades 𝐹𝐴, 𝐹𝐵 e 𝐹𝐶 expressas no gráfico satisfazem a 
relação 

a) 𝐹𝐶 = 𝐹𝐴 < 𝐹𝐵 
b) 𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 < 𝐹𝐶  

c) 𝐹𝐴 < 𝐹𝐵 < 𝐹𝐶 

d) 𝐹𝐴 < 𝐹𝐶 < 𝐹𝐵 

e) 𝐹𝐶 < 𝐹𝐴 < 𝐹𝐵 
 
11. (UFGD MS) Um galão de 18 litros de tinta é suficiente para 

pintar 300 𝑚2 de paredes. Considerando a mesma tinta, a 

quantidade necessária de galões de 3,6 litros para pintar 480 𝑚2 
de paredes é de 
a) 6 
b) 8 
c) 9 
d) 10 
e) 7 
 
12. (IFSC) Em uma lanchonete, atualmente, 2 trabalhadores 
preparam 10 sanduíches em 5 minutos. Os responsáveis pela 
empresa perceberam que em certos horários é necessário 
preparar 12 sanduíches em 3 minutos. Considerando que os 
responsáveis busquem contratar trabalhadores que exerçam o 
trabalho no mesmo ritmo que os demais, para suprir a demanda 
nesses horários, é necessário contratar mais: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 1 trabalhador 
b) 6 trabalhadores 
c) 2 trabalhadores 
d) 4 trabalhadores 
e) 5 trabalhadores 
 
13. (IFSC) Uma máquina consegue fabricar 5.625 kg de gelo, 
trabalhando 9 horas por dia, durante 5 dias. Considerando um 
ritmo de produção constante, quantas horas essa máquina 
deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 kg de gelo, em 4 
dias? 
a) 12 horas por dia 
b) 8 horas por dia 
c) 10 horas por dia 
d) 7 horas por dia 
e) 13 horas por dia 
 
14. (FAMERP SP) Um granjeiro tem estoque de ração para 
alimentar 420 galinhas por 80 dias. Depois de x dias de uso 
desse estoque, o granjeiro vendeu 70 das 420 galinhas. Com a 
venda, o restante do estoque de ração durou 12 dias a mais do 
que esse restante de ração duraria se ele não tivesse vendido 
as galinhas. Supondo que o consumo diário de ração de cada 
galinha seja sempre o mesmo, x é igual a 
a) 20. 
b) 16. 
c) 18. 
d) 22. 
e) 24. 
 

15. (UEM PR) Uma pequena empresa possui em sua linha de 
produção 4 funcionários que, em conjunto, produzem 800 peças 
a cada 5 dias (uma semana útil). Sabendo que quaisquer dois 
funcionários produzem, todos os dias, o mesmo número de 
peças, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
(01) A produção semanal de cada funcionário é de 200 peças. 
(02) Para conseguir atender a uma encomenda de 1600 peças, 
em um prazo de 2 dias, será necessário contratar mais 12 
funcionários. 
(04) Em 4 semanas de trabalho, 2 funcionários produzem 2000 
peças. 
(08) Se cada funcionário ganha um bônus salarial de 10 
centavos de real por peça produzida, em um mês em que 
trabalhou 22 dias, o bônus é de 88 reais. 
(16) Se a jornada de trabalho é de 8 horas, é necessário que 
cada um trabalhe mais 90 minutos por dia, a fim de produzir 
1000 peças em uma semana útil. 

 
 

9.7 GABARITO 
01. D; 02. B; 03. C; 04. D; 05. C; 06. B; 07. D; 08. C; 09. D; 10. E; 11. B; 12. C; 
13. C; 14. A; 15. 09; 
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UNIDADE 10 
 

PORCENTAGEM  
Porcentagem é toda razão em que o denominador é 

100. Notação: % (lê-se por cento). 

𝑥 % =
𝑥

100
 

Exemplos: 

a) 30% =
30

100
= 0,3 

b) 0,11 =
11

100
= 11% 

c) 
4

5
= 0,8 = 80% 

d) 20% 𝑑𝑒 300 =
20

100
× 300 = 60 

e) 20% 𝑑𝑒 30% =
20

100
×

30

100
=

6

100
= 6% 

 

10.1 ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO 
Quando se falar em acréscimo (Aumento percentual) ou 

decréscimo (Desconto percentual) em relação a algum valor, 
podemos fazer o cálculo diretamente, através do produto do 
fator multiplicante pelo valor do produto. 
 

