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Caro (a) Estudante, 

O PRÉ-UNIVERSITÁRIO é uma ação do Governo do Estado de Sergipe direcionada a 

você estudante, matriculado ou egresso da Rede Pública Estadual de Ensino, e traduz o nosso 

esforço em promover a democratização do acesso ao Ensino Superior. 

A cada ano aumentamos o número de ações e oportunidades. No ano de 2018 estas 

oportunidades contemplaram aproximados 5.600 (cinco mil e seiscentos) alunos que, como 

você, perseguem com determinação um futuro em que sonhos e objetivos se materializam, 

transformando realidades adversas em inclusão social, dignidade e cidadania.  

Enquanto política pública estudantil, O PRÉ-UNIVERSITÁRIO responde pela 

preparação de milhares de candidatos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

outros processos seletivos de acesso ao Ensino Superior. Para além das já reconhecidas 

contribuições, ilustra, também, um forte compromisso que o Governo de Sergipe firma com 

você na perspectiva do alcance dos seus objetivos.  

A partir do seu ingresso no Programa, você passa a contar com equipamentos, 

material didático, suporte pedagógico e uma qualificada equipe multidisciplinar pronta para 

atendê-lo em suas necessidades. Passa, sobretudo, a integrar uma trajetória de sucesso 

formada a partir de histórias construídas por pessoas como você. Pessoas que não 

desanimaram diante das dificuldades que a vida lhe impôs; que enxergaram oportunidades 

onde muitos só viram problemas; que estabeleceram metas reais e as perseguiram 

incansavelmente; que ampliaram seus horizontes e transformaram suas vidas. 

Em 2019 ofertamos 44 (quarenta e quatro) polos espalhados por todas as regiões do 

Estado. A nossa proposta pedagógica está lastreada nas diretrizes propostas pelo Ministério 

da Educação (MEC), em estrita observância aos eixos cognitivos comuns a todas as áreas de 

conhecimentos: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e suas 

respectivas competências e habilidades. 

O Governo de Sergipe, por meio de sua Secretaria de Estado da Educação, do Esporte 
e da Cultura, convida você estudante sergipano, a fazer parte deste Projeto e nos ajudar a 

construir novas trajetórias de sucesso. Queremos contribuir com a descoberta de suas 

potencialidades, nos orgulhar de suas realizações, fazer parte de sua história de superação. 

Seja bem-vindo ao Pré-Universitário! 

FÁBIO NASCIMENTO LEITE 

Diretor do DASE/SEDUC 



Personalidade 
Sergipana

Tobias Barreto

 “É  p rec iso  pensa r po r nossa  con ta . N inguém , m a is  do  que eu , es tá  sem pre  
d isposto  a  re fo rm ar, a  abandonar m esm o, com o im prestáve is , as  op in iões m a is  

que ridas, quando  reca i sob re  e las  qua lque r suspe ita  de  e rro . M as, que ro  ve r ra zões 
que  m e  convençam .” 

 

A  pe rsona lidade  se rg ipana  hom enageada  nesse  cade rno  é  T ob ias  B a rre to  de  

M eneses, nasc ido  na  V ila  de  C am pos de  R io  R ea l, a tua l c idade de  T ob ias B a rre to , 

a  7  de  junho  de  1839 , sendo  filho  de  P ed ro  B a rre to  de  M eneses, escrivão  de  ó rfãos 

e  ausen tas da  loca lidade . É  o  pa trono  da  C ade ira  nº 38  da  A cadem ia  B ras ile ira  de  

Le tras . 

D ec lam ador, po lem ista , repen tis ta , ded icou -se  com  a finco  à  le itu ra  dos 

evo luc ion is tas  estrange iros , sob re tudo  o  a lem ão E rnest H aecke l, que  se  to rna ria  um  

dos m a is  fam osos c ien tis tas  da  época com  seus livros  "O s E n igm as do  U n ive rso "  e  

"A s M arav ilhas da  V ida " . N o  cam po  das p roduções poé ticas passou  T ob ias  a  

com pe tir com  o  poeta  ba iano  C astro  A lves, a  quem  supe rava , con tudo , no  las tro  

cu ltu ra l. S ua  ob ra  poé tica  D ias e  N o ites  fo i pub licada  em  1893 . A  poes ia  de  T ob ias 

B a rre to  v incu la -se  à  te rce ira  ge ração do  R om an tism o , conhec ida  com o “C ondore ira ”; 

de  aco rdo  com  o  crítico  A n tôn io  C ând ido . 

L íde r do  m ovim en to  in te lec tua l conhec ido  com o a  E sco la  de  R ec ife , o  pensam en to  

de  T ob ias  B a rre to  exe rce  grande  in fluênc ia  em  m u itos  esp íritos  b rilhan tes  do  seu 

tem po . E ntre  e les , podem os c ita r S ílv io  R om ero , G raça  A ranha  e  C lóvis  B evilá qua . 

N a  o ra tó ria  T ob ias  se  reve lava  um  m estre , qua lque r que  fosse  o  tem a  esco lh ido  pa ra  

deba te . O  estudo  da  F iloso fia  em po lgava  o  se rg ipano  que  nos jo rna is  un ive rs itá rios 

pub licou  "T om ás de  A qu ino ", "T eo log ia  e  T eod icé ia  não  são  c iênc ias", "Ju les  S im on", 

en tre  ou tros. 

T ob ias  B a rre to  é  um  exem p lo  de  pensam en to  crítico  do  seu tem po, fom en tado r 

de  ide ias  avançadas e  g rande  in fluênc ia  do  pensam en to  in te lectua l b ras ile iro . 

 

 

F o n tes: 

h ttp ://w w w .dou tr ina .line ar.n om .br/c ien tif ico /B iogra fias /B io gra fia% 2 0de % 20T ob ias% 20B arre to% 20d e

% 20M eneses .h tm  

h ttp ://ed ucacao .u o l.com .br/b io g ra fias /tob ias -barre to .h tm  

w w w .e_ b iogra fias .n e t/to b ia s_barre to / 

w w w .escrito r.o rg /p t/b io /to b ias_barre to  
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Identificação Visual 

Na perspectiva de sempre ofertar aos nossos alunos o melhor material didático possível, é que 

a cada ano trazemos reformulações textuais, atualizações no banco de questões e 

reordenamento de conteúdo. Neste ano de 2019 não podia ser diferente, além dos 

aperfeiçoamentos habituais, produzimos uma nova identificação visual para os cadernos. 

Objetivando uniformizar o material de cada disciplina e facilitar a pronta localização dos itens que 

a compõem é que dividimos todas as matérias dos cadernos do Pré-universitário SEED em 11 

aulas, assim identificadas:  

 

Esse marcador indica o início do bloco de atividades e conteúdos que deverão ser ministrados. 

Ao final de cada assunto temos uma caixa de dicas variadas representadas pelos seguintes 

ícones: 

CAMPOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

Figura Legenda 

 
Dicas de conteúdos cobrados no Enem 

 
Sites relacionados ao conteúdo estudado  

 
Músicas 

 
Filmes, documentários ou curtas metragens. 

 
Páginas do facebook  ou de outras redes sociais 

 
Leituras complementares 

 

E junto a aula de cada dia vinculamos o banco de questões discriminando aquelas pertencentes 

a instituições públicas e privadas com o banner 

e aquelas produzidas para o ENEM com o banner  

 

 



PORTUGUÊS
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Aula 06: Figuras de palavras...................................................................................  
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As figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para 

valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um 

recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas 

diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao 

discurso.  

As figuras revelam muito da sensibilidade de quem as produz, 

traduzindo particularidades estilísticas do autor. A palavra 

empregada em sentido figurado, não-denotativo, passa a pertencer 

a outro campo de significação, mais amplo e criativo. 

As figuras de linguagem classificam-se em: 

 

a) figuras de palavra; 

b) figuras de som ou harmonia; 

c) figuras de pensamento; 

d) figuras de construção ou sintaxe. 
 

FIGURAS DE PALAVRAS 

A figura de palavra consiste na substituição de uma palavra por 

outra, isto é, no emprego figurado, simbólico, seja por uma relação 

muito próxima (contiguidade), seja por uma associação, uma 

comparação, uma similaridade. 

São figuras de palavras:  

a) comparação e) catacrese 

b) metáfora f) sinestesia 

c) metonímia g) antonomásia 

d) sinédoque h) alegoria 

 

Comparação 

Ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre dois 

elementos que se identificam, ligados por conectivos comparativos 

explícitos - feitos, assim como, tal, como, tal qual, tal como, qual, 

que nem - e alguns verbos - parecer, assemelhar-se e outros. 

Exemplos: 

"Amou daquela vez como se fosse máquina.  

Beijou sua mulher como se fosse lógico. ” 

Metáfora 

Ocorre metáfora quando um termo substitui outro através de uma 

relação de semelhança resultante da subjetividade de quem a cria. 

A metáfora também pode ser entendida como uma comparação 

abreviada, em que o conectivo não está expresso, mas 

subentendido. 

Exemplo:  

"Supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. 

Soares, é ver se posso extrair pérolas, que é a razão." 

 
 

Metonímia 

 Ocorre metonímia quando há substituição de uma palavra por 

outra, havendo entre ambas algum grau de semelhança, relação, 

proximidade de sentido 0ou implicação mútua. Tal substituição 

fundamenta-se numa relação objetiva, real, realizando-se de 

inúmeros modos: 

a) Um conteúdo representado pelo seu continente (aquilo que o 

contém). 

Ex.: Bebeu uma garrafa. (de vinho) 

b) Uma obra representada pelo nome do seu autor. 

Ex.: Gosto de ler [a obra de] Drummond. 

c) Um elemento concreto representado por um elemento abstrato. 

Ex.: O amor [aquele que ama] é cego. 

d) Um elemento abstrato representado por um elemento concreto. 

Ex.: Ele age com o coração [de acordo com os seus sentimentos] 

 

 

Sinédoque 

Ocorre sinédoque quando há substituição de um termo por outro, 

havendo ampliação ou redução do sentido usual da palavra numa 

relação quantitativa. As relações entre os termos são basicamente 

as seguintes: parte pelo todo, singular pelo plural, gênero pela 

espécie, o particular pelo geral (ou vice-versa). 

Exemplo: 

"A cidade inteira viu assombrada, de queixo caído, o pistoleiro sumir 

de ladrão, fugindo nos cascos de seu cavalo." 

Antonomásia 

Ocorre antonomásia quando designamos uma pessoa por uma 

qualidade, característica ou fato que a distingue. Na linguagem 

coloquial, antonomásia é o mesmo que apelido, alcunha ou 

cognome, cuja origem é um aposto (descritivo, especificativo) do 

nome próprio. 

http://www.coladaweb.com/portugues/aposto
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Exemplos: 

"E ao rabi simples1, que a igualdade prega, 

Rasga e enlameia a túnica inconsútil; (Cristo) 

Pelé (Edson Arantes do Nascimento) 

O poeta dos escravos (Castro Alves) 

O Dante Negro (Cruz e Souza) 

O Corso (Napoleão) 

Catacrese 
 

 
A catacrese é um tipo de especial de metáfora, "é uma espécie 

dmetáfora desgastada, em que já não se sente nenhum vestígio de 

inovação, de criação individual e pitoresca. É a metáfora tornada 

hábito linguístico, já fora do âmbito estilístico." (Othon M. Garcia) 

Exemplos:  

Folhas de livro, pele de tomate, dente de alho, montar em 

burro, céu da boca, cabeça de prego, mão de direção, ventre 

da terra, asa da xícara, sacar dinheiro no banco. 

Sinestesia 

A sinestesia consiste na fusão de sensações diferentes numa 

mesma expressão. Essas sensações podem ser físicas (gustação, 

audição, visão, olfato e tato) ou psicológicas (subjetivas). 

Exemplo:  

"A minha primeira recordação é um muro velho, no quintal de 

uma casa indefinível. Tinha várias feridas no reboco e veludo 

de musgo. Milagrosa aquela mancha verde [sensação visual] e 

úmida, macia [sensações táteis], quase irreal."   

(Augusto Meyer) 

Alegoria 

A alegoria é uma acumulação de metáforas referindo-se ao mesmo 

objeto; é uma figura poética que consiste em expressar uma 

situação global por meio de outra que a evoque e intensifique o seu 

significado. Na alegoria, todas as palavras estão transladadas para 

um plano que não lhes é comum e oferecem dois sentidos 

completos e perfeitos - um referencial e outro metafórico. 

Exemplo: 

"A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono 

lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos 

comprimários, quando não são o soprano e o contralto que 

lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos 

comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a 

orquestra é excelente... (Machado de Assis)  

 

 

 

Figuras de Linguagem no Enem! 
As figuras de linguagem no Enem são cobradas, 
essencialmente, nos textos literários, mas podem se 
apresentar em questões sobre gêneros textuais, literatura e 
interpretação de texto, o que requer do  candidato bastante 
atenção e bom domínio da linguagem literária. 

 

 
-Sereníssima, Legião Urbana. 

 

LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 01: A vida imita a arte: o dia que Drummond previu a 
tragédia de Mariana. 

 
01. (VUNESP - 2011) No trecho: "...dão um jeito de mudar o 
mínimo para continuar mandando o máximo", a figura de linguagem 
presente é chamada: 
 

A) metáfora 

B) hipérbole 

C) hipérbato 

D) anáfora 

E) antítese 

 

02. (PUC – SP 2010) Nos trechos: "O pavão é um arco-íris de 

plumas" e "...de tudo que ele suscita e esplende e estremece e 

delira..." enquanto procedimento estilístico, temos, 

respectivamente:  

 

A) metáfora e polissíndeto; 

B) comparação e repetição; 

C) metonímia e aliteração; 

D) hipérbole e metáfora; 

E) anáfora e metáfora. 

 

03. (PUC – SP 2011) 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) prosopopéia e hipérbole; 

B) hipérbole e metonímia; 

C) perífrase e hipérbole; 

D) metonímia e eufemismo; 

E) metonímia e prosopopéia. 

 

04. (FUNDIC - 2013) Nos versos abaixo, uma figura se caracteriza 

através da exacerbação de características: 

 

“ Esperei por você a vida inteira 

E hoje vejo que era ilusão 

Reconheço claramente 

Não foi cérebro, foi coração” 

 

Esta figura de linguagem recebe o nome de: 

 

A) metonímia 

B) catacrese 

C) hipérbole 

D) antítese 

E) hipérbato 
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05. (ITA/2011- Adaptada) Em qual das opções há erro de 

identificação das figuras? 

 

A) "Um dia hei de ir embora / Adormecer no derradeiro sono." 

(eufemismo) 

B) "A neblina, roçando o chão, cicia, em prece. (prosopopéia) 

C) “ Lua, vai iluminar o pensamento dela” (metáfora) 

D) "E fria, fluente, frouxa claridade / Flutua..." (aliteração) 

E) "Oh sonora audição colorida do aroma." (sinestesia) 

 

 

FIGURAS DE SOM OU HARMONIA 

Chamam-se figuras de som ou de harmonia os efeitos produzidos 

na linguagem quando há repetição de sons ou, ainda, quando se 

procura "imitar" sons produzidos por coisas ou seres. 

As figuras de linguagem de harmonia ou de som são:  

a) aliteração                c) paronomásia  

b) assonância  d) onomatopéia 
 

Aliteração 

Ocorre aliteração quando há repetição da mesma consoante ou de 

consoantes similares, geralmente em posição inicial da palavra. 

Exemplo: 

 "Toda gente homenageia Januária na janela." 
 

Assonância 

Ocorre assonância quando há repetição da mesma vogal ao longo 

de um verso ou poema. 

Exemplo:  

"Sou Ana, da cama 

 da cana, fulana, bacana 

Sou Ana de Amsterdam." 
 

Paronomásia 

Ocorre paronomásia quando há reprodução de sons semelhantes 

em palavras de significados diferentes. 

Exemplo: 

"Berro pelo aterro pelo desterro 

  berro por seu berro pelo seu erro 

  quero que você ganhe que você me apanhe 

 sou o seu bezerro gritando mamãe." 
 

Onomatopeia 

Ocorre quando uma palavra ou conjunto de palavras imita um ruído 

ou som. 

Exemplo: 

Os sinos faziam blem, blem, blem, blem. 

Miau, miau. (Som emitido pelo gato) 

Tic-tac, tic-tac fazia o relógio da sala de jantar. 

Cócórócócó, fez o galo às seis da manhã. 
 

FIGURAS DE PENSAMENTO 

As figuras de pensamento são recursos de linguagem que se 

referem ao significado das palavras, ao seu aspecto semântico. 

São figuras de linguaem de pensamento:  

            a) antítese          d) eufemismo       g) perífrase 

            b) paradoxo     e) gradação        h) prosopopeia  

            c) apóstrofe          f) hipérbole    i) ironia  

 

Antítese 

Ocorre antítese quando há aproximação de palavras ou expressões 

de sentidos opostos. 

Exemplo: "Amigos ou inimigos estão, amiúde, em posições 

trocadas. Uns nos querem mal, e fazem-nos bem. Outros nos 

almejam o bem, e nos trazem o mal." (Rui Barbosa) 
 

Paradoxo 

Consiste no emprego de palavras que, embora opostas quanto ao 

sentido, se fundem em um enunciado. Oxímoro (ou oximoron) é 

outra designação para paradoxo. 

Exemplo: "Amor é fogo que arde sem se ver; 

                É ferida que dói e não se sente; 

              É um contentamento descontente; 

                É dor que desatina sem doer;" (Camões) 
 

Apóstrofe 

Ocorre apóstrofe quando há invocação de uma pessoa ou algo, real 

ou imaginário, que pode estar presente ou ausente. Corresponde 

ao vocativo na análise sintática e é utilizada para dar ênfase à 

expressão. 

Exemplo: "Deus! ó Deus! onde estás, que não respondes?" (Castro 

Alves) 

Eufemismo 

Ocorre eufemismo quando uma palavra ou expressão é empregada 

para atenuar uma verdade tida como penosa, desagradável ou 

chocante. 

Exemplos: "E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Deus 

lhe pague"  

(Chico Buarque) [paz derradeira: morte] 

 

 

Gradação 

Ocorre gradação quando há uma sequência de palavras que 

intensificam uma mesma ideia. 

Exemplo: "Aqui... além... mais longe por onde eu movo o 

passo." (Castro Alves) 

 

Hipérbole 

Consiste em expressar uma ideia com exagero. a fim de 

proporcionar uma imagem emocionante e de impacto. 

Exemplos: 

Faria isso milhões de vezesse fosse preciso. 

"Rioste correrão dos olhos, se chorares." (Olavo Bilac) 
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Perífrase 

Ocorre perífrase quando se cria um torneio de palavras para 

expressar algum objeto, acidente geográfico ou situação que não 

se quer nomear. 

Exemplos: "Cidade maravilhosa 

                 Cheia de encantos mil 

                 Cidade maravilhosa 

                Coração do meu Brasil." (André Filho) 

"Graçasà onipotência de quem devemos a criação do universo." 

(Em vez de "Graças a Deus") 
 

Personificação ou Prosopopeia 

Consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprios dos 

seres humanos a seres inanimados ou irracionais. 

Exemplos: 

A floresta gesticulavanervosamente diante da serra. 

O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. 
 

Ironia 

Ocorre ironia quando, pelo contexto, pela entonação, pela 

contradição de termos, sugere-se o contrário do que as palavras ou 

orações parecem exprimir. A intenção é depreciativa ou sarcástica. 

Exemplos: "Moça linda, bem tratada, 

                 três séculos de família, 

                  burra como uma porta: 

                  um amor."  

(Mário de Andrade) 

 

 

 

 

- Parabólica, Engenheiros do Hawaii 

       

 
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/figuras-som-ou-
harmonia.htm 

 
01. (ADVISE - 2009) No enunciado: “Virgílio, traga-me uma coca 
cola bem gelada!”, registra-se uma figura de linguagem 
denominada: 

 

A) anáfora 

B) personificação 

C) antítese 

D) catacrese 

E) metonímia 

 

02. (FMU - 2013) Quando você  afirma que enterrou “no dedo um 

alfinete”, que embarcou “no trem” e que serrou “os pés da mesa”, 

recorre a um tipo de figura de linguagem denominada: 

 

A) Metonímia 

B) Antítese 

C) Paródia 

D) alegoria 

E) catacrese 

 

03. (U. Taubaté - 2013) No sintagma: “Uma palavra branca e fria”, 

encontramos a figura denominada: 

A) sinestesia 

B) eufemismo 

C) onomatopeia 

D) antonomásia 

E) catacrese 

 

04. (FAU/Santos - 2013)   
 

Nos versos: “Bomba atômica que aterra 
 

Pomba atônita da paz 

Pomba tonta, bomba atômica...” 