Acréscimo Fator multiplicante 

20% 120% = 1,2 

35% 135% = 1,35 
 

Exemplo: Um produto de 𝑅$ 400,00 sofreu um aumento de 

30% e passou a custar: 

130% 𝑑𝑒 400 =
130

100
× 400 = 520, ou seja, 𝑅$ 520,00 

 

Decréscimo Fator multiplicante 

20% 80% = 0,8 

35% 65% = 0,65 
 

Exemplo: Um produto de 𝑅$ 400,00 sofreu um desconto de 

30% e passou a custar: 

70% 𝑑𝑒 400 =
70

100
× 400 = 280, ou seja, 𝑅$ 280,00 

 

10.2 EXERCÍCIOS 
 
01. (UEG GO) O preço de uma calça jeans na loja Novo Visual 
é de R$ 80,00. Pagando à vista em uma promoção do dia dos 
namorados, Pedro conseguiu um desconto de R$ 15,80. O valor 
desse desconto em percentual é de 
a) 17,75% 
b) 18,05% 
c) 18,25% 
d) 19,05% 
e) 19,75% 
 
02. (IFBA) Pamponet comprou um reservatório em formato de 
um cubo, a fim de armazenar uma determinada cota de água, 
necessária para um determinado serviço. Quando ele colocou a 
referida cota de água no reservatório, percebeu que apenas 
40% do volume do reservatório foi preenchido. Sabendo que o 
volume do reservatório, ocupado pela água da cota que 
Pamponet colocou, corresponde a 1280 milímetros cúbicos, 
então a diferença do volume do total do reservatório pelo volume 
ocupado pela cota, em milímetros cúbicos será de? 
a) 1920 
b) 2140 
c) 2530 
d) 1710 
e) 3200 

03. (PUC SP) Raquel possui R$ 63,00 a mais que sua irmã 
Sabrina. A quantia que Raquel possui é igual a 68% da quantia 
que essas duas irmãs, juntas, possuem. 
Sendo X reais a quantia que Sabrina possui, o algarismo da 
unidade de X é: 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
 
04. (Faculdade Cesgranrio RJ) Por ocasião de uma greve dos 
caminhoneiros, os preços de alguns alimentos dispararam, 
como foi o caso do chuchu, que chegou a ter um aumento de 
140%. 
Supondo que o quilo do chuchu custasse R$ 0,30, quanto 
passou a custar depois de seu preço ter sofrido o aumento 
mencionado acima? 
a) R$ 0,66 
b) R$ 0,68 
c) R$ 0,72 
d) R$ 0,78 
e) R$ 0,82 
 
05. (IFAL) Certo pai de família gasta, mensalmente, 25% do seu 

salário com alimentação e 
2

3
 do que lhe sobra com outras 

despesas necessárias, ficando, ao final destes gastos, com R$ 
600,00. Qual o salário desse pai de família? 
a) R$ 1.200,00 
b) R$ 2.400,00 
c) R$ 3.000,00 
d) R$ 3.600,00 
e) R$ 7.200,00 
 
06. (IFAL) Os Jogos Internos do IFAL de 2018 tiveram um 
aumento de participação de 30% no número de atletas em 
relação ao ano de 2017. Se, em 2017, participaram 1500 atletas, 
qual deve ser o número de atletas em 2019, se ocorrer o mesmo 
acréscimo de 30%, no número de atletas, entre 2018 e 2019? 
a) 1950 
b) 2300 
c) 2400 
d) 2500 
e) 2535 
 
07. (UFGD MS) O preço inicial de venda de um determinado 
aparelho celular era de R$ 956,00. Mas, com o aumento da 
demanda de consumo desse aparelho, os comerciantes 
aumentaram, em duas semanas, o valor de venda desse 
produto, sendo 20% na primeira semana e 30% na segunda. 
Assinale a alternativa com a análise correta dessa situação-
problema. 
a) O produto sofreu um acréscimo de 50% em relação ao valor 
inicial de venda e passou a custar R$ 1.434,00. 
b) O produto sofreu um acréscimo de 50% em relação ao valor 
inicial de venda e passou a custar R$ 1.491,36. 
c) Na segunda semana, a taxa acumulada de aumento chegou 
a 1,56 e o produto passou a custar R$ 1.491,36. 
d) Na segunda semana, a taxa de aumento chegou a 1,56 e o 
produto passou a custar R$ 1.491,00. 
e) Na segunda semana, a taxa de aumento chegou a 2,56 e o 
produto passou a custar R$ 1.491,36. 
 
08. (UNEB BA)     
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É dia de Black Friday, mas também de zueira na internet como 
mostra o meme. 
 