 

A repetição de determinados elemento fônicos é um recurso 

estilístico denominado: 
 

A) hiperbibasmo 

B) sinédoque 

C) metonímia 

D) aliteração 

E) metáfora 

 

05. (Maringá - 2012) Leia os versos e depois assinale a alternativa 

correta: 
 

“Amo do nauta o doloroso grito 

Em frágil prancha sobre o mar de horrores, 

Porque meu seio se tornou pedra, 

Porque minh’alma descorou de dores.” (Fagundes Varela) 

 

No primeiro verso, há uma figura que se traduz por: 

 

A) pleonasmo 

B) hipérbato 

C) gradação 

D) anacoluto 

E) anáfora 

 

 

FIGURAS DE SINTAXE 

As figuras de sintaxe ou de construção dizem respeito a desvios em 

relação à concordância entre os termos da oração, sua ordem, 

possíveis repetições ou omissões. Elas podem ser construídas por: 

a) omissão: assíndeto, elipse e zeugma; 

b) repetição: anáfora, pleonasmo e polissíndeto; 

c) inversão: anástrofe, hipérbato, sínquise e hipálage; 

d) ruptura: anacoluto; 

e) concordância ideológica: silepse. 
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Assíndeto 

Ocorre assíndeto quando orações ou palavras deveriam vir ligadas 

por conjunções coordenativas, aparecem justapostas ou separadas 

por vírgulas. Exigem do leitor atenção maior no exame de cada 

fato, por exigência das pausas rítmicas (vírgulas). 

Exemplo: "Não nos movemos, as mãos é que se estenderam 

pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, 

fundindo-se." (Machado de Assis) 
 

Elipse 

Ocorre elipse quando omitimos um termo ou oração que facilmente 

podemos identificar ou subentender no contexto. Pode ocorrer na 

supressão de pronomes, conjunções, preposições ou verbos. É um 

poderoso recurso de concisão e dinamismo. 

Exemplo: "Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias 

coloridas."[Elipse do pronome ela (Ela veio) e da preposição de 

(de sandálias) ] 
 

Zeugma 

Ocorre zeugma quando um termo já expresso na frase é suprimido, 

ficando subentendida sua repetição. 

Exemplo: "Foi saqueada a vida, e assassinados os partidários 

dos Felipes." (Zeugma do verbo: "e foram assassinados") 
 

Anáfora 

Ocorre anáfora quando há repetição intencional de palavras no 

início de um período, frase ou verso. 

Exemplo: "Depois o areal extenso... 

                 Depois o oceano de pó... 

                 Depois no horizonte imenso 

                 Desertos... desertos só..." (Castro Alves) 
 

Pleonasmo 

Ocorre pleonasmo quando há repetição da mesma idéia, isto é, 

redundância de significado. 

a) Pleonasmo literário: É o uso de palavras redundantes para 

reforçar uma idéia, tanto do ponto de vista semântico quanto do 

ponto de vista sintático. Usado como um recurso estilístico, 

enriquece a expressão, dando ênfase à mensagem. 
 

Exemplo: "Iam vinte anos desde aquele dia 

                Quando com os olhos eu quis ver de perto 

                     Quando em visão com os da saudade via." 

(Alberto de Oliveira) 

                       "Ó mar salgado, quando do teu sal 

                        São lágrimas de Portugal" (Fernando Pessoa) 

 

b) Pleonasmo vicioso: É o desdobramento de idéias que já estavam 

implícitas em palavras anteriormente expressas. Pleonasmos 

viciosos devem ser evitados, pois não têm valor de reforço de uma 

ideia, sendo apenas fruto do descobrimento do sentido real das 

palavras.  

Exemplos: subir para cima, entrar para dentro, repetir de novo, 

ouvir com os ouvidos, hemorragia de sangue, monopólio exclusivo, 

breve alocução, principal protagonista. 
 

Polissíndeto 

Ocorre polissíndeto quando há repetição enfática de uma 

conjunção coordenativa mais vezes do que exige a norma 

gramatical (geralmente a conjunção e). É um recurso que sugere 

movimentos ininterruptos ou vertiginosos. 
 

Exemplo: "Vão chegando as burguesinhas pobres, 

                e as criadas das burguesinhas ricas 

                e as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza."    

(Manuel Bandeira) 
 

Anástrofe 

Ocorre anástrofe quando há uma simples inversão de palavras 

vizinhas (determinante / determinado). 

Exemplo: "Tão leve estou1 que nem sombra tenho." (Mário Quintana) 

                1Estou tão leve... 

 

Hipérbato 

Ocorre hipérbato quando há uma inversão completa de membros 

da frase. 

Exemplo: "Passeiam à tarde, as belas na Avenida. "1 (Carlos Drummond 

de Andrade) 
1As belas passeiam na Avenida à tarde. 

 

Anacoluto 

Ocorre anacoluto quando há interrupção do plano sintático com que 

se inicia a frase, alterando-lhe a sequência lógica. A construção do 

período deixa um ou mais termos - que não apresentam função 

sintática definida - desprendidos dos demais, geralmente depois de 

uma pausa sensível. 

Exemplo: "Essas empregadas de hoje, não se pode confiar nelas." 

(Alcântara Machado) 

Silepse 

Ocorre silepse quando a concordância não é feita com as palavras, 

mas com a idéia a elas associada. 

a) Silepse de gênero: Ocorre quando há discordância entre os 

gêneros gramaticais (feminino ou masculino). 

Exemplo: "Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito."  

(Guimarães Rosa)  

b) Silepse de número: Ocorre quando há discordância envolvendo 

o número gramatical (singular ou plural). 

Exemplo: Corria gente de todos lados, e gritavam." (Mário Barreto)  

c) Silepse de pessoa: Ocorre quando há discordância entre o 

sujeito expresso e a pessoa verbal: o sujeito que fala ou escreve se 

inclui no sujeito enunciado. 

Exemplo: "Na noite seguinte estávamos reunidas algumas 

pessoas." (Machado de Assis) 

 

 

 

 

Figuras de Linguagem no Enem! 
As figuras de linguagem no Enem são cobradas, 
essencialmente, nos textos literários, mas podem se 
apresentar em questões sobre gêneros textuais, literatura e 
interpretação de texto, o que requer do candidato bastante 
atenção e bom domínio da linguagem literária. 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3UjolQdbnRE 
- Céu Azul, Charlie Brownjr 
 

 

 

 

 
http://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil8.php 

https://www.figuradelinguagem.com 

https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/ 

https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-

linguagem/amp/ 

 

 

 

 

 

http://www.coladaweb.com/portugues/pronomes
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01.(UERJ - 2008) A metáfora é uma figura de linguagem que se 

caracteriza por conter uma comparação implícita. O cartum de 

Sizenando constrói uma metáfora, que pode ser observada na 

comparação entre: 

A) o sentimento de desilusão e a floresta 

B) a propaganda dos bancos e os artistas 

C) a ironia do cartunista e a fala do personagem 

D) o artista desiludido e o personagem cabisbaixo 

E) sentimento de desilusão do cartunista  

 

02. (USC - 2012) 

O "gilete" dos tablets. 
 

 

Num mundo capitalista como este em que vivemos, onde as 

empresas concorrem para posicionar suas marcas e fixar logotipos 

e slogans na cabeça dos consumidores, a síndrome do "Gillette" 

pode ser decisiva para a perpetuação de um produto. É isso que 

preocupa a concorrência do iPad, tablet da Apple. 

Assim como a marca de lâminas de barbear tornou-se sinônimo de 

toda a categoria de barbeadores, eclipsando o nome das marcas 

que ofereciam produtos similares, o mesmo pode estar acontecendo 

com o tablet lançado por Steve Jobs. O maior temor do mercado é 

que as pessoas passem a se referir aos tablets como "iPad" em 

geral, dizendo "iPad da Samsumg" ou "iPad da Motorola", e assim 

por diante. 

(http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-edgard/o-gilete-dos-tablets-260395-1.asp) 

 

No campo da estilística, a figura de linguagem abordada na matéria 

acima recebe o nome de. 

 

A) metáfora, por haver uma comparação subentendida entre a 

marca e o produto.  

B) hipérbole, por haver exagero dos consumidores na associação 

do produto com a marca.  

C) catacrese, por haver um empréstimo linguístico na referência à 

marca do produto famoso.  

D) metonímia, por haver substituição do produto pela marca, numa 

relação de semelhança.  

E) perífrase, por haver a designação de um objeto através de seus 

atributos ou de um fato que o celebrizou.  

 

03. (ITA -2008) Assinale a opção em que a frase apresenta figura 

de linguagem semelhante ao da fala de Helga no primeiro 

quadrinho. 

 

(Em: Folha de S. Paulo, 21/03/2005.) 

A) O país está coalhado de pobreza. 

B) Pobre homem rico! 

C) Tudo, para ele, é nada! 

D) O curso destina-se a pessoas com poucos recursos financeiros. 

E) Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. 

 

04. (CEFET/MG - 2013) 

SONETO DE SEPARAÇÃO 

Vinícius de Moraes 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

 

De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama. 

 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente. 

 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 

Oceano Atlântico, a bordo do HighlandPatriot, a caminho da Inglaterra, setembro de 1938. 

 

Sobre os recursos de linguagem empregados na construção do 

poema, afirma-se: 

 

I. As semelhanças sonoras entre palavras como “espalmadas” e 

“espanto”, “branco” e “bruma” exemplificam o uso de aliterações no 

texto. 

II. A repetição, ao longo do poema, da expressão “de repente”, 

acentua a ideia do espanto trazido pela separação. 

III. O uso de algumas antíteses no texto demonstra o contraste entre 

os momentos antes e depois da separação. 

IV. No primeiro verso da segunda estrofe, a palavra “vento” 

metaforiza a tranquilidade anterior à separação. 
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Estão corretas apenas as afirmativas:  

 

A) I e II.  

B) I e IV.  

C) C)III e IV.  

D) D)I, II e III.  

E) E)II, III e IV.  

 

05. (UEPB-2013) Da imagem, que foi capa da Revista Veja em 20 

de agosto de 2008, pode-se compreender: 

 
 

A) O registro do modelo de ensino representado pelo uso 

ultrapassado da tecnologia do giz. 

B) Uma constatação de que os alunos não precisam escrever à 

mão.   

C) Um apelo de aluno para que melhore o ensino.   

D) Uma crítica irônica em relação à situação do ensino na escola 

brasileira.   

E) Uma afirmação de que a relação entre ler e escrever não é 

explorada na escola.  

 

06. (ETEC - 2014) Analise a charge considerando que o 

personagem de terno seja o dono da empresa aérea. 
 

 
 

Nessa charge, identifica-se a figura de linguagem 

 

A) antítese, já que os comissários de bordo apresentam reação 

idêntica ao saberem da demissão.  

B) personificação, visto que o objetivo principal da charge é criar 

uma cena divertida e plena de humor.  

C) hipérbole, pois há um exagero na solução drástica encontrada 

pelo dono da empresa para demitir os comissários.  

D) metonímia, porque se percebe a indiferença do dono da 

empresa perante a sensação de terror da tripulação.  

E) eufemismo, pois o dono da empresa resolve, sem sutileza, 

como cortar parte dos funcionários da empresa aérea.  

 

 
 

 

07. (ENEM-2013) Gripado, penso entre espirros em como a palavra 

gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu 

da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, 

além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano 

influenzae o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do 

latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre 

os homens”. O segundo era apenas a forma nominal do verbo 

gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse referência ao modo 

violento como o vírus se apossa do organismo infectado.  

RODRIGUES, S. “Sobre palavras”. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 

 

Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso 

que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, 

a coesão é construída predominantemente pela retomada de um 

termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que 

há coesão por elipse do sujeito é:  

 

A) “[…] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios 

entre línguas. ” 

B) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe […]”.  

C) “O primeiro era um termo derivado do latim medievalinfluentia, 

que significava ‘influência dos astros sobre os homens’.” 

D) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper[…]”. 

E) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o 

vírus se apossa do organismo infectado. ” 

 

08. (ENEM-2007)  
 

O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(...) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 
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com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1980, p. 227 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho 

na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre 

a doçura do branco açúcar e 

 

A) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

B) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na 

boca. 

C) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se 

produz o açúcar. 

D) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

E) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 

 

09. (ENEM-2009) 

Metáfora 

Gilberto Gil 

Uma lata existe para conter algo, 

Mas quando o poeta diz: "Lata" 

Pode estar querendo dizer o incontível 

Uma meta existe para ser um alvo, 

Mas quando o poeta diz: "Meta" 

Pode estar querendo dizer o inatingível 
 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poetatudonada cabe, 

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber 

O incabível 
 

Deixe a meta do poeta não discuta, 

Deixe a sua meta fora da disputa Meta 

dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora. 
 

Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 5 fev. 2009. 

 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação 

subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de 

Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa 

conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: 

 

A) "Uma lata existe para conter algo". 

B) "Mas quando o poeta diz: 'Lata'". 

C) "Uma meta existe para ser um alvo". 

D) "Por isso não se meta a exigir do poeta". 

E) "Que determine o conteúdo em sua lata". 

 

10. (ENEM/2013) 

 

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso 

social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal 

posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por meio de 

uma atitude 

 

A) crítica, expressa pelas ironias. 

B) resignada, expressa pelas enumerações. 

C) indignada, expressa pelos discursos diretos. 

D) agressiva expressa pela contra-argumentação. 

E) alienada, expressa pela negação da realidade. 
 

 

 

 

A palavra apresenta em sua estrutura diferentes elementos. As 

unidades significativas formadoras das palavras chamam-se 

morfemas ou elementos mórficos (do grego morphé, “forma”). 

Cada um desses elementos de composição mínima e indivisível 

fornece um significado à palavra formada. 
 

Morfema são unidades mínimas com significado que integram as 

palavras. 

     As palavras podem apresentar em sua estrutura os seguintes 

elementos mórficos: 

 Radical  Constitui o elemento estrutural básico da palavra, que 

expressa seu significado e não apresenta variação. 

Exemplos: expl-icar, expl-icação, expl-icável, in-expl-icável. 

 Afixo  Elemento que se junta ao radical e forma uma nova 

palavra com significado diferente. O afixo anexado antes do 

radical chama-se prefixo; quando colocado depois do radical, é 

chamado sufixo. 

Exemplos: re-pensar, folh-agem, des-aten-ção, lenta-mente 

 Desinência Indica as flexões dos nomes e dos verbos, sempre 

aparece no final das palavras variáveis. 

Exemplos: 

meninasmenin - a - s 

radical        desinência          desinência 

       de gênero           de número 

lutaremoslut -      a -      re -      mos 

radical      desinência               desinência 

   modo-temporal       número-pessoal 

 Vogal temática Tem a função de ligar o radical às desinências, 

além de formar algumas classes de palavras. Pode ser verbal, 

indicando a conjugação do verbo, ou nominal, referindo-se a um 

substantivo ou adjetivo. 

Observação: A união do radical com a vogal temática é 

chamada de tema. 

Exemplos:  

falam fal –  a  –  m  

 radical           vogal temática              desinência  

                                (1ª conjugação)          número-pessoal 

Tema: fal + a  fala 
 

manifestantesmanifestant     - e     - s 

radical           vogal temática     desinência  

                 nominal            de número 

Tema: manifestant + e  manifestante 

 Vogal e consoante de ligação São elementos que unem 

determinados radicais a certos sufixos, para facilitar ou ainda 

possibilitar a leitura de uma palavra. Não representam morfemas, 

já que não têm nenhum significado. 

Exemplos: flor – i – cultura  pau – l - ada 

 

ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS 
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Formação das palavras 

 

Existem dois processos básicos de formação das palavras, 

chamados derivação e composição. 

Derivação 

 Derivação prefixal ou prefixação Acrescenta-se um prefixo a 

um radical ou a uma palavra primitiva, cujo sentido se altera. 

Exemplos:  descanso  antebraço            reeditar 

 Derivação sufixal ou sufixação Acrescenta-se um prefixo a 

um radical ou a uma palavra primitiva, que pode mudar de 

significado ou de classe gramatical. 

Exemplos:  ansioso  jogador          ferradura 

 Derivação parassintética ou parassíntese Resulta do 

acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um mesmo 

radical ou à palavra primitiva. Se for retirado o prefixo ou o sufixo, 

não restará uma palavra com sentido completo. 

Exemplos: a - carici - ar en - sabo - ar a – madur - ecer 

 Derivação prefixal e sufixal Os afixos são anexados ao 

mesmo tempo. Mesmo que não haja o prefixo ou o sufixo, a 

palavra já apresenta um sentido. 

Exemplos:  desobediência  incomunicável 

 Derivação regressiva Suprime-se a parte final de uma palavra 

primitiva e, por meio dessa redução, obtém-se uma palavra 

derivada. 

Exemplos: perder - perda cortar- corte 

  afagar – afago censurar - censura 

 Derivação imprópria Mudança de classe gramatical, sem que 

haja modificação em sua forma. 

Exemplos: O sábio e o justo nem sempre se vêem lado a lado. 

(adjetivos com função de substantivo) 

     Com o tempo o viver trouxe-lhe experiências. 

(verbo com função de substantivo) 

Composição 

 Composição por justaposição As palavras ou radicais se 

unem sem nenhuma alteração fonética ou gráfica, ou seja, 

conservam a mesma pronúncia e escrita e são ligadas, ou não, 

por hífen. 

Exemplos: cana-de-açúcar, beija-flor, passatempo, vaivém 

 Composição por aglutinação As palavras ou radicais fundem-

se e ocorre perda ou alteração fonética ou gráfica. 

Exemplos: planalto (plano + alto), embora (em + boa + hora) 

 

 

 

 

 

Formação das palavras no Enem! 

Vale lembrar que as mudanças na estrutura morfológica são 
temas para questões que mostram a variação linguística e 
auxiliam na interpretação do texto. Inerente ao candidato deve 
haver a habilidade de perceber os meios pelos quais as palavras 
foram criadas, a partir daí, é possível entender como alguns 
processos acabam por influenciar no comportamento linguístico 
dos falantes da língua. Em suma cobra-se a relação da estrutra 
de formação das palavaras com o uso semântico da língua falada. 

 

1. (UNI-RIO 2010) As01. (UNI-RIO 2010) Assinale a opção em que 

os prefixos têm o mesmo significado: 
 

A) contradizer – antídoto 

B) desfolhar – epiderme 

C) decapitar – homicídio 

D) supercílio – acéfalo 

E) semimorto – perianto. 
 
 

02. (CESGRANRIO 2010)  Assinale o par de vocábulos cujos 

sufixos apresentam valor semântico idêntico ao dos sufixos de 

“empreendedor” e “riqueza”, respectivamente. 
 

A) estudante / ancaradouro 

B) dormitório / inabilidade 

C) brasileiro / folhagem 

D) professor / artista 

E) faxineiro / doçura 
 
 

03. (CESGRANRIO 2010) Considerando o valor dos sufixos, 

assinale o par de vocábulos que guardam entre si a mesma relação 

semântica existente entre “elaborar” /  “elaboração”. 

A) criar / criativo. 

B) navegar / navegante 

C) lavar/ lavatório 

D) cobrar / cobrança 

E) quebrar / quebradiço 
 

04. (CESGRANRIO 2009). Assinale o vocábulo cujo elemento 

mórfico destacado não corresponde à classificação do “a” de 

“pequena”. 
 

A) perfumados 

B) violenta 

C) louca 

D) criança 

E) formosa 
 
 

05. (CESGRANRIO 2010). Na palavra “espantoso”, o sufixo OSO 

acrescenta ao radical o valor semântico de aquilo que prova ou 

produz. Assinale a palavra cujo sufixo tem este mesmo significado: 
 

A) apetitoso 

B) medroso 

C) venenoso 

D) vaidoso 

E) gostoso 
 

 

 

Outros processos de formação das palavras 

 Estrangeirismo (empréstimo linguístico)  É o empréstimo 

linguístico proveniente de língua estrangeira. 

Exemplos: show, shopping, airbag, futebol, abajur. 
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 Hibridismo  Ocorre quando há 

combinação ou união de palavras em cuja 

formação entram elementos de línguas 

diferentes. 

Exemplos: surfista (inglês e grego), 

reportagem (inglês e latim), sociologia 

(latim e grego). 

 Onomatopeia  É a imitação de sons, 

ruídos e vozes de animais reproduzidos pela formação de uma 

palavra nova. 

Exemplos: pingue-pongue, bangue-bangue, cocoricó 

 Abreviação ou redução vocabular Resulta na eliminação de 

um segmento da palavra para se obter uma forma mais curta, 

que tem o mesmo significado da palavra original. 

Exemplos: pneu (pneumático), moto (motocicleta), otorrino 

(otorrinolaringologista) 

 Neologismo  São palavras criadas recentemente ou usadas 

com um novo significado para atender às necessidades de 

expressão dos usuários da língua. 

 

Exemplos: internauta, deletar, blogueiro 

BROWNE, Dik. Hagar. Folha de S.Paulo, São Paulo, 12 jan. 1999. 

 

 Siglas Resultam da combinação das letras iniciais das 

palavras para formar um nome mais curto. 

Exemplos: IOF – Imposto sobre Operações Financeiras 

 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

 CD – Compact Disc 

 

 

 

 

 

 

Formação das palavras no Enem! 
 

Vale lembrar que as mudanças na estrutura morfológica são 
temas para questões que mostram a variação linguística e 
auxiliam na interpretação do texto. Inerente ao candidato deve 
haver a habilidade de perceber os meios pelos quais as 
palavras foram criadas, a partir daí, é possível entender como 
alguns processos acabam por influenciar no comportamento 
linguístico dos falantes da língua. Em suma cobra-se a relação 
da estrutra de formação das palavaras com o uso semântico 
da língua falada. 

 

   

 
Cadê teu suin, Los Hermanos. 

 

  

 
 
www.escolakids.com/estrutura-e-formação-das-palavras.htm 

 
                 

 

(FUVEST - 2010) Texto para as questões de 01 e 02. 

S. Paulo, 13-XI-42 

Murilo 

São 23 horas e estou honestissimamente em casa, 

imagine! Mas é doença que me prende, irmão pequeno. Tomei com 

uma gripe na semana passada, depois, desensarado, com uma 

chuva, domingo último, e o resultado foi uma sinusitezinha infernal 

que me inutilizou mais esta semana toda. E eu com tanto trabalho! 

Faz quinze dias que não faço nada, com o desânimo de após-gripe, 

uma moleza invencível, e as dores e tratamento atrozes. Nesta 

noitinha de hoje me senti mais animado e andei trabalhandinho por 

aí. (...) 

Quanto a suas reservas a palavras do poema que lhe 

mandei, gostei da sua habilidade em pegar todos os casos 

“propositais”. Sim senhor, seu poeta, você até está ficando escritor e 

estilista. Você tem toda a razão de não gostar do “nariz furão”, de 

“comichona”, etc. Mas lhe juro que o gosto consciente aí é da gente 

não gostar sensitivamente. As palavras são postas de propósito pra 

não gostar, devido à elevação declamatória do coral que precisa ser 

um bocado bárbara, brutal, insatisfatória e lancinante. Carece botar 

um pouco de insatisfação no prazer estético, não deixar a coisa 

muito bem-feitinha.(...) De todas as palavras que você recusou só 

uma continua me desagradando “lar fechadinho”, em que o 

carinhoso do diminutivo é um desfalecimento no grandioso do coral. 

Mário de Andrade, Cartas a Murilo Miranda. 

 

01. “... estou honestissimamente em casa, imagine! Mas é doença 

que me prende, irmão pequeno.” 

No trecho acima, o termo grifado indica que o autor da carta 

pretende 

 

A) revelar a acentuada sinceridade com que se dirige ao leitor. 

B) descrever o lugar onde é obrigado a ficar em razão da doença. 

C) demarcar o tempo em que permanece impossibilitado de sair. 

D) usar a doença como pretexto para sua voluntária inatividade. 

E) enfatizar sua forçada resignação com a permanência em casa. 

 

02. No texto, as palavras “sinusitezinha” e “trabalhandinho” 

exprimem, respectivamente, 

 

A) delicadeza e raiva. 

B) modéstia e desgosto. 

C) carinho e desdém. 

D) irritação e atenuação. 

E) euforia e ternura. 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões 

de números 03 a 06. 

     Sob a ótica do senso comum, conhecimento tem a ver com 

familiaridade. O conhecido, diz a linguagem comum, é o familiar. Se 

você está acostumado com alguma coisa, se você lida e se 

relaciona habitualmente com ela, então você pode dizer que a 

conhece. O desconhecido, por oposição, é o estranho. O grau de 

conhecimento, nessa perspectiva, é função do grau de familiaridade: 

quanto mais familiar, mais conhecido. Daí a fórmula: “eu sei = estou 

familiarizado com isso como algo certo”. Mas se o objeto revela 

alguma anormalidade, se ele ganha um aspecto distinto ou se 

comporta de modo diferente daquele a que estou habituado, perco a 

segurança que tinha e percebo que não o conhecia tão bem quanto 

imaginava. Urge domá-lo, reapaziguar a imaginação. Ao reajustar 

minha expectativa e ao familiarizar-me com o novo aspecto ou o 

novo comportamento, recupero a sensação de conhecê-lo.  
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     Sob a ótica da abordagem científica, contudo, a familiaridade é 

não só falha como critério de conhecimento como ela é inimiga do 

esforço de conhecer. A sensação subjetiva de conhecimento 

associada à familiaridade é ilusória e inibidora da curiosidade 

interrogante de onde brota o saber. O familiar não tem o dom de se 

tornar conhecido só porque estamos habituados a ele. Aquilo a que 

estamos acostumados, ao contrário, revela-se com frequência o 

mais difícil de conhecer verdadeiramente. 

(Eduardo Giannetti, Auto-engano, p. 72.) 
 

03. (OBJETIVO-2007) Segundo o autor do texto, 
 

A) quanto mais familiar o que estudamos, mais fácil é conhecê-lo. 

B) a imaginação é importante para entender o que conhecemos. 

C) aquilo que é habitual leva ao verdadeiro conhecimento. 

D) em ciência, deve-se desconfiar daquilo que é familiar. 

E) não há reciprocidade entre conhecimento e a sensação de paz. 

 

04. (OBJETIVO-2007)  Segundo Giannetti, o senso comum 
 

A) deve ser levado em conta em situações familiares. 

B) é o inverso daquilo que é familiar e não-científico. 

C) define que algo é certo, em termos de ciência. 

D) é prejudicial à ótica da abordagem científica. 

E) tem a função de domar e inverter a realidade. 

 

05. (OBJETIVO-2007)  Assinale a alternativa em que há palavras 

que apresentam o mesmo processo de derivação das palavras 

destacadas no trecho a seguir: ... conhecimento tem a ver com 

familiaridade. 

 

A) É fatal ficarmos tristes diante daquilo que é efêmero. 

B) Uma bela face humana vai um dia ficar velha e menos bela. 

C) Mas a transitoriedade lhe empresta renovado encantamento. 

D) Uma flor que dura apenas uma noite não parece menos bela. 

E) Uma bela obra de arte não tem limitação de tempo e espaço. 

 

06. (OBJETIVO-2007)  Assinale a alternativa em que há uso do 

sentido não-literal das palavras. 
 

A) Ao reajustar minha expectativa... 

B) A sensação subjetiva de conhecimento... 

C) Aquilo a que estamos acostumados... 

D) O grau de conhecimento, nessa perspectiva... 

E) Urge domá-lo, reapaziguar a imaginação 

 

07. (UNIFESP-2013)  Examine a tira. 

 

O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a 

personagem, no segundo quadrinho, considerar que “carinho” e 

“caro” sejam vocábulos 

 

A) derivados de um mesmo verbo.  

B) híbridos.  

C) derivados de vocábulos distintos.  

D) cognatos.  

E) formados por composição. 

 

Texto para a questão 08 

9Histórica e sociologicamente, os jogos em geral têm um papel 

muito importante3: são elementos essencialmente reveladores de 

características 8civilizatórias, 4isto é, através da história do jogo 

podemos conhecer muito da sociedade em que é praticado. O 

filósofo Platão foi um dos primeiros a reconhecer plenamente o valor 

formativo e disciplinador dos jogos. Ele observa que 5só se pode 

admitir a mudança de regras para crianças de até seis anos. 

6A partir daí as regras deveriam permanecer fixas, inalteradas, pois 

caso se 10habituassem 11às mudanças nas leis do jogo, os jovens 

desejariam experimentar alterações também nas leis da cidade, 1o 

que, segundo Platão, 2seria muito perigoso para a democracia. 

Fátima Cabral 

 

08. (MACKENZIE - 2009)  Assinale a alternativa CORRETA.   

 

A) Considerando a correção gramatical, é opcional a presença da 

preposição no trecho "sociedade em que é praticado" (ref. 7).   

B) O sufixo em "civilizatórias" (ref. 8) denota depreciação, como em 

"Isso não passa de falatórios".   

C) Em "Histórica e sociologicamente" (ref. 9), há supressão do 

sufixo adverbial na primeira palavra, ocorrência abonada pela 

norma culta.   

D) O modo verbal em "habituassem" (ref. 10) indica que se trata de 

fato tomado como certo e realizado.   

E) Se a forma "às" (ref. 11) fosse empregada no singular, o acento 

indicativo da crase deveria ser mantido, para que se observasse 

a correção gramatical.  

09. (MACKENZIE-2009) O valor semântico de des- não coincide 

com o do parcentralização/descentralização apenas em: 

 

A) Despregar o prego foi mais difícil do que pregá-lo. 

B) “Belo, belo, que vou para o Céu...” – e se soltou, para voar: 

descaiu foi lá de riba, no chão muito se machucou. 

C) Enquanto isso ele ficava ali em casa, em certo repouso, até a 

saúde de tudo se desameaçar. 

D) A despoluição do Rio Tietê é um repto urgente aos políticos e à 

população de São Paulo. 

E) O governo de Israel decidiu desbloquear metade da renda de 

arrecadação fiscal que Israel devia à Autoridade Nacional 

Palestina. 

 

Analise a tira para responder à questão de número 10. 

 

 (www2.uol.com.br/laerte/tiras. Adaptado.) 
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10. (FGV-2011) – O efeito de sentido do jogo de palavras 

empregado pelo gato Messias, no diálogo com o pai, resulta 

 

A) da troca de palavras com o mesmo tipo de estrutura. 

B) do emprego inusitado de determinados sinônimos. 

C) da função da ortografia nas relações interpessoais. 

D) do significado conotativo dos termos utilizados. 

E) do uso pouco habitual dos substantivos concretos. 

 

Texto para a questão 11 
 

As expressões difundidas pelos politicamente corretos estão 

presentes, principalmente, na militância gay e no movimento negro. 

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT) editou uma cartilha para educadores e outra 

para comunicadores, em que sugere quais palavras devem ser 

usadas. Exemplo disso é a troca de “homossexualismo” por 

“homossexualidade”. O argumento é forte. Em 1996, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) retirou o homossexualismo da lista de 

doenças. Por isso, o sufixo “ismo” (que remete a doenças) não teria 

mais sentido. 

(Isto é, 5/9/2008) 

 

11. (IBMEC - 2008) Em “... o sufixo ‘ismo’ (que remete a 

doenças)...”, mostra-se o papel desse elemento na produção de 

efeitos de sentido. Nas alternativas abaixo, o sufixo “ismo” tem 

sentido pejorativo, o que confirma o comentário do autor, exceto em: 

 

A) Com o bairrismo entre paulistas e cariocas, o futebol de outros 

estados sempre ficou de lado e, algumas vezes, tem pouco 

destaque, principalmente no noticiário. 

B) Cresce a oferta de produtos que contêm componentes que 

atuam sobre o metabolismo, reduzindo risco de doenças como o 

câncer. 

C) Fanatismo religioso ou convicções ideológicas rígidas são os 

vírus mais poderosos da cegueira social. 

D) O técnico apontou como um dos problemas de seu time, na 

etapa final, o excesso de preciosismo de alguns jogadores. 

E) Depois de mais de meio século de isolacionismo, o Japão 

mostra que a China não é o país a fazer opções estratégicas 

que determinarão o futuro da Ásia. 

12. (ENEM - 2001) 

Só falta o Senado aprovar o projeto de lei [sobre o uso de termos 

estrangeiros no Brasil] para que palavras como shopping Center, 

delivery e drive-through sejam proibidas em nomes de 

estabelecimentos e marcas. Engajado nessa valorosa luta contra o 

inimigo ianque, que quer fazer área de livre comércio com nosso 

inculto e belo idioma, venho sugerir algumas outras medidas que 

serão de extrema importância para a preservação da soberania 

nacional, a saber: 

 Nenhum cidadão carioca ou gaúcho poderá dizer "Tu vai" em 

espaços públicos do território nacional; 

 Nenhum cidadão paulista poderá dizer "Eu lhe amo" e retirar ou 

acrescentar o plural em sentenças como "Me vê um chopps e 

dois pa stel"; 

 Nenhum dono de borracharia poderá escrever cartaz com a 

palavra "borraxaria" e nenhum dono de banca de jornal 

anunciará "Vende-se cigarros"; 

 Nenhum livro de gramática obrigará os alunos a utilizar 

colocações pronominais como "casar-me-ei" ou "ver-se-ão". 
 

PIZA, Daniel. Uma proposta imodesta. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8/04/2001. 
 

No texto acima, o autor  
 

A) mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a 

língua portuguesa deve ser protegida contra deturpações de 

uso. 

B) ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam 

determinados usos regionais e socioculturais da língua. 

C) denuncia o desconhecimento de regras elementares de 

concordância verbal e nominal pelo falante brasileiro. 

D) revela-se preconceituoso em relação a certos registros 

linguísticos ao propor medidas que os controlem. 

E) defende o ensino rigoroso da gramática para que todos 

aprendam a empregar corretamente os pronomes. 
 

13. (ENEM - 2002) 

Good-bye 

Não é mais boa noite, nem bom dia  

Só se fala goodmorning, goodnight  

Já se desprezou o lampião de querosene  

Lá no morro só se usa a luz da Light  

Oh yes!.  
 

A marchinha Good-bye, composta por Assis Valente há cerca de 50 

anos, refere-se ao ambiente das favelas dos morros cariocas. A 

estrofe citada mostra  

A) como a questão do racionamento da energia elétrica, bem como 

a da penetração dos anglicismos no vocabulário brasileiro, 

iniciaram-se em meados do século passado. 

B) como a modernidade, associada simbolicamente à eletrificação 

e ao uso de anglicismos, atingia toda a população brasileira, 

mas também como, a despeito disso, persistia a desigualdade 

social. 

C) como as populações excluídas se apropriavam aos poucos de 

elementos de modernidade, saindo de uma situação de 

exclusão social, o que é sugerido pelo título da música. 

D) os resultados benéficos da política de boa vizinhança norte-

americana, que permitia aos poucos que o Brasil se inserisse 

numa cultura e economia globalizadas. 

E) o desprezo do compositor pela cultura e pelas condições de vida 

atrasadas características do "morro", isto é, dos bairros pobres 

da cidade do Rio de Janeiro. 

 

14. (ENEM - 2010) 

Carnavália 

Repique tocou 

O surdo escutou 

E o meu corasamborim 

Cuica gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? 

[...] 

ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento). 
 

No terceiro verso, o vocábulo ”corasamborim”, que é a junção 

coração + samba + tamborim, refere-se, ao mesmo tempo, a 

elementos que compõem uma escola de samba e à situação 

emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o 

coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um (a) 

 

A) estrangeirismo usa de elementos linguísticos originados em 

outras línguas e representativos de outras culturas. 
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B) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos 

mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. 

C) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado 

grupo social e que pode vir a se disseminar em uma 

comunidade mais ampla. 

D) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área 

geográfica. 

E) termo técnico, dado que designa elemento de área específica de 

atividade 

 

15. (ENEM/PPL - 2014)  

Cena 

O canivete voou 

E o negro comprado na cadeia 

Estatelou de costas 

E bateu coa cabeça na pedra 

ANDRADE, O. Pau-brasil. São Paulo: Globo, 2001. 

 

O Modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e 

temáticos até então vigentes na literatura brasileira. Seguindo esses 

aspectos, o que caracteriza o poema Cena como modernista é o(a) 

 

A) construção linguística por meio de neologismo. 

B) estabelecimento de um campo semântico inusitado. 

C) Configuração de um sentimentalismo conciso e irônico. 

D) subversão de lugares-comuns tradicionais. 

E) uso da técnica de montagem de imagens justapostas. 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO (PARTE II) 

09 DICAS PARA MELHORAR A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

01) Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto; 

 

02) Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura; 

 

03) Ler, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos 

duas vezes; 

 

04) Inferir; 

 

05) Voltar ao texto tantas quantas vezes precisar; 

 

06) Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor; 

 

07) Fragmentar o texto (parágrafos, partes) para melhor 

compreensão; 

 

08) Verificar, com atenção e cuidado, o enunciado de cada questão; 

 

09) O autor defende ideias e você deve percebê-las; 

 

Interpretação textual 

 

A interpretação textual se dá mediante o desvendar do discurso 

Interpretação textual... Eis que nos deparamos com um assunto cuja 

relevância é indiscutível, dada a habilidade da qual devemos dispor 

uma vez imersos na condição de interlocutores. A começar pelo 

substantivo “interpretação”, oriundo do verbo interpretar, ou seja, 

analisar, compreender. Sim, compreender todo e qualquer discurso 

levando em consideração a essência, a ideia principal, ora traduzida 

por meio das palavras. 

Por certo, tal tradução se efetivará se essas palavras não 

representarem para você apenas mais um emaranhado de ideias, 

incompreensíveis, obscuras, ofuscadas, enfim, não interpretáveis. 

Nesse sentido, torna-se necessário que antes de tudo você 

compreenda que toda linguagem, seja ela qual for, possui uma 

finalidade, um objetivo a cumprir. Ou seja, aquilo que o emissor se 

dispôs a elaborar não foi por acaso, pois ele realmente deseja obter 

a compreensão acerca daquilo que profere. Assim, o que pretende 

um humorista ao proferir uma anedota, um repórter ao produzir uma 

notícia, um anunciante ao deixar à mostra um panfleto, um 

fabricante ao elaborar um manual de instruções, um escritor ao 

produzir uma obra literária? Em todas essas circunstâncias se faz 

nítida a finalidade discursiva impressa na mensagem.   

Em face dessa realidade, diante de um texto você pode começar 

observando o título, uma vez que esse começo pode revelar 

grandes pistas acerca do assunto retratado. Em seguida, a ideia 

principal pode estar representada já no primeiro parágrafo. Para 

detectá-la, não somente nesse primeiro parágrafo, mas também nos 

seguintes, é necessário identificar a ideia-síntese de cada um deles, 

sobretudo checando as palavras-chave. Assim procedendo, torna-se 

bem mais fácil fazer a conexão existente em cada uma dessas 

partes, assim mesmo, todas entrelaçadas e justapostas entre si, 

formando um todo lógico e coerente.   

Outros aspectos, não menos importantes, dizem respeito aos 

conhecimentos relacionados aos fatos linguísticos e ao 

conhecimento de mundo, ou seja, as inferências que devem ser 

feitas diante de uma determinada expressão, de um determinado 

fato citado. 

Um simples sinal de pontuação, como é o caso do uso de uma 

vírgula, pode ser decisivo para explicar o que pretende o emissor, 

dado o fato de tal recurso ser, muitas vezes, uma questão de estilo, 

de efeito a ser obtido e, sobretudo, decifrado. Também podem ser 

mencionados os demais sinais, as conjunções (sobretudo as 

adversativas), as relações de significado existente entre as palavras, 

enfim, muitos são os aspectos que prevalecem nesse momento. 

E as inferências, qual o atributo a elas dado? Saiba que, não raras 

as vezes, o discurso não se mostra assim, tão às claras, isto é, por 

trás dele há uma intertextualidade, uma alusão, há outro aspecto 

que exige uma habilidade necessária para fazer determinadas 

“conexões”, digamos assim, entre as ideias abordas no discurso – 

aspecto esse que somente se torna materializado mediante o 

conhecimento de mundo, da realidade que nos cerca, dos quais 

devemos sempre dispor. 

Com base em todos os pressupostos aqui elencados, gostaríamos 

ainda de fazer uma ratificação, com vistas a conscientizá-lo (a) 

acerca de uma realidade inquestionável: toda palavra, seja ela qual 

for, não se concebe como vã, sem significado, haja vista que possui 

um sentido, cabendo a você, em especial, decifrá-la em toda a sua 

essência. 

Vânia Maria do Nascimento Duarte  

Disponível em: http://portugues.uol.com.br/redacao/interpretacao-textual.html 

Acesso em 19/03/2018 
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Interpretação de textos no Enem! 

As edições do Enem têm explorado frequentemente a 
interpretação de textos verbais e não verbais; o candidato deve 
ater-se aos  elementos verbais ou elementos imagéticos para 
interpretar os textos, com êxito, pois ambos são importantes na 
construção dos sentidos textuais. Intertextualidade e inferências, são 
comuns nas habilidades cobradas nas questões, estes mecanismos 
são utilizados para se estabelecer relações entre diferentes textos o 
que torna a bagagem de leitura do candidato algo essencial para um 
bom desempenho na prova.  

 

 

Texto para as questões de números 1 a 5. 
 

O HACKER E A LITERATURA 
 
         Para conceder liberdade provisória a três jovens detidos sob a 

acusação de praticar crimes pela Internet, um juiz federal do Rio 

Grande do Norte determinou uma condição inédita: que os rapazes 

leiam e resumam, a cada três meses, dois clássicos da literatura. As 

primeiras obras escolhidas foram “A hora e vez de Augusto 

Matraga”, conto de Guimarães Rosa, e Vidas secas, romance de 

Graciliano Ramos. 

(Folha de S. Paulo, Cotidiano, 23/04/2008) 

 

         Quando o juiz pronunciou a sentença, a primeira reação dele 

foi de revolta. Preferível a cadeia, disse para os pais e para o 

advogado. De nada adiantaram os argumentos deles, segundo os 

quais a decisão do magistrado tinha sido a melhor possível e, mais, 

um grande avanço na tradição judiciária. 

         Foi uma revelação, uma experiência pela qual nunca tinha 

passado antes. De repente, estava descobrindo um novo mundo, 

um mundo que sempre lhe fora desconhecido. Vidas Secas 

simplesmente o fez chorar. Leu outros livros de Graciliano e 

Guimarães Rosa. Leu poemas de Bandeira e João Cabral. E de 

repente estava decidido: queria dedicar sua vida à literatura. Foi 

aprovado em Letras, fez o curso, tornou-se professor – leciona na 

universidade. 

         Ah, sim, ele tem um sonho: gostaria de ser um ficcionista. Tem 

na cabeça o projeto de um romance. É a história de um hacker que, 

entrando num site, descobre uma história tão emocionante que 

muda sua vida. Uma história como Graciliano Ramos escreveria, se, 

claro, ele fosse um ex-hacker. 

(Adaptado de Moacyr Scliar, Folha de S. Paulo, 28/04/2008) 

 

01. (FUVEST - 2008) – Esses dois textos, uma vez inter-

relacionados, estabelecem um dialogo entre 

 

A) dois discursos ficcionais que tratam do mesmo fato. 