O QUE É A BLACK FRIDAY? 
Black Friday é uma expressão em inglês, que significa Sexta-
feira Negra. É a sexta-feira depois do dia de Ação de Graças, ou 
Thanksgiving em inglês. Este termo teve origem nos Estados 
Unidos, e é um dia especial porque as lojas fazem grandes 
descontos, e, por isso, muitas pessoas compram presentes para 
o Natal. Ocorre na última sexta-feira do mês de novembro. 
A Black Friday, que neste ano foi realizada em 23 de novembro, 
é a principal data do calendário do e-commerce (comércio 
eletrônico) brasileiro. Contudo o evento também ganhou a 
adesão de lojas físicas. 
Se o fato que mostra a imagem for verídico em uma determinada 
loja, considerando-se o valor, da esquerda, na imagem, 
correspondente ao preço da bolsa no dia anterior à Black Friday, 
e o valor da direita correspondente ao preço no dia da Black 
Friday, pode-se afirmar que o consumidor comprou essa bolsa, 
no dia da Black Friday, com 
a) 5% de desconto do valor pago, se a tivesse comprado no dia 
anterior à Black Friday. 
b) 10% de desconto do valor pago, se a tivesse comprado no dia 
anterior à Black Friday. 
c) 20% de acréscimo do valor pago, se a tivesse comprado no 
dia anterior à Black Friday. 
d) 25% de acréscimo do valor pago, se a tivesse comprado no 
dia anterior à Black Friday. 
e) 50% de acréscimo pago, se a tivesse comprado no dia 
anterior à Black Friday. 
 
09. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP) Do total de 
estudantes de uma faculdade, 15% se inscreveram para um 
congresso. O número de moças inscritas é igual a 243 e do total 
de inscritos 25% são rapazes. O número total de estudantes 
dessa faculdade é 
a) 2160 
b) 2340 
c) 2500 
d) 2780 
 
 
 
10. (ESPM SP) No início de 2016, 90% da população 
economicamente ativa de uma cidade estava empregada. Ao fim 
do primeiro semestre desse ano, 30% dos empregados 
deixaram seus empregos e 10% dos que estavam 
desempregados conseguiram emprego. Durante o segundo 
semestre desse ano, 20% dos trabalhadores foram demitidos ou 
pediram demissão, enquanto 50% dos desempregados foram 
admitidos no mercado de trabalho. Podemos concluir que, no fim 
de 2016, a porcentagem de desempregados dessa cidade era 
próxima de: 
a) 27% 
b) 42% 
c) 31% 
d) 47% 
e) 35% 
 

 
 
11. (Universidade Iguaçu RJ) No início da década de 80 do 
século passado, em certo país, 25% da população era fumante. 
Ao longo daquela década, o número de fumantes aumentou 
44% mas, na década seguinte, campanhas antitabagismo 
levaram a uma redução de 28% nesse número. 
Sabendo-se que, em cada década, o aumento populacional foi 
de 20%, conclui-se que, ao final da década de 90, os fumantes 
representavam 
a) 14% da população. 
b) 18% da população. 
c) 23% da população. 
d) 35% da população. 
e) 41% da população. 
 
12. (ESPM SP) Um tecido tem, em sua composição, 30% de 
poliéster e 70% de algodão. Numa dada época, o custo do kg de 
algodão era o dobro do kg do poliéster. Sabendo-se que os 
preços do poliéster e do algodão sofreram reajustes de 10% e 
40%, respectivamente, esses aumentos fizeram com que o 
custo do tecido tivesse um aumento de: 
a) 32,8% 
b) 34,7% 
c) 33,2% 
d) 35,1% 
e) 36,5% 
 
13. (UNIFOR CE) Um automóvel bicombustível possui um 
reservatório com capacidade de 50 litros de combustível. O 
reservatório já contém 30 litros de uma mistura gasolina/álcool 
com 20% de álcool e deseja-se completar o tanque com uma 
nova mistura gasolina/álcool de modo que a mistura resultante 
tenha 24% de álcool. A porcentagem de álcool nessa nova 
mistura deve ser de:  
a) 22%  
b) 24%  
c) 26%  
d) 28%  
e) 30% 
 
 
14. (UEM PR) João gastava mensalmente R$ 150,00 com 
combustível, x reais com aluguel e R$ 400,00 com alimentação. 
Ele sabe que o combustível e o aluguel tiveram um aumento de 
12% e 6% respectivamente, e que ele gasta agora R$ 432,00 
mensais com alimentação e R$ 48,00 a mais com o aluguel. O 
quadro abaixo ajuda a entender os gastos de João. 

 
Com relação ao exposto, assinale o que for correto. 
01. O preço antigo do aluguel era de R$ 780,00. 
02. O preço do combustível após o aumento é de R$ 166,50. 
04. Os alimentos tiveram um aumento de 108%. 
08. O aluguel teve o menor aumento percentual, porém o maior 
aumento em reais. 
16. Com esses aumentos, mensalmente João gastará 
aproximadamente 7% a mais para pagar essas despesas. 

 

 

 
 

10.3 GABARITO 
01. E; 02. A; 03. C; 04. C; 05. B; 06. E; 07. C; 08. B; 09. A; 10. C; 11. B; 12. B; 
13. E; 14. 24;  

 

 