B) dois fragmentos dissertativos que desenvolvem a mesma tese. 

C) dois discursos ficcionais que tratam de fatos semelhantes. 

D) um discurso informativo e um ficcional, que desenvolve o 

primeiro. 

E) um discurso ficcional e um dissertativo, que desenvolve o 

primeiro. 

 

02. (FUVEST - 2008) – No texto de Moacyr Scliar, as reações e 

iniciativas do hacker são expressas 

 

A) numa contínua progressão temporal. 

B) num tempo delimitado no passado. 

C) em diferentes tempos do passado. 

D) numa sucessão contínua do presente. 

E) fragmentariamente, sem continuidade temporal. 

 

03. (FUVEST - 2008) – Está inteiramente correta a redação da 

seguinte frase: 

 

A) E mais preferível a cadeia do que enfrentar a literatura, pensou 

o hacker. 

B) Preferia muito mais outra pena qualquer, do que ficar lendo e 

resumindo. 

C) Prefiro a cadeia ao em vez de ler e resumir essa tal de literatura. 

D) O hacker teria preferido ir preso do que ler e resumir obras 

clássicas. 

E) Ele achava preferível ficar preso a ter que ler e resumir aqueles 

livros. 

 

04. (FUVEST - 2008) – Está adequada a correlação entre os tempos 

verbais da frase: 

 

A) Será que o juiz, de fato, averiguara se os três jovens lessem e 

resumissem clássicos da literatura? 

B) Espantou a todos a notícia de que o juiz determinara que os três 

jovens devam ter lido e resumido clássicos da literatura. 

C) Ninguém imaginou que o juiz pudesse determinar que os três 

jovens haveriam de ler e resumir clássicos da literatura. 

D) O juiz houve por bem determinar aos três jovens que se 

ocupariam da leitura e do resumo de clássicos da literatura. 

E) O juiz preferiu que os jovens leiam e resumam clássicos da 

literatura, em vez de terem cumprido outro tipo de pena. 

 

05. (FUVEST - 2008) – Em seu texto, Moacyr Scliar revela interesse 

em demonstrar que a 

 

A) compreensão dos clássicos da literatura subordina-se à vocação 

para o curso de Letras. 

B) dificuldade de compreensão dos clássicos da literatura e 

transposta quando se e obrigado a lê-los. 

C) resistência à literatura deve-se ao fato de que a linguagem da 

informática é mais sedutora. 

D) resistência à literatura pode ser atribuída à falta de uma 

aproximação real entre as obras e o leitor. 

E) dificuldade de se encontrar prazer na literatura deve-se ao rigor 

formal de algumas obras clássicas. 

 

06. (ENEM/PPL - 2014)  

Ave a raiva desta noite 

A baita lasca fúria abrupta 

Louca besta vaca solta 

Ruiva luz que contra o dia 

Tanto e tarde madrugada. 

LEMINSKI, P. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense, 2002 (fragmento). 
 

No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos 

de imagens. Esses jogos caracterizam a funçãopoética da 

linguagem, pois 
 

A) objetivam convencer o leitor a praticar umadeterminada ação. 

http://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem.htm
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B) transmitem informações, visando levar o leitor a adotar um 

determinado comportamento. 

C) visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. 

D) apresentam uma discussão sobre a própria linguagem, 

explicando o sentido das palavras. 

E) representam um uso artístico da linguagem, com o objetivo de 

provocar prazer estético no leitor. 

 

07. (ENEM/PPL - 2013)  

 

CABRAL, I. Disponível em: http://ivancabral.blogspot.com. Acesso em: 26 jul. 2010. 
 

A cada verão, o Aedes aegypti, mosquito transmissor dadengue, 

traz preocupação para os brasileiros. A chargeretrata essa situação 

a que o país está submetido. Considerando os objetivos da charge, 

sua posição críticase dá na medida em que 
 

A) compara o mosquito a um esportista. 

B) enfatiza o poder de resistência do inseto. 

C) elege o mosquito como o vilão da saúde. 

D) atribui características humanas ao mosquito. 

E) ignora a gravidade da questão por meio do humor. 

 

08. (ENEM/PPL - 2013)  

Concurso de microcontos no Twitter 

A nona edição do Simpósio Internacional deContadores de História 

promove concurso de microcontosbaseado no Twitter. Os 

interessados devem ter umaconta no Twitter, seguir o 

@simposioconta e escrever ummicroconto de gênero suspense, 

com tema livre. O contodeve seguir as regras do Twitter: apenas 

140 caracteres. 
ELINA, R. Disponível em: www.consuladosocial.com.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 

Na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização doTwitter 

como ferramenta que proporciona uma construçãorápida, sintética e 

definida pelo gênero suspense. Issodemonstra que essa rede social 

pode ser uma forma deinovação tecnológica que 
 

A) define uma dinâmica diferente de construção detexto, 

condensando as ideias principais sem perdera criatividade. 

B) conceitua uma nova vertente de texto, na qual a rapidez supera 

o enredo e as outras característicasdo texto. 

C) considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja 

primitiva para os dias atuais. 

D) caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de 

caracteres importa mais que a criatividade do autor. 

E) propõe um novo traço à escrita, pois garante aeficiência dos 

processos de comunicação. 
 

09. (ENEM/PPL - 2013)  

Televisão x cinema 

Mais uma vez, reacende-se o desgastante debate sobre “linguagem 

de televisão” e “linguagem de cinema”. 

No mesmo país em que pagar ingresso ainda é luxo para milhões 

de pessoas, alguns críticos utilizam o termo “televisivo” para 

depreciar uma obra. E “cinematográfico” para enaltecê-la. 

Como se houvesse um juiz onipotente a permitir ou não que se sinta 

uma história da maneira que se pretende senti-la. Todos os sentidos 

ficam de fora da análise ignorante,tipicamente política, que divorcia 

a técnica da percepçãosensorial. E é exatamente aí que reside o 

único interessede um realizador: o momento do encontro do 

espectadorcom a obra. 

MONJARDIM, J. O Globo, Rio de Janeiro, 24 set. 2004 (adaptado). 
 

Ao comentar o ressurgimento do debate sobre “linguagemde 

televisão” e “linguagem de cinema”, o autor mostra a 
 

A) importância do debate para o entendimento destes dois 

diferentes meios de linguagem: a televisão e o cinema. 

B) atitude prepotente dos críticos ao julgarem preconceituosamente 

as escolhas do público. 

C) validade do debate para o aprimoramento da linguagem do 

cinema e da televisão. 

D) neutralidade dos críticos no uso das palavras “televisivo” e 

“cinematográfico”. 

E) contribuição dos críticos na valorização dos sentimentos do 

espectador. 
 

10. (ENEM/PPL - 2013)  

 

Disponível em: http://portal.rpc.com.br. Acesso em: 13 jun. 2011. 
 

A tirinha faz referência a uma situação muito comum nas famílias 

brasileiras: a necessidade de estudar para o vestibular. Buscando 

convencer o seu interlocutor, os personagens da tira fazem uso das 

seguintes estratégias argumentativas: 
 

A) Comoção e chantagem.  D) Intimidação e sedução. 

B) Comoção e ironia.  E) Sedução e ironia. 

C) Intimidação e chantagem. 
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QUINHENTISMO 

 

Quinhentismo é um nome ligado a um referencial cronológico– o 

século XVI– e não estético. Pode ser usado como sinônimo de 

Classicismo. A sobras produzidas nesse primeiro período prendem-

se à literatura portuguesa contemporânea, integrando o conjunto da 

chamada literatura de viagens ultramarinas surgindo como 

prolongamento e adaptação das tradições poéticas e dramáticas do 

fim da Idade Média portuguesa. 

A literatura do Quinhentismo tem como tema central os próprios 

objetivos da expansão marítima: 

a) Conquista material, na forma da literatura informativa das 

Grandes Navegações. 

b) Conquista espiritual, resultante da política portuguesa da 

Contrarreforma e representada pela literatura jesuítica da 

Companhia de Jesus. 

 

O Quinhentismo está dividido em dois momentos:  

a) Literatura Informativa: a literatura dos viajantes  

Grande parte dos textos quinhentista escritos sobre ou no Brasil 

podem ser chamados de literatura de informação. Foram 

elaborados a partir de diários de bordo, roteiros de navegação, 

cartas e crônicas históricas, registros e grande importância 

histórica, mas pouco relevantes como obras literárias. Portanto, 

diferentemente do que hoje se entende por crônicas– gênero misto 

entre a literatura e jornalismo - as crônicas do descobrimento se 

aproxima mais do sentido documental da crônica medieval. 

Principais representantes da Literatura Informativa 

 Pero Vaz de Caminha– Carta do descobrimento 

 Pero Magalhães Gândavo –História da província de 

Santa Cruz que vulgarmente chamamos de Brasil. 

 Pero Lopes de Sousa –Diário de Navegação 

 Hans Staden–Duas viagens ao Brasil. 

 Pero Vaz de Caminha – Escrivão oficial da expedição de 

Cabral Caminha é o autor de um dos mais importantes 

relatos de viagem da Literatura de Informação: A carta de 

Descobrimento do Brasil. 

Verdadeiro homem do Renascimento, o escrivão da frota luso- 

portuguesa.  Caminha transforma a Cartado descobrimento num 

monumento    de    curiosidade antropológica e de abertura 

intelectual a diversidade. Destinada ao rei de Portugal, D. Manuel, o 

Venturoso, a carta narra à descoberta do Brasil, os aspectos 

pitorescos da terra e seu imenso potencial econômico, deixando 

evidente o deslumbramento do autor diante da luxuriante paisagem, 

bem como o choque e o fascínio que a nudez dos primitivos 

habitantes lhe causou. 

Aspecto importante do texto: 

 Atenção objetiva pelos detalhes; 

 Simplicidade no narrar dos acontecimentos; 

 Disposição humanista de tentar entender os nativos; 

 Capacidade constante de maravilhar-se. 

 

Carta do descobrimento (trecho) 

“As feições deles é serem pardos, 

um tanto avermelhados, de bons 

rostos e bons narizes, bem feitos. 

Andam nus, sem cobertura alguma. 

Nem fazem mais caso de encobrir ou 

deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca 

disso são de uma grande inocência. E trazem-no ali encaixado de 

sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no 

comer e beber (...). E desta maneira, senhor, dou aqui a Vossa 

Alteza notícias do que nesta vossa terra vi. Beijo as mãos de Vossa 

Alteza. ”[...]. Deste Porto Seguro da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, 

sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. 

                                                               (Pero Vaz de Caminha) 

 

Magalhães Gândavo História dos cronistas português do século 

XVI. É o autor da primeira história do Brasil. Escreveu dois textos 

sobre a colônia (Tratado da Província do Brasil e Tratado da Terra 

do Brasil), publicado em1576 Histórias da Província de Santa Cruz 

que vulgarmente chamamos de Brasil. 

Texto 

 “A língua de que usa em toda pela 

costa, é uma: ainda que em certos 

vocábulos difiram n’algumas partes; mas 

de maneira que se deixe mun são outros 

de entender. (...) Algum vocábulo há 

nela de que não usam senão as fêmeas, e 

há nela de que não serve senão para os machos; carece de três 

letras, convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa 

digna de espanto porque assim não tem Fé, nem Lei, nem Rei e 

desta maneira vivem desordenados sem terem, além disso, conta 

nem peso, nem medida”. 

                                                        (Pero Magalhães Gândavo) 

 

Hans Staden - mercenário alemão, por duas vezes passou pela 

América Portuguesa no início do século XVI, onde teve oportunidade 

de participar de combates na Capitania de Pernambuco e na 

Capitania de São Vicente, contra corsários franceses e seus aliados 

indígenas. 

Texto 

Formaram um círculo ao redor de 

mim, ficando eu no centro com 

duas mulheres, amarram-me numa 

perna um chocalho e na nuca 

penas de pássaros.  Depois 

começaram as mulheres a cantar e, 

conforme um som dado me tinha 

debater no chão o pé onde estavam atados os chocalhos (...) 

“Acreditam na imortalidade da alma (...).”.  

"Voltando da guerra, trouxeram prisioneiros. 

Levaram-nos para sua cabana: mas a muitos feridos 

desembarcaram e os mataram logo, cortar-nos em 

pedaços e assaram a carne (...). Um era português 
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(...). O outro chamava-se Hyeronimus; este foi assado de noite." 

“Duas viagens ao Brasil” 

 

Gabriel Soares de Sousa Colonizador dono de engenho, 

comerciante, sertanista e navegador português nascido em Riba 

Tejo, conhecido por ter escrito Tratado Descritivo do Brasil (1587), 

um tratado que constitui um dos primeiros e mais extraordinários 

relatos sobre o Brasil Colonial. 

Texto 

Esta terras e descobriu aos 25 dias do mês de abril de1500anos por 

Pedro Álvares Cabral, que neste tempo ia por capitão- mor para a 

Índia por mandado de El-rei D. Manuel, em cujo nome tomou posse 

desta província, onde agora é a capitania de Porto Seguro, no lugar 

onde já esteve à vila de Santa Cruz, que assim se chamou por se 

aqui arvorar uma muito grande, por mando de Pedro Álvares  Cabral, 

(...).                                                        

                                                                            (Gabriel Soares)  

b) Literatura de Catequese 

Os escritos dos missionários jesuítas que chegaram ao Brasil a parti 

de 1549 também integram como as obras dos viajantes, a literatura 

dos primeiros anos do Brasil-Colônia. Os jesuítas eram missionários 

da Companhia de Jesus 

 

 Organização fundada pelo espanhol 

Inácio de Loyola, em1534, para 

atuar como instrumento de 

recuperação do poder e prestigio 

que a igreja Católica vinha perdendo 

devido a Reforma Protestante. 

Os nomes mais destacados nesse tipo de literatura são os padres 

Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta. Nóbrega 

que chegou ao Brasil com a primeira missão jesuítica, em 1549. 

Em termos literários, porém, a parte mais significativa dos textos 

jesuíticos é aquela de intenção pedagógica e moral, produzida em 

forma de poemas ou peças teatrais. Aqui se impõe o nome de José 

de Anchieta. 

Padre Anchieta 

Conhecido como o grande piahy ("supremo pajé branco"), Anchieta 

deixou como legado a primeira gramática 

do tupi- guarani, verdadeira cartilha para 

o ensino da língua dos nativos (Arte da 

gramática da língua mais usada na costa 

do Brasil). Destacou-se também por suas 

poesias e autos, nos quais misturava a 

moral religiosa católica aos costumes dos 

indígenas. 

Entre as peças de teatro da época, destaca-se o Auto de São 

Lourenço, escrita pelo padre José de Anchieta. Os poemas mais 

conhecidos de José de Anchieta são: “Do Santíssimo Sacramento e 

A Santa Inês”. Veja, abaixo, um trecho do poema: 

 

Texto  

Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono?  

Por que no pesado sono, tão fundo ressonas? 

Não te move à aflição dessa Mãe toda em pranto, 

Que a morte tão cruel do FILHO chora tanto? 

E cujas entranhas sofre e se consome de dor, 

Ao ver, ali presente, as chagas que ELE padece? 

Em qualquer parte que olha, vê JESUS, 

Apresentando aos teus olhos cheios de sangue. 

                       Poema a virgem – padre Anchieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01. (PUC-Campinas–2016)   

Texto para a próxima questão. 

 (...) os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram 

subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o 

século XVI. (...) Conforme Laura de Mello e Sousa, “parece lícito 

considerar que, conhecido o Índico e desmitificado o seu universo 

fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo no imaginário 

do europeu quatrocentista”. 

(VILARDAGA, José Carlos. Lastros de viagem: expectativas, projeções e descobertas 

portuguesas no Índico (1498-1554). São Paulo: Annablume, 2010, p. 197) 

 

Se no século XVI a presença de mitos e do imaginário fantástico se 

fazia notar nas artes e na literatura europeia, como em Os Lusíadas, 

de Camões, no Brasil isso não ocorria porque 

 

A) as tendências literárias mais sistemáticas no país privilegiavam 

as formas clássicas. 

B) predominava entre nós a inclinação para as teses do 

Indianismo. 

C) nossas manifestações literárias consistiam em descrições 

informativas e textos religiosos. 

D) os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação de literatura 

calcada em mitos pagãos. 

E) não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta 

cultura europeia entre nós. 

 

02.(UFSM-2015) Os hábitos alimentares estão entre os principais 

traços culturais de um povo. Era de se esperar, portanto, que 

houvesse alguma menção sobre o assunto no primeiro contato entre 

os portugueses e os nativos, conforme relatado na Carta de Pero 

Vaz de Caminha. De fato, Caminha escreve a respeito da reação de 

dois jovens nativos que foram até a caravela de Cabral e que 

experimentaram alimentos oferecidos pelos portugueses: 

 Deram-lhe[s] de comer: pão e peixe cozido, confeitos, bolos, mel e 

figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E 

        

    

 
Quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao Classicismo 
português. A obra do Padre José de Anchieta só foi 
totalmente publicada no Brasil na segunda metade do 
século XX.O nome do período refere-se ao ano de início: 
1500 

       

    

 
1495- A conquista do Paraíso, de Ridley Scott. 
Desmundo, de Alain Fresnot 
Como era gostoso meu Frances, de Nelson P. dos 
Santos 

 

     

   

 
LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
História: As grandes Navegações  
SUGESTÃO DE LEITURA: 
Duas viagens ao Brasil, de Hans Staden 
Tratado da Província de santa Cruz que vulgarmente 
chamamos de Brasil, de  Pero M. Gândavo 
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se provavam alguma coisa, logo a cuspiam com nojo. Trouxeram-

lhes vinho numa taça, mas apenas haviam provado o sabor, 

imediatamente demonstraram não gostar e não mais quiseram. 

Trouxeram-lhes água num jarro. Não beberam. Apenas 

bochechavam, lavando as bocas, e logo lançavam fora. 

(Fonte: CASTRO, Silvio (org.) A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 

2003, p. 93.) 

 

A partir da leitura do fragmento, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. No fragmento, ao dar destaque as reações dos nativos frente à 

comida e a bebida oferecidas, Caminha registra o comportamento 

diferenciado deles quanto aos itens básicos da alimentação de um 

europeu. 

II. No fragmento, percebe-se a antipatia de Caminha pelos nativos, o 

que se confirma na leitura do restante da carta quanto a outros 

aspectos dos indígenas, como sua aparência física. 

III. O predomínio de verbos de ação, numa sequência de eventos 

interligados cronologicamente, confere um teor narrativo ao texto. 

Está(ão) correta(s) 

 

A) apenas I.           B) apenas II.   C) apenas II e III. 

D) apenas I e III    E) I, II e III. 

 

03.(UFJF/MG) 

 “Quando chega a época do amanho da terra e da sementeira, [...] o 

padre dá a cada índio duas ou três juntas de boi para o amanho da 

roça [...]. Pois o padre chegou a um índio, que lhe parecia ser o 

mais aplicado. Que tinha ele feito dos bois, que o padre tinha lhe 

emprestado? [...] o coitado está com fome, desatrela o zebruno e o 

abate. [...]  Desta maneira, o pobre boi do arado virou fumaça num 

único almoço [...] Aos europeus isto parecerá incrível, mas aqui 

entre nós é a pura verdade, que os índios deixam estragar as 

espigas de milho maduras e amarelas, se os padres não os 

ameaçam expressamente com 24 pancadas de sova como castigo. 

Castigar desta maneira paternal tem resultado extraordinário, 

também entre os bárbaros mais selvagens, de sorte que nos amam 

de verdade, como os filhos aos pais.” 

(SEPP, Anton. (1655-1733). Viagem às missões jesuíticas e trabalhos apostólicos. São 

Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1972, p. 87.) 

 

A passagem acima se refere ao trabalho que os jesuítas 

desenvolviam junto aos índios do Brasil, nos séculos XVI e XVII. 

Sobre esse contexto histórico, aponte a alternativa correta. 

 

A) os jesuítas desenvolveram a catequese junto aos índios, como 

forma de escravizá-los, aplicando constantes castigos físicos a 

quem não trabalhasse. 

B) os jesuítas pregavam que os índios selvagens não tinham alma 

e que, portanto, era necessário convertê-los ao catolicismo, 

como forma de torná-los mais dóceis para serem escravizados 

pelos senhores de terras. 

C) as missões tinham como orientação integrar os índios nos 

princípios da civilização cristã, promovendo a educação religiosa 

e para o trabalho. 

D) o trabalho das missões foi interrompido, pois não alcançava 

resultados práticos e muitos padres acabavam adquirindo 

hábitos próprios dos índios, o que contrariava os interesses da 

Igreja. 

E) Apesar de conseguirem muitos resultados positivos nas 

atividades econômicas, pois castigavam os índios preguiçosos, 

no campo religioso não alcançaram resultados, sendo baixo. 

 

04. (UFSM – 2014)  Assinale a alternativa correta em relação ao 

Quinhentismo brasileiro. 

 

A) é um período bastante produtivo da literatura brasileira, com 

importantes poetas exaltando as qualidades da nova terra. 

B) é o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, tendo como 

destaque o poeta Basílio da Gama. É uma escola de exaltação 

do sentimento de brasilidade. 

C) é um período em que não se pode falar numa literatura 

brasileira, e sim em literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as 

ambições e intenções do homem europeu. 

D) é composta de crônicas de viagem e de uma vasta produção 

jesuítica, com objetivos de descrever o interior do Brasil e 

converter índios e negros à fé católica 

E) .E) é uma fase inicial da nossa literatura, mas essencial para a 

formação cultural brasileira pela qualidade dos poemas e 

romances nela produzidos. 

 

05. (UFSM – 2014) “A feição deles é serem pardos, quase 

avermelhados, de rostos regulares e narizes bem feitos; andam nus 

sem nenhuma cobertura; nem se importam de cobrir nenhuma 

coisa, nem de mostrar suas vergonhas. ”  Essa passagem pertence 

à Carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro texto escrito no Brasil, no 

qual eram descritos a terra e o povo que a habitava. A respeito da 

Literatura Quinhentista, é correto afirmar que: 

 

A) os textos dessa época têm grande valor literário. 

B) registra apenas o choque cultural entre colonizadores e 

colonizados. 

C) toda essa produção está diretamente relacionada à intenção de 

catequizar os selvagens. 

D) os textos quinhentistas fazem parte do movimento literário 

intitulado Poesia Pau-Brasil. 

E) a literatura da época está relacionada ao espírito aventureiro da 

expansão marítima e comercial portuguesa. 

 

06. (UFSM - 2014)  Sobre a literatura produzida no primeiro século 

da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 

 

A) é formada principalmente de poemas narrativos e textos 

dramáticos que visavam à catequese. 

B) Inicia com Prosopopeia, de Bento Teixeira. 

C) é constituída por documentos que informam acerca da terra 

brasileira e pela literatura jesuítica. 

D) os textos que a constituem apresentam evidente preocupação 

artística e pedagógica. 

E) descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, 

ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. 

 

07. (UNIV. FED. DE SANTA MARIA – 2014 ) São características da 

poesia do Padre José de Anchieta: 

 

A) a temática, visando a ensinar os jovens jesuítas chegados ao 

Brasil; 
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B) linguagem cômica, visando a divertir os índios; expressão em 

versos decassílabos, como a dos poetas clássicos do século 

XVI; 

C) temas vários, desenvolvidos sem qualquer preocupação 

pedagógica ou catequética; 

D) função pedagógica; temática religiosa; expressão em 

redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas 

facilmente. 

E) n.d.a. 

 

08. (UFV - 2014) Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 

Dos vícios já desligados 

nos pajés não crendo mais, 

nem suas danças rituais, 

nem seus mágicos cuidados. 
 

(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala] Rio 

de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 

 

Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, 

pronunciada pelos meninos índios em procissão: 

 

A) os meninos índios representam o processo de aculturação em 

sua concretude mais visível, como produto final de todo um 

empreendimento do qual participaram com igual empenho a 

Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

B) a presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita 

e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura 

informativa. 

C) os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria 

cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas 

pelos pajés. 

D) os meninos índios são figura alegóricas cuja construção como 

personagens atende a todos os requintes da dramaturgia 

renascentista. 

E) os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a 

catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se 

tão logo seja possível. 

 

 
 

09. (ENEM - 2003) 

Jean de Léry viveu na França na segunda metade do século XVI, 

época em que as chamadas guerras de religião opuseram católicos 

e protestantes.  No texto abaixo, ele relata o cerco da cidade de 

Sancerre por tropas católicas. 

(…) desde que os canhões começaram a atirar sobre nós com maior 

frequência, tornou-se   necessário   que   todos dormissem  nas 

casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lenço 

latado pelas suas duas pontas e assim fiquei suspenso no ar, 

maneira dos selvagens americanos (entre os quais eu estive durante 

dez meses) o que foi imediatamente imitado por todos os nossos 

soldados, de tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. 

Aqueles que dormiram assim puderam confirmar o  quanto esta 

maneira é apropriada tanto para evitar os vermes quanto para 

manter as roupas limpas(...). 

Neste texto, Jean de Léry 

 

A) despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos indígenas 

americanos. 

B) revela-se constrangido por ter de recorrer a um invento de 

“selvagens”. 

C) reconhece a superioridade das sociedades indígenas 

americanas com relação aos europeus. 

D) valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, 

adaptando-o às suas necessidades. 

E) valoriza os costumes dos indígenas americanos porque eles 

também eram perseguidos pelos católicos.  

 

10. (ENEM – 2009) As feições deles é 

serem pardos, maneira d’avermelhados, 

de bons rostos e bons narizes, bem 

feitos. Andam nus, sem nenhuma 

cobertura, nem estimam nenhuma cousa 

cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E 

estão acerca disso com tanta inocência 

como têm em mostrar o rosto. 

CAMINHA,P.V.Acarta.www.dominiopublico.gov.br.Acessoem:12ago.2009. 

 

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho 

do texto de Caminha, conclui-se que. 

 

A) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, 

como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes 

plásticas. 

B) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de 

maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. 

C) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é 

representar o habitante das terras que sofreriam processo 

colonizador. 

D) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura 

europeia e a cultura indígena. 

E) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez 

que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. 

 

11. (ENEM – 2013) 

TEXTO I  

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco 

começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 

quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam 

arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer 

coisa que lhes davam. […]  Andavam todos tão bem-dispostos, tão 

bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam.  

CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

 

TEXTO II  
 

 
Descobrimento do Brasil – Portinari (1956)  

 

http://www.dominiopublico.gov.br/


Pré-Universitário/SEED  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Literatura 
 

24 

A) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras 

manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras 

se preocupa apenas com a estética literária. 

B) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, 

cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica 

brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. 

C) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do 

colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em 

primeiro plano, a inquietação dos nativos. 

D) as duas produções, embora usem linguagens diferentes verbal e 

não verba l–, cumprem a mesma função social e artística. 

E) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos 

étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, 

retratando a colonização. 

 

12. (ENEM - 2011) 

Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado 

de índios. Importou, depois, da África, grande número de escravos. 

O Português, o Índio e o Negro constituem, durante o período 

colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere 

à cultura, a contribuição do Português foi de longe a mais nota da. 

Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como 

línguas de comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes 

nas suas expedições. Em1694, dizia o Padre Antônio Vieira que “as 

famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas 

hoje umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam 

mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é 

a dos Índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola”. 

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 

(adaptado) .EYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá. 

 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu 

povo. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o Português, 

o Índio e o Negro formaram a base da população e que o patrimônio 

linguístico brasileiro é resultado da. 

 

A) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. 

B) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas. 

C) importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua 

portuguesa. 

D) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas 

tupis. 

E) interação pacífica da língua portuguesa e da língua tupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barroco é o nome dado ao estilo artístico que floresceu entre o final 

do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, 

difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da 

América, antes de atingir, em uma forma modificada, as áreas 

protestantes e alguns pontos do Oriente. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

O barroco se desenvolve no seguinte 

contexto histórico: após o processo de 

Reformas Religiosas, ocorrido no 

século XVI, a Igreja Católica havia 

perdido muito espaço e poder. Mesmo 

assim, os católicos continuavam 

influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na 

Europa. A arte barroca surge neste contexto e expressa todo o 

contraste deste período: a espiritualidade e teocentrismo da Idade 

Média com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento 

O século XVII foi marcado pelos reflexos das crises religiosas, essas 

ocorreram no século anterior, dentre as quais se destacam a 

Reforma Protestante e a Contrarreforma. 

Características do Barroco 

 Culto do contraste: o Barroco procurava aproximar os opostos 

como carne/espírito, pecado/perdão, céu/terra etc.  

 Conflito entre o “eu” e o “mundo”: o artista encontra-se dividido 

entre a fé e a razão.  

 Pessimismo: o pessimismo marca muitos textos e 

manifestações artísticas do Barroco.  

 Fusionismo: fusão das visões medieval e renascentista.  

 Feísmo: a miséria da condição humana é explorada.  

A linguagem barroca: 

 Uso de uma linguagem requintada; 

 Exploração de temas religiosos;  

 Consciência de que a vida é passageira: ao mesmo tempo em 

que o homem ao pensar na efemeridade da vida busca a 

salvação espiritual ele tem desejo de gozar dessa antes que 

acabe. 

Na estética barroca, observam-se duas tendências:  

Cultismo - refere-se à exploração de elementos sensoriais, 

baseadas em figuras de linguagem. O estilo em muito usado na 

poesia. Caracterizado pela. 

 Busca da perfeição formal através de um estilo rebuscado.; 

 Utilização contínua de neologismos 

 Metáforas arrojadas e hipérbatos (inversões sintáticas) 

frequentes; 

 

Exemplo do Cultismo 

Buscando a Cristo 

A vós correndo vou, braços sagrados, 

Nessa cruz sacrossanta descobertos 

Que, para receber-me, estais abertos, 

E, por não castigar-me, estais cravados. 

 

A vós, divinos olhos, eclipsados 

De tanto sangue e lágrimas abertos, 

Pois, para perdoar-me, estais despertos, 

E, por não condenar-me, estais fechados. 

 

A vós, pregados pés, por não deixar-me, 
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A vós, sangue vertido, para ungir-me, 

A vós, cabeça baixa, p'ra chamar-me 

 

A vós, lado patente, quero unir-me, 

A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 

Para ficar unido, atado e firme. 

Gregório de Matos 

Conceptismo - marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo 

um raciocínio lógico, racionalista, que utiliza uma retórica 

aprimorada (arte de bem falar, ou escrever, com o propósito de 

convencer; oratória). Valoriza-se: 

 Tentativa de dizer o máximo com o mínimo de palavras. 

 Emprego de elipses, duplos sentidos, paradoxos e alegorias. 

 Requinte expressivo e sutileza das ideias. 

Texto 

Fazer pouco fruto a palavra de Deus no Mundo, pode proceder de 

um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do 

ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio 

de um sermão, há-de haver três concursos: há-de concorrer o 

pregador com a doutrina, persuadindo; há-de concorrer o ouvinte 

com o entendimento, percebendo; há-de concorrer Deus com a 

graça, alumiando. 

Sermão da sexagésima – Padre Vieira 

 

 

 

01. (VUNESP)  

      Ardor em firme coração nascido; 

      pranto por belos olhos derramado; 

      incêndio em mares de água disfarçado; 

      rio de neve em fogo convertido: 

 

      tu, que em um peito abrasas escondido; 

      tu, que em um rosto corres desatado; 

      quando fogo, em cristais aprisionado; 

      quando crista, em chamas derretido. 

 

      Se és fogo, como passas brandamente, 

      se és fogo, 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.  

 

O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as 

seguintes características: 

 

A) trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade 

temática da sensualidade e do refreamento, antíteses claras 

dispostas em ordem direta. 

B) sintaxe segundo a ordem lógica do Classicismo, a qual o autor 

buscava imitar, predomínio das metáforas e das antíteses, 

temática da fugacidade do tempo e da vida. 

C) dualidade temática da sensualidade e do refreamento, 

construção sintática simétrica por simetrias sucessivas, 

predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que 

tendem para o paradoxo. 

D) técnica naturalista, assimetria total de construção, ordem direta 

inversa, imagens que prenunciam o Romantismo. 

E) verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista 

evidente no uso das antíteses, dos anacolutos e das alegorias, 

construção assimétrica. 

 

02. (Faculdade Objetivo–SP) Sobre cultismo e conceptismo, os 

dois aspectos construtivos do Barroco, assinale a única alternativa 

incorreta: 

 

A) o cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a 

identificação dos seres por metáforas. O conceptismo valoriza a 

atitude intelectual, a argumentação. 

B) Cultismo e conceptismo são partes construtivas do Barroco que 

não se excluem. É possível localizar no mesmo autor e no 

mesmo texto os dois elementos. 

C) o cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem, pelo 

abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. 

O conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza 

no discurso pelo emprego de sofismas, silogismos, paradoxos, 

etc. 

D) o cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido 

como gongorismo e seu mais ardente defensor, entre nós, foi o 

Pe. Antônio Vieira, que, no Sermão da Sexagésima, propõe a 

primazia da palavra sobre a ideia. 

E) os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os 

de Gôngora e Marini e o conceptismo de Quevedo foi o que 

maiores influências deixou em Gregório de Matos. 

 

03. (Faculdade Objetivo – SP) A alternativa que apresenta as 

principais características do Barroco é: 

 

A) racionalismo, Universalismo, perfeição formal, presença de 

elementos da mitologia greco-latina e humanismo. 

B) pastoralismo, bucolismo, nativismo, tom confessional, 

espontaneidade dos sentimentos e exaltação da pureza, da 

ingenuidade e da beleza. 

C) preocupação formal, preferência por temas descritivos, 

objetivismo, apego à tradição clássica e vocabulário culto. 

D) d) subjetivismo e individualismo, eurocentrismo, patriarcalismo e 

nacionalismo exacerbado. 

E) apelo religioso, misticismo, erotismo, castigo como decorrência 

do pecado, fugacidade da vida e instabilidade das coisas. 

 

     

 
O termo "Barroco" advém da palavra portuguesa homônima que 
significa "pérola imperfeita", ou por extensão joia falsa. A palavra 
foi rapidamente introduzida nas línguas francesa e italiana 

 

 
Lutero, de Joseph Fiennis 
A moça do brinco de perola, de Peter Webber 

 

 

 
Johann Sebastian Bach 
 

       

 

 
LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Reforma Protestante e Contrarreforma 
Católica  
 

SUGESTÃO PARA LEITURA: 
Arte sacra colonial, de Percival Pirapeli 



Pré-Universitário/SEED  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Literatura 
 

26 

04. (Faculdade Objetivo – SP) Assinale a questão cujo trecho 

apresenta características próprias do Barroco no Brasil: 

 

A) “pequei, Senhor; mas não porque hei pecado, Da vossa alta 

clemência me despido; Porque quanto mais tenho delinquido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto 

pecado, A abrandar-vos sobeja um só gemido: Que a mesma 

culpa, que vos há ofendido, Vos tem para o perdão lisonjeado.” 

B) “alma minha gentil, que te partiste/Tão cedo desta vida, 

descontente,/Repousa lá no Céu eternamente,/E viva eu cá na 

terra sempre triste./Se lá no assento etéreo, onde 

subiste,/Memória desta sida se consente,/Não te esqueças 

daquele amor ardente/Que já nos olhos meus tão puro viste.” 

C) “última flor do Lácio, inculta e bela,/És, a um tempo, esplendor e 

sepultura;/Ouro nativo, que, na ganga impura,/A bruta mina 

entre cascalhos vela.” 

D) “parece até que sobre a fronte angélica/Um anjo lhe depôs 

coroa e nimbo.../Formosa a vejo assim entre meus sonhos/Mais 

bela no vapor do meu cachimbo.” 

E) “lá na úmida senzala,/Sentado na estreita sala,/Junto ao 

braseiro, no chão,/Entoa o escravo o seu canto,/E ao cantar 

correm-lhe em pranto/Saudades do seu torrão.” 
 

05. (UNICAMP) A arte colonial mineira seguia as proposições do 

Concílio de Trento (1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo 

reformado. O artífice deveria representar passagens sacras. Não 

era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das 

obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças 

encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em 

Minas Gerais. 

(Adaptado de Camila F. G. Santiago, “Traços europeus, cores mineiras: três pinturas 

coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva”, em Junia Furtado 

(org.), Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica. Europa, Américas e 

África. São Paulo: Annablume, 2008, p. 385.) 

 

Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira 

pode ser definida como: 

 

A) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do 

catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, segundo 

os padrões do Concílio de Trento. 

B) barroca, já que seguia os preceitos da Contrarreforma. Era 

financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos 

artífices locais. 

C) escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de 

Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas 

reproduziam as obras de arte sacra europeias. 

D) popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam 

escravos, libertos, mulatos e brancos pobres que se colocavam 

sob a proteção das confrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARROCO NO BRASIL 

 
 

O Barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. 

Inicialmente, no final do século XVI, tratava-se de um movimento 

apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o Barroco 

passa a se expandir para os centros de produção açucareira, 

especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da 

igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma 

população que vivia desregradamente. 

Contexto Social do Barroco no Brasil 

 

 
 

Nos séculos XVII e XVIII não havia ainda condições para a 

formação de uma consciência literária brasileira. A vida social no 

país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, 

não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias, 

o que só viria a ocorrer no século XIX.  

Por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com 

características barrocas, influenciados por fontes estrangeiras 

(portuguesa e espanhola), mas que não chegaram a constituir um 

movimento propriamente dito. Nesse contexto, merece destaque: 

 Poesia - Gregório de Matos Guerra, Botelho de Oliveira, 

Bento Teixeira e Frei Itaparica. 

  Prosa - Padre Antônio Vieira, com seus sermões, Sebastião 

Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. 

 Escultura - o mais ilustre representante do Barroco mineiro foi 

Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

Didaticamente, o Barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, 

com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento 

Teixeira. 

Representantes do Barroco no Brasil 

Bento Teixeira  

São muito escassos e incertos os dados biográficos deste poeta e 

literato de limitada projeção. Escreveu um pequeno poema épico, 

em oitava rima, intitulado Prosopopeia, que enaltecia os feitos do 

terceiro donatário da capitania de Pernambuco, Jorge de 

Albuquerque Coelho, e que foi publicado em Lisboa em 1601. 
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PROSOPOPEIA 

Cantem Poetas o Poder Romano,  

Submetendo Nações ao jugo duro;  

O Mantuano pinte o Rei Troiano,  

Descendo à confusão do Reino escuro;  

Que eu canto um Albuquerque soberano,  

Da Fé, da cara Pátria firme muro,  

Cujo valor e ser, que o Ceo lhe inspira,  

Pode estancar a Lácia e Grega lira.  

                                     Bento Teixeira  

 

Padre Antônio Vieira 

Vieira nasceu em Lisboa, em 1608. Com sete anos vem para a 

Bahia; em 1623 entra para a Companhia d e Jesus. Quando 

Portugal se liberta da Espanha (1640), retorna à terra natal, 

saudando o rei D. João IV, de quem se tornaria confessor.  

 

 

Podemos dividir sua obra em: 

 Profecias - Constam de três obras: História do futuro e 

esperanças de Portugal e Clavis prophetarum, em que se notam 

Sebastianismo e as esperanças de Portugal se tornar o Quinto 

Império do Mundo, pois tal fato estaria escrito na Bíblia. 

 Cartas - São cerca de 500 cartas, que versam sobre o 

relacionamento entre Portugal e Holanda, sobre a Inquisição e 

os cristãos-novos. 

 Sermões - São quase 200 sermões. De estilo barroco 

conceptista o pregador português joga com asa ideias e os 

conceitos, segundo os ensinamentos da retórica dos jesuítas. 

Um de seus principais sermões é o Sermão da sexagésima (ou 

A palavra de Deus), pregado na Capela Real de Lisboa em 

1655. 

 

Texto 

“Fazer pouco fruto a palavra de Deus 

no Mundo, pode proceder de um de 

três princípios: ou da parte do 

pregador, ou da parte do ouvinte, ou 

da parte de Deus. Para uma alma 

se converter por meio de um sermão, 

há-de haver três concursos: há-de 

concorrer o pregador com a doutrina, 

persuadindo; há-de concorrer o 

ouvinte com o entendimento, percebendo; há-de concorrer Deus 

com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, 

são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e 

é cego, não se pode ver por falta de olhos; se tem espelho e olhos, 

e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há 

mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma 

alma, senão entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo?  

 (Fragmento do Sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira) 

 

Gregório de Matos  

Gregório de Matos Guerra alcunhado de Boca do Inferno ou Boca 

de Brasa, foi um advogado e poeta do Brasil colônia. É considerado 

o maior poeta barroco do Brasil. 

  

Características de sua poesia  

Poesia religiosa 

A preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de 

textos que tratam do tema da salvação espiritual do homem. No 

soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de Deus, com um forte 

sentimento de culpa por haver pecado, e promete redimir-se. 

Observe: 

Buscando a Cristo 

A vós correndo vou, braços sagrados, 

Nessa cruz sacrossanta descobertos 

Que, para receber-me, estais abertos, 

E, por não castigar-me, estais cravados. 

 

A vós, divinos olhos, eclipsados 

De tanto sangue e lágrimas abertos, 

Pois, para perdoar-me, estais despertos, 

E, por não condenar-me, estais fechados. 

 

A vós, pregados pés, por não deixar-me, 

A vós, sangue vertido, para ungir-me, 

A vós, cabeça baixa, p'ra chamar-me 

 

A vós, lado patente, quero unir-me, 

A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 

Para ficar unido, atado e firme 

 

O poeta satírico  

Gregório de Matos é amplamente conhecido por suas críticas à 

situação econômica da Bahia, especialmente de Salvador, graças à 

expansão econômica chegando a fazer, inclusive, uma crítica ao 

então governador da Bahia, Antônio Luís da Câmara Coutinho 

 

Texto  

Triste Bahia!  

ó quão dessemelhante  

Estás e estou do nosso antigo estado! 

Pobre te vejo a ti, tu a mi abundante. 

A ti tricou-te a máquina mercante, 

Que em tua larga barra tem entrado, 

A mim foi-me trocando e, tem trocado 

 

O poeta lírico 

Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta 

angustiado em face à vida, à religião e ao amor. Na poesia lírico-

amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela que é 

constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, 

ao mesmo tempo em que, o amor desperta os desejos corporais, o 

poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado.  

A Maria dos povos 

Discreta e formosíssima Maria, 

Enquanto estamos vendo a qualquer hora 

Em tuas faces a rosada Aurora, 

Em teus olhos e boca o Sol e o dia: 

 

Enquanto com gentil descortesia, 

O ar, que fresco Adônis te namora, 

Te espalha a rica trança brilhadora 

Quando vem passear-te pela fria... 
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Goza, goza da flor da mocidade, 

Que o tempo trata a toda a ligeireza, 

E imprime em toda a flor sua pisada. 

 

Ó não guardes, que a madura idade, 

Te converta essa flor, essa beleza, 

Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. 

 

O poeta erótico 

Também alcunhado de profano, o poeta exalta a sensualidade e a 

volúpia das amantes que conquistou na Bahia, além dos escândalos 

sexuais envolvendo os conventos da cidade. 

Necessidades Forçosas da Natureza Humana 

Descarto-me da tronga, que me chupa, 

Corro por um conchego todo o mapa, 

O ar da feia me arrebata a capa, 

O gadanho da limpa até a garupa. 

 

Busco uma freira, que me desemtupa 

A via, que o desuso às vezes tapa, 

Topo-a, topando-a todo o bolo rapa, 

Que as cartas lhe dão sempre com chalupa. 

 

Que hei de fazer, se sou de boa cepa, 

E na hora de ver repleta a tripa, 

Darei por quem mo vase toda Europa? 

Amigo, quem se alimpa da carepa, 

Ou sofre uma muchacha, que o dissipa, 

Ou faz da mão sua cachopa. 

                          

Gregório de Matos  

Botelho de Oliveira  

Foi o primeiro autor nascido no Brasil a ter um 

livro publicado. Na obra, destaca-se o poema À 

Ilha de Maré, com vocabulário típico dos 

barrocos, e um dos primeiros a louvar a terra e 

descrever com esmero a variedade de frutos e 

legumes brasileiros, lembrando sempre a inveja 

que fariam às metrópoles europeias. 

Texto 

ILHA DE MARÉ TERMO DESTA CIDADE DA BAHIA SILVA 

Jaz oblíqua forma e prolongada 

a terra de Maré toda cercada 

de Netuno, que tendo o amor constante, 

lhe dá muitos abraços por amante, 

e botando-lhe os braços dentro dela 

a pretende gozar, por ser mui bela. 

Nesta assistência tanto a senhoreia, 

e tanto a galanteia, 

que, do mar, de Maré tem o apelido, 

como quem preza o 

amor de seu querido: 

e por gosto das prendas amorosas 

fica maré de rosas. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

01. Leia com atenção o poema a seguir e marque a opção correta. 

À INSTABILIDADE DAS COUSAS DO MUNDO 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 

(Gregório de Matos Guerra) 

 

Sobre o tema central do soneto acima é correto dizer: 

 

A) o eu-lírico aborda a superficialidade sobre as aparências. 

B) há uma visão dicotômica entre a grandeza divina e a pequenez 

do homem. 

C) há a preocupação com a efemeridade da vida. 

D) o eu-lírico expõe sobre o sofrimento amoroso em função do 

sentimento de culpa. 

E) o eu lírico expõe a dualidade dos sentimentos do homem 

barroco. 

 

02. (Fatec–SP) No colégio dos padres, Gregório de Matos 

escreveu:  

“Quando desembarcaste da fragata, meu dom Braço de Prata, 

cuidei, que a esta cidade tonta, e fátua*, mandava a Inquisição 

alguma estátua, vendo tão espremida salvajola* visão de palha 

sobre um mariola*”. 

Sorriu, e entregou o escrito a Gonçalo Ravasco.  

Gonçalo leu-o, gracejou, entregou-o ao vereador. 

O papel passou de mão em mão. 

“A difamação é o teu deus”, disseram, sorrindo. 

(Ana Miranda, Boca do Inferno) 
 

(*fátua: tola;*salvajola: variante de “selvagem”; *mariola: velhaco) 

 

 

 
O soneto “Triste Bahia”, de Gregório de Matos, já foi 
musicado por Caetano Veloso (disco “Transa”). Nele o poeta 
compara-se com a decadência de sua cidade, identificando-
se com ela. 

 

 
Caravaggio, de Derek Jarman 
Mary Stuart, Rainha da Escócia, de John Ford 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Reforma Protestante e Contrarreforma 
Católica 
 

SUGESTÃO DE LEITURA: 
Boca do inferno, de Ana Miranda 
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O trecho ilustra: 

A) a poesia erótica de Gregório de Matos, inspirada na vida nos 

prostíbulos da cidade da Bahia e que deu origem à alcunha do 

poeta, “Boca do Inferno”. 

B) a poesia lírica de Gregório de Matos, voltada para a temática 

filosófica, em linguagem marcada pelos recursos da estética 

barroca. 

C) a poesia satírica de Gregório de Matos, dedicada à descrição 

fiel da sociedade da época, utilizando recursos expressivos 

característicos do barroco português. 

D) a poesia erótica de Gregório de Matos, caracterizada pela crítica 

aos comportamentos e às autoridades baianas da época 

colonial. 

E) a poesia satírica de Gregório de Matos, que representa, no 

conjunto de sua obra, uma fuga aos moldes barrocos e ataca, 

no linguajar baiano da época, costumes e personalidades. 

 

03. (F. Carlos Chagas/Bahia-2012)  Assinale o texto que, pela 

linguagem e pelas ideias, pode ser considerado como representante 

da corrente barroca. 

 

A) "brando e meigo sorriso se deslizava em seus lábios; os negros 

caracóis de suas belas madeixas brincavam, mercê do Zéfiro, 

sobre suas faces... e ela também suspirava." 

B) "estiadas amáveis iluminavam instantes de céus sobre ruas 

molhadas de pipilos nos arbustos dos squares. Mas a abóbada 

de garoa desabava os quarteirões." 

C) "os sinos repicavam numa impaciência alegre. Padre Antônio 

continuou a caminhar lentamente, pensando que cem vezes 

estivera a cair, cedendo à fatalidade da herança e à influência 

do meio que o arrastavam para o pecado." 

D) "de súbito, porém, as lancinantes incertezas, as brumosas 

noites pesadas de tanta agonia, de tanto pavor de morte, 

desfaziam-se, desapareciam completamente como os tênues 

vapores de um letargo..." 

E) "Ah! Peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural 

irregularidade! A vossa bruteza é melhor que o meu alvedrio. Eu 

falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras: eu lembro-

me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória: eu discorro, 

mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento: eu quero, 

mas vós não ofendeis a Deus com a vontade." 

 

04. (FEBASP-SP) 

Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e 

vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O 

roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com 

pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres... O 

ladrão que furta para comer, não vai nem leva ao inferno: os que 

não só vão mas que levam, de que eu trato, são os outros - ladrões 

de maior calibre e de mais alta esfera... Os outros ladrões roubam 

um homem, estes roubam cidades e reinos; os outros furtam 

debaixo de seu risco, estes, sem temor nem perigo; os outros se 

furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. 

(Padre Antônio Vieira, Sermão do Bom Ladrão) 

 

Em relação ao estilo empregado por Vieira, neste trecho, pode-se 

afirmar: 

 

A) o autor recorre ao Cultismo da linguagem com o intuito de 

convencer o ouvinte e por isto cria um jogo de imagens. 

B) Vieira recorre ao preciosismo da linguagem, isto é, através de 

fatos corriqueiros, cotidianos, procura converter o ouvinte. 

C) Padre Viera emprega, principalmente, o Conceptismo, ou seja, o 

predomínio das ideias, da lógica, do raciocínio. 

D) o pregador procura ensinar preceitos religiosos ao ouvinte, o 

que era prática comum entre os escritores gongóricos. 

  

05. (FUVEST-SP) A respeito de Pe. Vieira, pode-se afirmar: 

A) embora vivesse no Brasil, por sua formação lusitana não se 

ocupou de problemas locais. 

B) adequava os textos bíblicos às realidades de que tratava. 

C) dada sua espiritualidade, demonstrava desinteresse por 

assuntos mundanos. 

D) em função de seu zelo para com Deus, utilizava-o para justificar 

todos os acontecimentos políticos e sociais. 

E) mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos. 

 

06. (FUVEST-SP- 2015) "Entre os semeadores do Evangelho há 

uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que 

saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão; 

os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na 

pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm 

a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura; aos que vão buscar a 

seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura, e hão-lhes de 

contar os passos. Ah! dia do juízo! Ah! pregadores! Os de cá, achar-

vos-ei com mais paço; os de lá, com mais passos..." 

Essa passagem é representativa de uma das tendências estéticas 

típicas da prosa seiscentista, a saber: 

A) sebastianismo, isto é, a celebração do mito da volta de D. 

Sebastião, rei de Portugal, morto na batalha de Alcácer-Quibir. 

B) a busca do exotismo e da aventura ultramarina, presentes nas 

crônicas e narrativas de viagem. 

C) a exaltação do heroico e do épico, por meio das metáforas 

grandiloquentes da epopeia. 

D) lirismo trovadoresco, caracterizado por figuras de estilo 

passionais e místicas. 

E) Conceptismo, caracterizado pela utilização constante dos 

recursos da dialética. 
 

07. (VUNESP) 

Ardor em firme coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido: 

 

tu, que em um peito abrasas escondido; 

tu, que em um rosto corres desatado; 

quando fogo, em cristais aprisionado; 

quando crista, em chamas derretido. 

 

Se és fogo, como passas brandamente, 

se és fogo, como queimas com porfia? 

Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 

 

Pois para temperar a tirania, 
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como quis que aqui fosse a neve ardente, 

permitiu parecesse a chama fria. 

 

O texto pertencente a Gregório de Matos e apresenta todas 

seguintes características: 

 

A) trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade 

temática da sensualidade e do refreamento, antíteses claras 

dispostas em ordem direta. 

B) sintaxe segundo a ordem lógica do Classicismo, a qual o autor 

buscava imitar, predomínio das metáforas e das antíteses, 

temática da fugacidade do tempo e da vida. 

C) dualidade temática da sensualidade e do refreamento, 

construção sintática por simétrica por simetrias sucessivas, 

predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que 

tendem para o paradoxo. 

D) temática naturalista, assimetria total de construção, ordem direta 

predominando sobre a ordem inversa, imagens que prenunciam 

o Romantismo. 

E) verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista 

evidente no uso das síntese, dos anacolutos e das alegorias, 

construção assimétrica. 

 

08. (UEPA-PA)  Na obra de Gregório de Matos Guerra, a ansiedade 

e a aflição frente à passagem do tempo sempre levaram à ideia 

singular de aproveitar o presente. Em qual dos fragmentos abaixo 

fica evidente essa afirmação? 

A) A vós, Divinos olhos eclipsados 

de tanto sangue e lágrimas cobertos; 

pois para perdoar-me estais despertos 

e por não condenar-me estais fechados… 

B) Senhora Beatriz, foi o demônio, 

Este amor, esta raiva, esta porfia 

Pois não canso de noite nem de dia 

Em cuidar desse negro matrimônio. 

C) Hoje poderei 

Convosco casar 

E hoje consumar 

Amanhã não sei 

Porque perderei 

a minha saúde 

e em um ataúde 

me podem levar 

o corpo a enterrar, 

porque vos enoje: 

casemo-nos hoje, 

que amanhã vem longe. 

D) Pequei senhor: mas não porque hei pecado, 

da vossa Alta Piedade me despido: 

Antes, quanto mais tenho delinquido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado… 

E) Quem a pôs nesse socrócio? 

Quem causa tal perdição? 

E o maior desta loucura? 

Notável desaventura 

De um poço néscio e sandeu, 

Que não sabe o que perdeu 

Negócio, ambição, usura. 

 

09. (IMED-2015)  Leia o texto abaixo, de Gregório de Matos Guerra: 

A INSTABILIDADE DAS COUSAS DO MUNDO 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria.   

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia?  

 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 

 

Considere as seguintes assertivas a partir do texto: 

I. Tal soneto é característico do período barroco brasileiro, momento 

em que o homem do século XVII está divido entre os valores 

antropocêntricos do Renascimento e as amarras do pensamento 

medieval restituído pela Contrarreforma. 

II. O soneto revela o dualismo que envolve o homem barroco, 

marcado por incertezas e inconstâncias. 

III. O soneto apresenta a preocupação do poeta com a efemeridade 

da vida e das  coisas.  

 

Quais estão corretas? 

A) apenas I.           B) apenas III.    C) apenas I e II.     

D) apenas II e III.   E) I, II e III.  

 

10. (ENEM - 2002) 

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque 

padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor 

padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi 

composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho é de três. 

Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes entraram na 

Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para 

a esponja em que lhe deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de 

noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as 

vossas noites e os vossos dias.  

Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratado sem tudo. Os ferros, as 

prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se 

compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio. 

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma 

relação entre a Paixão de Cristo e 
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A) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. 

B) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. 

C) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. 

D) o papel dos senhores na administração dos engenhos. 

E) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 

11. (ENEM – 2014) 

Quando Deus redimiu da tirania 

Da mão do Faraó endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Páscoa de flores, dia de alegria 

Àquele povo foi tão afligido 

O dia, em que por Deus foi redimido; 

Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 

 

Pois mandado pela Alta Majestade 

Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 

 

Quem pode ser senão um verdadeiro 

Deus, que veio estirpar desta cidade 

o Faraó do povo brasileiro. 

 DAMASCENO,  D. Melhores  poemas: Gregório de  Matos. São Paulo: 2006) 

 

Com uma elaboração de   linguagem e uma 

visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o   soneto 

de Gregório de Matos apresenta temática expressa por 

 

A) visão cética sobre as relações sociais. 

B) preocupação com a identidade brasileira 

C) crítica velada à forma de governo vigente. 

D) reflexão sobre dogmas do Cristianismo. 

E) questionamento das práticas pagãs na Bahia 

 

12. (Enem-PPL-2014)   

Sermão da Sexagésima 

Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos 

pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, 

como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão 

entre em si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há 

um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é 

hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos 

poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão 

poderosa; se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por 

que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão 

grande e tão importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero 

começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós; a mim, 

para aprender a pregar; a vós, que aprendais a ouvir. 

VIEIRA, A. Sermões Escolhidos, v. 2. São Paulo: Edameris, 1965 

 

No Sermão da sexagésima, padre Antônio Vieira questiona a 

eficácia das pregações.  Para tanto, apresenta como estratégia 

discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo 

principal  

 

A) provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo 

que será abordado no sermão.    

B) conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas 

abordados nas pregações.    

C) apresentar questionamentos para os quais a Igreja não possui 

respostas.    

D) inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a 

eficácia das pregações. 

E) questionar a importância das pregações feitas pela Igreja 

durante os sermões. 

 

 
 

ARCADISMO OU NEOCLÁSSICISMO 

 
 

Denomina-se Arcadismo, ou Neoclassicismo, o estilo que 

predominou na produção artística do século XVIII, no qual se 

observam mudanças marcantes no campo sociocultural. 

A palavra Arcádia, raiz de Arcadismo, é de origem grega. O nome 

faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia que, por sua vez, 

foi nomeada em referência ao semideus Arcas (filho de Zeus e 

Calisto). Designa uma sociedade literária típica da última fase do 

Classicismo, cujos membros homenageiam a vida simples dos 

pastores, em comunhão com a natureza, por isso adotam 

pseudônimos pastores e cultivam a vida campestre. O Arcadismo 

representou uma reforma no modelo bucólico da literatura greco-

latina - daí por que é também denominada Neoclassicismo.  

 

Contexto Histórico  

Em meados do século XVIII, na Inglaterra e na França, a burguesia 

passa a dominar a economia do Estado, por meio do intenso 

comércio ultramarino e da manipulação de estabelecimentos 

bancários, assenhoreando-se mesmo de uma parte da agricultura. A 

velha nobreza arruína-se; os religiosos, com suas polêmicas, levam 

os problemas teológicos ao descrédito.  

Em toda a Europa as circunstâncias são semelhantes, e a influência 

do pensamento burguês se alastra. Naturalmente, esse processo foi 

acompanhado por novas propostas filosóficas. A mais importante 

delas foi o Iluminismo - uma corrente filosófica que estabelece a 

razão como o único meio para se chegar à sabedoria e ao 

progresso da humanidade. No Brasil as manifestações da estética 

arcádica têm início na segunda metade do século XVIII. 

 

Características do Arcadismo 

 Exaltação à natureza - Procurava-se fugir da cidade (fugere 

urbem), indo ao encontro da natureza, o lugar da purificação,  

 Preocupação com o homem natural - revelam-se em dois 

aspectos; primeiro o homem natural é entendido como primitivo, 

o selvagem, que ainda não saiu do contato estreito com a 
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natureza e, por isso, não foi corrompido pela civilização, 

conforme rezava o conceito do 'bom selvagem', de Rousseau;  

 Simplicidade da linguagem - o Neoclassicismo propõe 

linguagem simples, direta, objetiva, nas diversas artes, todavia 

sem esquecer a correção, a nobreza e o bom gosto.  

 Embelezamento da realidade - em oposição ao feísmo barroco 

que, de certa forma, mostrava a realidade como ela é, procura-

se apresentar a realidade como bela, o que confere à arte um 

sentido de artificialidade e idealização. 

 Imitação dos clássicos- considerada novamente modelo 

perfeito de equilíbrio, beleza e simplicidade, a arte greco-

romana é imitada diretamente por intermédio da arte 

renascentista.  

Linguagem Árcade

 
 

A visão de mundo dos poetas árcades e a estética neoclássica se 

manifestam num estilo simples, em nítida oposição ao estilo 

barroco. A linguagem da nova poesia do Arcadismo perde o 

rebuscamento e os torneios verbais típicos do século XVII; agora 

prevalece a ordem direta, expressões claras, inteligíveis, as frases 

adquirem uma suave melodia. Predominam: os adjetivos que 

expressam suavidade e harmonia: tudo é ameno, suave, calmo, 

alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. (Cescem) O Arcadismo, didaticamente, inicia-se, no Brasil, em 

1768: 

 

A) com a fundação de Arcádia de Lusitana.  

B) com a publicação de poemas de Cláudio Manuel da Costa (em 

Lisboa) e pela fundação da Arcádia Ulissiponense.  

C) pela vinda da família real para o Brasil.  

D) com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa (em 

Lisboa) e pela fundação da Arcádia Ultramarina. 

E) nenhuma das anteriores 

 

02. (UFV) Sobre o Arcadismo, anotamos: 

1. desenvolvimento do gênero lírico, em que os poetas assumem 

postura de pastores e transformam a realidade num quadro 

idealizado. 

2. composição do poema "Vila Rica" por Cláudio Manoel da Costa, o 

Glauceste Satúrnio. 

3. predomínio da tendência mística e religiosa, expressiva da busca 

do transcendente. 

4. propagação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo 

político, atribuídos a Tomás Antônio Gonzaga. 

5. presença de metáforas da mitologia grega na poesia lírica, 

divulgando as ideias dos inconfidentes. 

 

Considerando as anotações anteriores, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) apenas 1 e 3 são verdadeiras.        B) apenas 2 e 4 são falsas.  

C) apenas 2 e 5 são verdadeiras.        D) apenas 3 e 5 são falsas. 

E) todas são verdadeiras. 

 

03. (UFRS) Leia as afirmações abaixo sobre o Arcadismo brasileiro. 

I - Os poetas árcades colocavam-se como pastores para realizarem, 

dessa forma, o ideal de uma vida simples em contato com a 

natureza. 

II - O Arcadismo brasileiro, embora tenha reproduzido muito dos 

modelos europeus, apresentou características próprias, como a 

incorporação do elemento indígena e a sátira política. 

III - O tema do "Carpe diem", em que o poeta expressa o desejo de 

aproveitar intensamente o momento presente, fugaz e passageiro, 

foi ignorado pelos árcades brasileiros, excessivamente racionalistas. 

 

Quais estão corretas? 

A) apenas I.          B) apenas III. II. 

C) apenas II e III.  D) I, II e III. E) apenas I e II 

 

04. (UFPA) O Arcadismo é um estilo de época que pode ser 

definido, segundo o que determina a seguinte afirmação: 

 

A) nesse período o homem é regido pelas leis físico-químicas, pela 

hereditariedade e pelo meio social 

B) a poesia dessa época dá ênfase ao poder de vidência do artista 

C) destaca-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, pela 

simplicidade e pela harmonia, a partir dos modelos clássicos 

antigos 

D) há nessa Escola literária uma tendência à valorização do humor, 

com vistas a afugentar as circunstâncias desagradáveis da vida 

                  

  

O Arcadismo propõe uma literatura compromissada com a 

simplicidade. Nesse sentido, os escritores valorizam quatro 

palavras: clareza, razão, verdade e natureza.  A própria 

sociedade da época substitui a fé e a religião pela razão e 

pela ciência. Daí a denominação de Século das Luzes para o 

período em que o Arcadismo predominou 

  

 

 

 

A Duquesa" (The Duchess), de 2008, do diretor inglês Saul 

Dibb,  

Maria Antonietta, de 1938, em preto e branco, dos 

diretores W. S. Van Dyke (americano) e Julien 

Duvivier (francês).  

   

   

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 

Leia em História – Iluminismo  

SUGESTÃO DE LEITURA: 

O desertor, de Silva Alvarenga  
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E) enfatiza-se na criação poética, desse momento, a utilização do 

valor sugestivo da música 

 

05. (FATEC-SP) Sobre o Arcadismo brasileiro só não se pode 

afirmar que:  

 

A) tem suas fontes nos antigos grandes autores gregos e latinos, 

dos quais imita os motivos e formas.  

B) teve em Cláudio Manuel da Costa o representante que, de 

forma original, recusou a motivação bucólica e os modelos 

camonianos da lírica amorosa.  

C) nos legou os poemas de feição épica Caramuru (de Frei José de 

Santa Rita Durão) e O Uraguai ( de Basílio da Gama), no qual 

se reconhece qualidade literária destacada em relação ao 

primeiro.  

D) norteou, em termos dos valores estéticos básicos, a produção 

dos versos de Marília de Dirceu, obra que celebrizou Tomás 

Antônio Gonzaga e que destaca a originalidade de estilo e de 

tratamento local dos temas pelo autor.  

E) apresentou uma corrente de conotação ideológica, envolvida 

com as questões sociais do seu tempo, com a crítica aos 

abusos de poder da Coroa Portuguesa. 

 

 

ARCADISMO NO BRASIL 

 

O Arcadismo brasileiro, iniciado em 1768, com a publicação das 

"Obras poéticas", de Cláudio Manuel da Costa.  

Contexto Histórico  

Essa manifestação literária ocorreu durante um período 

particularmente delicado da história brasileira.  

O despotismo da colonização portuguesa gerava cada vez mais 

descontentamento em nossa sociedade. O início do ciclo da 

mineração acirrou ainda mais os ânimos do espírito explorador que 

regia a colonização brasileira. Ouro Preto – antiga Vila Rica  

A truculência dos métodos 

administrativos e a derrama de 

impostos ditada pelos lusitanos 

acabaram por gerar o primeiro 

grande movimento de caráter 

revolucionário organizado no 

Brasil: A Inconfidência 

Mineira. Dela participaram pessoas de diferentes segmentos da 

sociedade: comerciantes, militares, clérigo, estudantes, médicos, 

advogados, professores, que tramavam a insurreição contra a tirania 

portuguesa.  

 

 

Característica do Arcadismo no Brasil 

As características árcades somaram-se à consciência política, que 

deu ao Arcadismo brasileiro um aspecto singular.  

 A visão crítica da situação do país;  

 A valorização do elemento indígena revela a preocupação em 

buscar uma identidade brasileira para a nossa literatura, ainda 

que as características neoclássicas estivessem bem evidentes.  

Dentre os autores árcades brasileiro destacam-se: Cláudio 

Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Frei 

Santa Rita Durão.  

 

Produção poética do período 

Também conhecido como o "guardador de 

rebanhos", seu pseudônimo Glauceste 

Satúrnio, Cláudio Manoel da Costa nasceu na 

cidade de Mariana (em Minas Gerais). Os 

temas iniciais de sua obra giram em torno das 

reflexões morais e das contradições da 

vida com forte inspiração nos modelos. 

Posteriormente, dedicou-se à poesia bucólica e pastoril na qual a 

natureza funciona como um refúgio para o poeta que busca a vida 

longe da cidade e reflete as angústias e o sofrimento amoroso com 

sua musa inacessível Nise 

 

Soneto VIII 

Este é o rio, a montanha é esta,  

Estes os troncos, estes os rochedos;  

São estes inda os mesmos arvoredos;  

Esta é a mesma rústica floresta.  

 

Tudo cheio de horror se manifesta,  

Rio, montanha, troncos, e penedos;  

Que de amor nos suavíssimos enredos  

Foi cena alegre, e urna é já funesta.  

 

Oh quão lembrado estou de haver subido  

Aquele monte, e as vezes, que baixando  

Deixei do pranto o vale umedecido!  

 

Tudo me está a memória retratando;  

Que da mesma saudade o infame ruído  

Vem as mortas espécies despertando 

 

Tomás Antônio Gonzaga  

Tomás António Gonzaga, cujo nome arcádico 

é Dirceu, foi um jurista, poeta e ativista 

político português das Américas. 

Considerado o mais proeminente dos poetas 

árcades, é ainda hoje estudado em escolas e 

universidades por seu "Marília de Dirceu 

A poesia de Tomás Antônio Gonzaga 

apresenta as típicas características árcades e neoclássicas: o 

pastoril, o bucólico, a Natureza amena, o equilíbrio, entre outras. 

Paralelamente, possui características pré-românticas 

(principalmente na segunda parte de Marília de Dirceu, escrita na 

prisão): confissões de sentimento pessoal, ênfase emotiva 

estranha aos padrões do neoclassicismo, descrição de 
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paisagens brasileiras, etc. Obras: Marília de Dirceu e Cartas 

Chilenas. 

Marília de Dirceu  

O célebre poema Marília de Dirceu, que imortalizou o ― noivado da 

Inconfidência, foi dedicado por Tomás Antônio Gonzaga (Dirceu) a 

sua amada Maria Doroteia de Seixas (Marília). O poema foi 

publicado pela primeira vez em Lisboa, no ano de 1792. Dividido em 

três partes, traz, nitidamente, a trajetória do poeta, do namoro feliz 

em Vila Rica à época do degredo na África.  

 As liras da Parte I caracterizam-se por um tom de 

completa felicidade; nelas o poeta-pastor se dirige à 

amada como que lhe ensinando coisas.  

Lira I 

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,  

Que vive de guardar alheio gado;  

De tosco trato, de expressões grosseiras,  

Dos frios gelo e dos sois queimado.  

Tenho próprio casal e nele assisto;  

Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;  

Das brancas ovelhinhas tiro o leite,  

E as finas lãs, de que me visto.  

Graças, Marília bela,  

Graças à minha Estrela 

 

 Parte II tem um tom trágico, de desalento, reflexo de sua 

prisão em consequência de sua prisão.  

Lira II  

Por essas brancas mãos, por essas faces 

Te juro renascer um homem novo;  

Romper a nuvens, que os meus olhos cerram,  

Amar no céu a Jove, e a ti na terra.  

 

 Finalmente, as liras da Parte III voltam a ter a leveza daquelas 

iniciais (todavia não ocorre o reencontro dos amantes).  

 

Lira III  

Tu não verás, Marília, cem cativos 

Tirarem o cascalho e a rica terra, 

Ou dos cercos dos rios caudalosos, 

Ou da minada Serra. 

 

Não verás separar ao hábil negro 

Do pesado esmeril a grossa areia, 

E já brilharem os granetes de oiro 

 

Poesia satírica - Cartas Chilenas  

Cartas Chilenas é um conjunto de poemas, escritos em versos 

decassílabos e brancos, com uma metrificação parecida com a da 

epopeia, e circularam anonimamente em Vila Rica, entre 1787 e 

1788, seus versos assumem um tom satírico.  

Obra satírica, constituindo poema truncado e inacabado (13 cartas), 

na qual um morador de Vila Rica ataca a corrupção do Governador 

Luís da Cunha Menezes. Aponta as irregularidades de seu governo, 

configurando o ambiente de Vila Rica ao tempo da preparação 

política da Inconfidência Mineira. Em julho deste ano de 1878, 

Cunha Menezes deixaria o governo de Minas, em favor do Visconde 

de Barbacena.  

Carta 1ª (fragmentos)  

Não cuides, Doroteu, que vou contar-te 

por verdadeira história uma novela  

da classe das patranhas, que nos contam  

verbosos navegantes, que já deram  

ao globo deste mundo volta inteira. 

Uma velha madrasta me persiga,  

uma mulher zelosa me atormente  

e tenha um bando de gatunos filhos,  

que um chavo não me deixem, se este chefe 

 não fez ainda mais do que eu refiro.  

                  Cartas Chilenas - Tomás A. Gonzaga 

 

Basílio da Gama Poeta brasileiro participou da 

efervescência do Arcadismo português, 

revelando assim, seu talento de poeta 

neoclássico, ao escrever poesias líricas e 

especialmente, épicas.  

Uraguai, poema épico 1769, conta de forma romanceada a história 

da disputa entre jesuítas, índios (liderados por Sepé Tiaraju) e 

europeus (espanhóis e portugueses) nos Sete Povos das Missões, 

no Rio Grande do Sul.  

O poema trata da expedição mista entre portugueses e espanhóis 

contra as missões jesuíticas do Rio Grande, e tinha a finalidade de 

executar as cláusulas do Tratado de Madrid, em 1756, como 

também o intuito de descrever o conflito entre ordenamento racional 

da Europa e o primitivismo do índio.  

 

Texto  

Uraguai 

Este lugar delicioso e triste,  

 Cansada de viver, tinha escolhido 

Para morrer a mísera Lindóia.   

Lá reclinada, como que dormia,  

Na branda relva e nas mimosas flores,  

Tinha a face na mão, e a mão no tronco 

De um fúnebre cipreste, que espalhava 

Melancólica sombra. Mais de perto 

Descobrem que se enrola no seu corpo 

Verde serpente, e lhe passeia, e cinge 

Pescoço e braços, e lhe lambe o seio.  

Basílio da Gama 

Santa Rita Durão - Caramuru  

Frei José de Santa Rita Durão - foi um religioso agostiniano 

brasileiro do período colonial, orador e poeta. É também 

considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. Seu 

poema épico Caramuru é a primeira obra a ter como tema o 

habitante nativo no Brasil; foi escrito ao estilo de Luís de Camões.  

Caramuru é um tributo à sua terra natal. Conta à história do 

descobrimento e da conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, 

português que naufragou na região. O poema de acordo com o 

modelo camoniano; divisão em dez cantos, todos composto em 

oitava rima. 

 

LXXVII  

Acaso soube que a Gupeva viera 

Certa dama gentil brasiliana; 
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Que em Taparica um dia compreendera  

Boa parte da língua lusitana;  

Que português escravo ali tratara, 

De quem a língua, pelo ouvir, tom 

Caramuru - Santa Rita Durão 

Alvarenga Peixoto 

A sua diminuta obra apresenta alguns dos sonetos mais bem-

acabados do Arcadismo no Brasil. A temática amorosa foi uma das 

vertentes da sua poesia, em que também se observa uma postura 

crítica quanto à sociedade da época. Estrela e Nise  

Eu vi a linda estrela, e namorando 

Fiz logo eterno voto de querê-la  

Mas vi depois Nise, e a achei tão bela 

Que merece igualmente o meu cuidado  

A qual escolherei, se neste estado  

Não posso distinguir Nise de Estela? 

Se Nise vir aqui, morro por ela;  

Se Estela agora vir, fico abrasado. 

Alvarenga Peixoto 

 

Manuel Silva Alvarenga - nasceu em Vila Rica, filho de um músico 

mulato. Fez Humanidades no Rio e estudou em Coimbra. Ardoroso 

defensor de Pombal escreveu um poema herói-cômico, O desertor, 

para exaltar as reformas do primeiro-ministro. Suspeito de 

conspiração foi detido, em 1794, permanecendo preso por três anos 

até receber o indulto real. Dois anos após, publicou Glaura. Morreu 

no Rio de Janeiro. 

Glaura 

Carinhosa e doce, ó Glaura,  

Vem esta aura lisonjeira, 

E a mangueira já florida  

Nos convida a respirar.  

Sobre a relva o sol doirado  

Bebe as lágrimas da 

Manuel S. Alvarenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. (PROSEL/UEPA-2006) Leia com atenção os versos abaixo. 

 “Depois que nos ferir a mão da Morte,  

Ou seja neste monte, ou noutra serra,  

Nossos corpos terão, terão a sorte 

De consumir os dous a mesma terra.  

Na campa, rodeada de ciprestes, 

Lerão estas palavras os Pastores:‘ 

Quem quiser ser feliz nos seus amores, 

Siga os exemplos, que nos deram estes. 

’Graças, Marília Bela, 

Graças à minha Estrela! 

”Tomás Antônio Gonzaga, Marilia de Dirceu. 1ª parte. Lira I. 

Com esta estrofe, conclui-se a 1ª lira do poema, na qual o poeta se 

apresenta à Marília e faz uma projeção da vida que poderão viver 

juntos até que sejam feridos pela morte. Nesta estrofe, o tema da 

Morte evidencia a seguinte característica da poesia do Arcadismo: 

recorrência a elementos da mitologia greco-romana. 

 

A) carpe Diem: gozar a vida, porque ela é fugaz. 

B) culto à natureza tomada como modelo de equilíbrio e beleza. 

C) racionalismo: presença da razão na abordagem do tema 

amoroso. 

D) predomínio do amor carnal sobre o platônico. 

 

02. (Ufam) Leia as afirmativas abaixo, feitas a respeito 

do Caramuru, poema épico de Frei José de Santa Rita Durão: 

I. Possui inspiração devota e a vontade de celebrar em Diogo 

Álvares Correia um herói camoniano, capaz de dilatar a fé cristã e o 

Império português. 

II. Moema, preterida pelo Caramuru em favor de Paraguaçu, 

apostrofa o ingrato herói e morre agarrada ao leme do navio que o 

levará, com sua eleita, para a França. 

III. Emprega o verso branco, que o neoclassicismo, em seu duplo 

afã de austeridade e naturalidade, valorizava. 

IV.O alarido da glória bélica perde importância ante a sensibilidade 

amorosa registrada nas cenas de namoro entre o herói e sua eleita. 

 

Estão corretas: 

A) apenas III e IV.    B) I, II e III.        C) I, III e IV.      

D) apenas II e IV.    E) apenas I e II. 

 

 03. (UFMT-2007) Leia o poema do poeta árcade Cláudio Manoel da 

Costa e responda a questão 

VIII 

Este é o rio, a montanha é esta, 

Estes os troncos, estes os rochedos; 

São estes inda os mesmos arvoredos; 

Esta é a mesma rústica floresta. 

 

Tudo cheio de horror se manifesta, 

Rio, montanha, troncos, e penedos; 

Que de amor nos suavíssimos enredos 

Foi cena alegre, e urna é já funesta. 

 

Oh quão lembrado estou de haver subido 

   

 

Os poetas arcádicos, angustiados com os problemas 
urbanos e o progresso científico, propõem a volta à 
simplicidade da vida no campo e o aproveitamento do 
momento presente. Embora citadinos, recriam, em seus 
versos, paisagens bucólicas de outras épocas, verdadeiros 
fingimentos poéticos, usando pseudônimos gregos e latinos 

  

 

 
Os inconfidentes de, Joaquim Pedro de Andrade 

    

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Iluminismo  
SUGESTÃO DE LEITURA: 
Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga 
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Aquele monte, e as vezes, que baixando 

Deixei do pranto o vale umedecido! 

Tudo me está a memória retratando; 

 

Que da mesma saudade o infame ruído 

Vem as mortas espécies despertando. 

(MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através de textos.  São Paulo: Cultrix, 1986.) 

 

A respeito do texto, assinale a afirmativa verdadeira. 
 

A) a natureza é cenário tranquilo, descrita sem levar em conta 

o estado de espírito de quem a descreve, como ocorre no 

Romantismo. 

B) o poema faz elogio ao pastoralismo, criticando os males que o 

meio urbano traz ao homem. 

C) exemplo típico do Arcadismo, o poema apresenta a primazia da 

razão sobre a emoção, revelando a influência da lógica 

iluminista. 

D) a antítese “Foi cena alegre, e urna é já funesta”, resume 

o poema, indicando a passagem do tempo e a lembrança do 

amor perdido. 

E) faz referência à constância da vida, à previsibilidade do destino, 

recomendando que se aproveite o dia. 

 

04. (UFSCar) 

Texto 1 

Eu quero uma casa no campo 

do tamanho ideal 

pau-a-pique e sapê 

Onde eu possa plantar meus amigos 

meus discos 

meus livros 

e nada mais 

(Zé Rodrix e Tavito) 

 

Texto 2 

Se o bem desta choupana pode tanto,  

Que chega a ter mais preço, e mais valia,  

Que da cidade o lisonjeiro encanto;  

Aqui descanse a louca fantasia;  

E o que té agora se tornava em pranto,  

Se converta em afetos de alegria.  

(Claúdio Manuel da Costa) 

 

Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos 

aproximam-se, pois o ideal que defendem é  

 

A) o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do 

homem seus melhores sentimentos.  

B) o desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas 

naturais. 

C) a dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de 

inspiração dos poetas.  

D) o aproveitamento do dia presente - o carpe diem-, pois o tempo 

passa rapidamente.  

E) o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos 

centros urbanos. 

 

05. (UFV-MG-2013) Observe com atenção os textos abaixo, 

pertencentes a autores dos estilos árcade e barroco: 

Texto I “[…] 

Ornemos nossas tendas com as flores, 

e façamos de feno brando leito; 

prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 

gozemos do prazer de sãos amores. 

Sobre as nossas cabeças, 

sem que o possam deter, o tempo corre; 

[…]” 

Texto II “[…] 

A cada canto um grande conselheiro, 

Que nos quer governar cabana e vinha, 

Não sabem governar sua cozinha, 

E podem governar o mundo inteiro. 

[…]” 

Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que estabelece 

uma relação CORRETA entre a temática dos poemas transcritos, 

seus autores e os períodos literários a que pertenceram: 

 

A) o texto II traz implícita uma crítica à sociedade mineira do século 

XVIII e foi escrito pelo poeta barroco Gregório de Matos Guerra. 

B) o autor do texto I prioriza a tranquilidade da vida campestre e, 

movido por um forte sentimento nativista, exalta as belezas da 

natureza brasileira. 

C) o texto II insere-se no gênero satírico da estética barroca e 

confirma a veia crítica do poeta Tomás Antônio Gonzaga. 

D) o texto I compara os prazeres da vida no campo aos dissabores 

da vida na cidade e retoma o famoso princípio poético “fugere 

urbem”. 

E) o texto I é de autoria do poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga 

e evidencia a inevitável passagem do tempo, sobretudo a 

necessidade de aproveitar bem os momentos de felicidade. 

 
 

06. (ENEM-2008) 

Torno a ver-vos, ó montes; o destino (verso 1) 

Aqui me torna a pôr nestes outeiros,  

Onde um tempo os gabões deixei grosseiros  

Pelo traje da Corte, rico e fino. (verso 4) 

Aqui estou entre Almendro, entre Corino,  

Os meus fiéis, meus doces companheiros,  

Vendo correr os míseros vaqueiros (verso 7) 

Atrás de seu cansado desatino. 

Se o bem desta choupana pode tanto,  

Que chega a ter mais preço, e mais valia (verso 10) 

Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto, 

Aqui descanse a louca fantasia,  

E o que até agora se tornava em pranto (verso 13) 

Se converta em afetos de alegria. 
 

Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos inconfidentes. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 78-9. 

 

Considerando o soneto de Cláudio Manoel da Costa e os elementos 

constitutivos do Arcadismo brasileiro, assinale a opção correta 

acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua 

produção 
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A) os “montes” e “outeiros”, mencionados na primeira estrofe, são 

imagens relacionadas à Metrópole, ou seja, ao lugar onde o 

poeta se vestiu com traje “rico e fino”. 

B) a oposição entre a Colônia e a Metrópole, como núcleo do 

poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido 

entre a civilidade do mundo urbano da Metrópole e a rusticidade 

da terra da Colônia. 

C) o bucolismo presente nas imagens do poema é elemento 

estético do Arcadismo que evidencia a preocupação do poeta 

árcade em realizar uma representação literária realista da vida 

nacional. 

D) a relação de vantagem da “choupana” sobre a “Cidade”, na 

terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição 

histórica paradoxalmente vantajosa da Colônia sobre a 

Metrópole. 

E) a realidade de atraso social, político e econômico do Brasil 

Colônia está representada esteticamente no poema pela 

referência, na última estrofe, à transformação do pranto em 

alegria. 

 

07. (ENEM – 2015) 

Casa dos Contos 
 & em cada conto te cont 

o & em cada enquanto me enca 

nto & em cada arco te a 

barco & em cada porta m 

e perco & em cada lanço t 

e alcanço & em cada escad 

a me escapo & em cada pe 

dra te prendo & em cada g 

rade me escravo & em ca 

da sótão te sonho & em cada 

esconso me affonso & em 

cada claúdio te canto & e 

m cada fosso me enforco & 

(ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978.) 

 

O contexto histórico e literário do período barroco- 

árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. 

A restauração de elementos daquele contexto por uma poética 

contemporânea revela que 

A) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que 

prevalece sobre a observação da realidade social. 

B) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em 

fragmentos, fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. 

C) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do 

poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. 

D) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando 

uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. 

E) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de 

ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. 

 

08. (ENEM – 2016) 

Soneto  VII 

Onde estou? Este sítio desconheço: 

Quem fez tão diferente aquele prado? 

Tudo outra natureza tem tomado; 

E em contemplá-lo tímido esmoreço. 

 

Uma fonte aqui  houve; eu  não  me esqueço 

De estar a ela um dia reclinado: 

Ali em vale um monte está mudado: 

Quando pode dos anos o progresso! 

 

Árvores  aqui vi  tão  florescentes 

Que faziam perpétua a primavera: 

Nem troncos vejo agora decadentes. 

 

Eu me  engano: a região esta  não era; 

Mas que venho a estranhar, se estão presentes 

Meus males, com que tudo degenera. 
 

(COSTA, C.M. Poemas. Disponível em  www.dominiopublico.gov.br. Acesso em 7 jul  

2012) 

 

No soneto de  Claudio Manuel da Costa, a contemplação da  

paisagem permite  ao  eu  lírico uma reflexão em que transparece 

uma 

 

A) angústia provocada pela sensação de solidão. 

B) resignação diante das  mudanças do  meio ambiente. 

C) dúvida existencial em  face do espaço desconhecido. 

D) intenção de recriar o passado por meio da paisagem. 

E) empatia entre os sofrimentos do eu e  a agonia da terra. 

 

 
 

Fique atento  

 

Quinhentismo é a denominação genérica de todas as 

manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no 

momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note 

que, nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente 

brasileira, a qual revele visão do homem brasileiro. Trata-se de uma 

literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a 

visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista 

em busca de novas terras e riquezas. As manifestações ocorridas 

se prenderam, basicamente, à descrição da terra e do índio, ou a 

textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui 

estiveram. 
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Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu 

primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na 

literatura, no teatro e na música. O berço do barroco é a Itália do 

século XVII, porém se espalhou por outros países europeus como, 

por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O 

barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII. Na 

América Latina, o barroco entrou no século XVII, trazido por artistas 

que viajavam para a Europa, e permaneceu até o final do século 

XVIII. 

 

Arcadismo, também conhecido como Neoclassicismo, surgiu no 

continente europeu no século XVIII, durante uma época de 

ascensão da burguesia e de seus valores sociais, políticos e 

religiosos. Esta escola literária caracterizava-se pela valorização da 

vida bucólica e dos elementos da natureza. O nome originou-se de 

uma região grega chamada Arcádia (morada do deus Pan). 

Os poetas desta escola literária escreviam sobre as belezas do 

campo, a tranquilidade proporcionada pela natureza e a 

contemplação da vida simples. Portanto, desprezam a vida nos 

grandes centros urbanos e toda a vida agitada e problemas que as 

pessoas levavam nestes locais. Os poetas arcadistas chegavam a 

usar pseudônimos (apelidos) de pastores latinos ou gregos. 

 

 

 

 

A linguagem da nova poesia do Arcadismo prevalece a ordem 

direta, a expressão clara, inteligível, frases adquirem uma suave 

melodia, predominam adjetivos que expressam suavidade e 

harmonia. A seleção vocabular prende-se a alguns campos 

lexicais: 

 

 Gregório de Matos, de Ana Carolina. 

A Rainha Margot, de Patrice Chéreau 

    

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Reforma Protestante e Contrarreforma 
Católica 
SUGESTÃO DE LEITURA: 
Boca do inferno, de Ana Miranda 

 

01. (Cefet-RJ)   

TEXTO 

 Quando morre algum dos seus põem - lhe sobre a sepultura pratos, 

cheios de viandas, e uma rede (...) mui bem lavada. Isto, porque 

creem, segundo dizem, que depois que morrem tornam a comer e 

descansar sobre a sepultura. Deitam-nos em covas redondas, e, se 

são principais, fazem-lhes uma choça de palma. Não têm 

conhecimento de glória nem inferno, somente dizem que depois de 

morrer vão descansar a um bom lugar. (...) Qualquer cristão, que 

entre em suas casas, dão-lhe a comer do que têm, e uma rede 

lavada em que durma. São castas as mulheres a seus maridos.  

Padre Manuel da Nóbrega  

Obs: vianda - qualquer espécie de alimento, comida, quitute.  

 

O texto, escrito no Brasil colonial,  

 

A) pertence a um conjunto de documentos da tradição histórico - 

literária brasileira, cujo objetivo principal era apresentar à 

metrópole as características da colônia recém-descoberta.  

B) já antecipa, pelo tom grandiloquente de sua linguagem, a 

concepção idealizadora que os românticos brasileiros tiveram do 

indígena.  

C) é exemplo de produção tipicamente literária, em que o 

imaginário renascentista transfigura os dados de uma realidade 

objetiva.  

D) é exemplo característico do estilo árcade, na medida em que 

valoriza poeticamente o “bom selvagem”, motivo recorrente na 

literatura brasileira do século XVIII.  

E) insere-se num gênero literário específico, introduzido nas terras 

americanas por padres jesuítas com o objetivo de catequizar. 

 

02. (Cefet-RJ)   

“A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons 

rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma 

cobertura. Nem estima nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas 

vergonhas; e estão acerca disso com tanta inocência como têm em 

mostrar o rosto. (…) Porém a terra em si é de muito bons ares, (…). 

E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á 

nela tudo, por bem das águas que tem.” 

O texto acima apresenta fragmentos: 

 

A) do “Diálogo sobre a conversão dos gentios”, do Pe. Manuel da 

Nóbrega. 

B) das “Cartas” dos missionários jesuítas, escritas nos dois 

primeiros séculos. 

C) da “Carta” de Pero Vaz de Caminha a El-Rey D. Manuel, 

referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e às primeiras 

impressões do aborígene. 
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D) da “Narrativa Epistolar e os Tratados da Terra e da Gente do 

Brasil”, do jesuíta Fernão Cardim. 

E) do “Diário de Navegações”, de Pero Lopes de Souza, escrivão 

do primeiro colonizador, Martim Afonso de Souza. 

 

03. (FUVEST-SP) "Entre os semeadores do Evangelho há uns que 

saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a 

semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão; os que 

semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. 

Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a 

seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura; aos que vão buscar a 

seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura, e hão-lhes de 

contar os passos. Ah! dia do juízo! Ah! Pregadores ! Os de cá, 

achar-vos-ei com mais paço; os de lá, com mais passos..."  

 

Essa passagem é representativa de uma das tendências estéticas 

típicas da prosa seiscentista, a saber:  

 

A) Sebastianismo, isto é, a celebração do mito da volta de D. 

Sebastião, rei de Portugal, morto na batalha de Alcácer-Quibir.  

B) a busca do exotismo e da aventura ultramarina, presentes nas 

crônicas e narrativas de viagem.  

C) a exaltação do heroico e do épico, por meio das metáforas 

grandiloquentes da epopeia.  

D) lirismo trovadoresco, caracterizado por figuras de estilo 

passionais e místicas.  

E) Conceptismo, caracterizado pela utilização constante dos 

recursos da dialética 

 

04. (FATEC-2002)  

AS COUSAS DO MUNDO  

Neste mundo é mais rico o que mais rapa:  

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa;  

Com sua língua, ao nobre o vil decepa:  

O velhaco maior sempre tem capa.  

Mostra o patife da nobreza o mapa:  

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;  

Quem menos falar pode, mais increpa;  

Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.  

A flor baixa se inculca por tulipa;  

Bengala hoje na mão, ontem garlopa.  

Mais isento se mostra o que mais chupa. 

Para a tropa do trapo vazo a tripa E 

mais não digo, porque a Musa topa  

Em apa, epa, ipa, opa, upa. ( 

Gregório de Matos Guerra, "Seleção de Obras Poéticas"). 

 

Fica claro, no poema acima, que a principal crítica do autor à 

sociedade de sua época é feita por meio da  

 

A) denúncia da proteção que o mundo de então dava àqueles que 

agiam de modo condenável, embora sob a capa das leis da 

Igreja.  

B) enumeração de certos tipos que, por seus comportamentos, 

revelam um roteiro que identifica e recomenda a ascensão 

social.  

C) elaboração de uma lista de atitudes que deviam ser evitadas, 

por não condizerem com as práticas morais encontradas na alta 

sociedade. 

D) comparação de valores e comportamentos da faixa mais 

humilde daquela sociedade com os da faixa mais nobre e 

aristocrática.  

E) caracterização de comportamentos que, embora sejam 

moralmente condenáveis, são dissimulados em seus opostos. 

05. (VUNESP)  

Ardor em firme coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido: 

 

tu, que em um peito abrasas escondido; 

tu, que em um rosto corres desatado; 

quando fogo, em cristais aprisionado; 

quando crista, em chamas derretido. 

 

Se és fogo, como passas brandamente, 

se és fogo, 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.  

 

O texto pertencente a Gregório de Matos e apresenta todas 

seguintes características 

 

A) sua obra é uma síntese singular entre o passado e o presente: 

ainda tem os torneios verbais do Quinhentismo português, mas 

combina-os com a paixão das imagens pré-românticas 

B) sua famosa sátira à autoridade portuguesa na Minas do 

chamado ciclo do ouro é prova de que seus talento não se 

restringia ao lirismo amoroso. 

C) dualidade temática da sensualidade e do refreamento, 

construção sintática por simétrica por simetrias sucessivas, 

predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que 

tendem para o paradoxo. 

D) dos poetas arcádicos eminentes, foi sem dúvida o mais liberal, 

o que mais claramente manifestou as ideias da ilustração 

francesa. 

E) no seu esforço da criação a comédia brasileira, realiza um 

trabalho de crítica que encontra seguidores no Romantismo e 

mesmo no restante do século XX. 

 

06. (PREUNI-SEED/SE-2015)  

 

TEXTO I  

As glórias, que vêm tarde, já vêm frias;  

E pode enfim mudar-se a nossa estrela. 

 Ah! Não, minha Marília,  

Aproveite-se o tempo, antes que faça  

O estrago de roubar ao corpo as forças  

E ao semblante a graça Marília de Dirceu  

                                      Tomás A. Gonzaga  
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TEXTO II 

Hoje o tempo voa, amor  

Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir  

Não há tempo que volte, amor  

Vamos viver tudo o que há pra viver  

Vamos nos permitir.  

                    Tempos Modernos - Lulu Santos  

 

O trecho da obra Marília de Dirceu, de Tomás A. Gonzaga e a 

música tempos Modernos, de Lulu Santos apresentam em comum 

um dos lemas latinos valorizados pelo Arcadismo baseado na ideia 

do carpe diem 

 

A) aproveitar o momento presente e dele retirar todas as suas 

alegrias  

B) valorizar a vida simples em contato com a natureza  

C) eliminar as inutilidades provenientes dos dramas humanos.  

D) buscar refúgio em lugares amenos, distantes dos centros  

E) ressaltar a importância de cultivar as memórias dos amores. 
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1- QUALIDADE DE VIDA 
1.1- A ERA DO ESTILO DE VIDA 

Numa visão holística, o autor desse texto considera qualidade de 

vida como sendo: a percepção de bem-estar resultante de um 

conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, 

modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que 

vive o ser humano. 

A percepção de bem-estar pode diferir entre pessoas com 

características individuais e condições de vida similares, sugerindo a 

existência de um “filtro” pessoal na interpretação dos indicadores 

de qualidade de vida individual. 

Resumo dos fatores ou parâmetros individuais e 

socioambientais que podem influenciar a qualidade de vida de 

indivíduos ou grupos populacionais. 

Qualidade de vida 

Parâmetros Socioambientais Parâmetros Individuais 

- Moradia, transporte, 

segurança; 

- Assistência médica; 

- Condições de trabalho e 

remuneração; 

- Educação; 

- Opções de lazer; 

- Meio ambiente; 

- Cultura. 

- Hereditariedade; 

- Estilo de Vida; 

- Hábitos alimentares; 

- Controle do Estresse; 

- Atividade Física Habitual; 

- Relacionamentos; 

- Comportamento preventivo. 

Aqui serão enfatizados os parâmetros modificáveis que afetam 

diretamente nossa qualidade de vida, principalmente os 

componentes do estilo de vida que influenciam nossa saúde e 

bem-estar. 

 

Disponível em :https://www.facebook.com/saude.qualidade.vida. Acessado em: 

13/08/2014. 

Revendo os estudos nessa área, pode-se observar que os 

conceitos de qualidade de vida inicialmente propostos enfatizavam 

aspectos materiais, como salário, sucesso na carreira e bens 

adquiridos. Recentemente, porém, tem-se evoluído para uma 

valorização de fatores como satisfação, realização pessoal, 

qualidade dos relacionamentos, opções de lazer, acesso a eventos 

culturais, percepção de bem-estar geral, entre outros. Alguns autores 

sugerem que a qualidade de vida pode ser sinônimo de felicidade, 

simplificando o conceito, mas dificultando sua interpretação. Em 

qualquer caso, considera-se como pré-requisito – ou componente 

fundamental sobre o qual se pode edificar uma vida com 

qualidade – o atendimento das necessidades humanas básicas: o 

alimento, a moradia, a educação e o trabalho. Afinal, a 

sobrevivência terá sempre prioridade sobre as questões do bem-

estar. Qualidade de vida é, pois, algo que envolve bem-estar, 

felicidade, sonhos, dignidade, trabalho e cidadania.  

1.2- DIVERSAS ABORDAGENS DA QUALIDADE DE VIDA 

Num artigo publicado em 1994, Gill e Feinstein definiram 

qualidade de vida como uma percepção individual relativa às 

condições de saúde e a outros aspectos gerais da vida pessoal. De 

uma forma geral, o nível de satisfação com a vida pode ser refletido 

nas escalas que avaliam a autoestima, tanto em crianças e adultos 

jovens como em idosos. Há evidências de que as pessoas que têm 

um estilo de vida mais ativo tendem a ter uma autoestima e uma 

percepção de bem-estar psicológicos positivos. 

Em décadas recentes, qualidade de vida tem emergido como um 

fator de destaque nas investigações relacionadas à saúde, 

principalmente ligadas aos cuidados com pacientes de doenças 

infecciosas graves (AIDS, tuberculose, por exemplo) e crônico-

degenerativas (doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e 

câncer, por exemplo). É possível definir e avaliar os componentes 

cognitivo, físico e emocional da qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS). 

O conceito de qualidade de vida também está presente nos 

estudos ligados às condições de trabalho (Qualidade de Vida no 

Trabalho – QVT) e na perspectiva holística da vida humana (bem-

estar geral ou wellness). São inúmeras as abordagens e muitos os 

instrumentos utilizados nesta busca de caracterização daquilo que se 

entende por qualidade de vida. Nesta ótica, pelo menos duas 

realidades se interpõem em nosso dia-a-dia e podem ser 

consideradas no estudo da qualidade de vida: a realidade da vida 

social e familiar (aí incluído o lazer) e a realidade do trabalho. Alguns 

autores, como Loscocco e Roschelle, em 1991, propuseram que a 

qualidade de vida deve ser analisada como a resultante desta 

composição de realidades e não separadamente. Assim, melhor 

seria referir-se à QVT como Qualidade de Vida do Trabalhador.  

Na ausência de definições operacionais amplamente aceitas, é 

necessário que os investigadores definam claramente qualidade de 

vida no contexto de seu interesse e identifiquem seus componentes 

particulares ou domínios, incluídos nos instrumentos de medida 

utilizados. Pode-se dizer que os indicadores fisiológicos e as 

estatísticas populacionais são mais objetivos, porém, não se pode 

desconsiderar a percepção subjetiva das condições de 

saúde/doença, de satisfação com a vida e bem-estar psicológico. 

No contexto das sociedades industrializadas e em 

desenvolvimento, o estilo de vida e, em particular a atividade 

física, tem sido, cada vez mais um fator decisivo para a qualidade de 

vida – tanto geral quanto relacionada à saúde – das pessoas em 

todas as idades e condições. Individualmente, a atividade física está 

associada à maior capacidade de trabalho físico e mental, mais 

entusiasmo para a vida e positiva sensação de bem-estar. 

Socialmente, estilos de vida mais ativos estão associados a menores 

gastos com saúde, menor risco de doenças crônico degenerativas e 

redução da mortalidade precoce. É o reconhecimento da importância 

desse comportamento humano que tem levado organizações como o 

Instituto Americano de Pesquisa do Câncer a estabelecer que: 

Poucas coisas na vida são mais importantes do que a saúde. E 

poucas coisas são tão essenciais para a saúde e o bem-estar como 

a atividade física. 
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1.3- ESTILODE VIDA E SAÚDE 
 

A saúde é um de nossos atributos mais preciosos. Mesmo assim, a 

maioria das pessoas só pensa em manter ou melhorar a saúde 

quando esta se acha ameaçada mais seriamente e os sintomas de 

doenças são evidentes. 

Modernamente, não se entende saúde apenas como o estado de 

“ausência de doenças”. Nessa perspectiva mais holística, a saúde é 

considerada como uma condição humana com dimensões física, 

social e psicológica, caracterizadas num contínuo, com polos positivo 

e negativo. 

Nos dias de hoje, as pessoas têm muitas vantagens sobre as 

gerações passadas, pois nunca houve tanta e tão sólida evidência 

dos efeitos do comportamento individual sobre a saúde. 

Paralelamente, os recursos da medicina e as condições de vida em 

geral são muito superiores as de um século atrás. Vive-se mais e, 

geralmente, com mais saúde. Apesar disso, coletivamente, ainda 

estamos longe de sermos tão saudáveis quanto poderíamos ser. 

Além de estilos de vida que põem em risco a saúde – seja pelo 

estresse, pela alimentação inadequada ou pelo sedentarismo – ainda 

existem diferenças gritantes no padrão de vida de regiões mais 

desenvolvidas e daquelas mais pobres. Não são poucas as pessoas 

que ainda vivem em condições desumanas, onde a luta diária pela 

sobrevivência impede que as questões hierarquicamente mais 

significativas em termos de qualidade de vida possam ser 

consideradas (como o lazer e a cultura). De fato, a verdadeira escala 

de qualidade de vida começa quando as barreiras da sobrevivência 

são ultrapassadas. 

ESTILO DA VIDA – conjunto de ações habituais que refletem as 

atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. 

Pesquisas em diversos países, inclusive no Brasil, têm mostrado que 

o estilo de vida, mais do que nunca, passou a ser um dos mais 

importantes determinantes da saúde de indivíduos, grupos e 

comunidades.  

O estilo de vida ativo passou a ser considerado fundamental na 

promoção da saúde e redução da mortalidade por todas as causas. 

De fato, para grande parte da população, os maiores riscos para a 

saúde e o bem estar, tem origem no próprio comportamento 

individual, resultante tanto da informação e vontade da pessoa, como 

também das oportunidades e barreiras presentes na realidade social. 

Estima-se que dois terços das mortes provocadas por doenças 

que podem ser prevenidas sejam decorrentes de três 

comportamentos: tabagismo, alimentação inadequada e 

inatividade física. 

Existem, assim, fatores positivos e negativos no nosso estilo de vida 

que comprovadamente afetam nossa saúde e bem-estar, à curto ou 

longo prazo. Principalmente a partir da meia idade (40-59anos), a 

mobilidade, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas está 

diretamente associada aos fatores do estilo de vida, como os 

mencionados no Pentáculo do Bem-Estar (Nutrição, Atividade Física, 

Comportamento preventivo, Relacionamentos e Controle do 

Estresse). 

1.4- ESTILO DE VIDA: FATORES NEGATIVOS MODIFICÁVEIS 

Existem fatores do nosso estilo de vida que afetam negativamente 

nossa saúde e sobre os quais podemos ter controle. Por exemplo: 

- fumo, álcool, drogas, estresse, isolamento social, sedentarismo e 

esforços intensos ou repetitivos. 

 

Disponível em: http://josman13.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html.Acessado em: 
13/08/2014. 

A decisão de consumir ou não o fumo, álcool e outras drogas, não 

depende apenas da nossa vontade, mas é muito mais fácil decidir 

sobre o uso ou não desses elementos do que quebrar tais hábitos 

indesejáveis. Quer dizer, é muito mais fácil prevenir – dizer um 

sonoro NÃO, mesmo quando nos parece que todos os nossos 

“amigos” dizem sim. Isto é particularmente delicado na adolescência. 

Quanto ao fumo, as notícias são positivas: a proporção de fumantes 

(adultos) em nosso país caiu para 17,2% (21,5% entre os homens; 

13,2% entre as mulheres). Há algumas décadas essa proporção 

superava os 40%. Educação e legislação rigorosa, a exemplo de 

muitos países, têm feito a diferença. Entre os trabalhadores da 

indústria brasileira, dados do SESI (2009) mostram que a média de 

fumantes fica próxima de 13%! 

 

Disponível em:http://cienciasdesenrolando.blogspot.com.br/2012/08/cigarro.html. 
Acessado em: 13/08/2014. 

O estresse é, geralmente, decorrente do estilo de vida que 

adotamos e da forma como enfrentamos as adversidades. Talvez 

não sejamos capazes de eliminar as situações de estresse, mas 

podemos mudar as maneiras de responder a essas situações. 

 

Disponível em: http://meigaeabuzada.com/2014/08/04/estresse-e-ganho-de-

peso/lAcessado em: 13/08/2014. 

http://cienciasdesenrolando.blogspot.com.br/2012/08/cigarro.html
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A fadiga crônica, por sua vez, decorre de esforços excessivos ou 

repetitivos, de ordem mental ou física, sendo mais comum do que se 

pensa entre estudantes, trabalhadores e donas de casa. Pode-se 

aliviar ou superar um quadro crônico de fadiga de três maneiras: 

reorganizando nossas vidas para diminuir as exigências impostas 

sobre nós; valorizando o lazer ativo; ou aumentando nossa 

resistência orgânica à fadiga. Isto pode ser feito de várias maneiras, 

incluindo uma melhor alimentação e um programa de 

condicionamento físico, enfatizando aspectos cardiorrespiratórios, 

muscular, e a capacidade de relaxamento.  

 

Disponível em: http://www.gracielycarvalho.com.br/2011/03/10/l-e-r-lesao-por-esforco-
repetitivo/lAcessado em: 13/08/2014. 

Existem, também, outros fatores negativos sobre os quais 

podemos ter algum controle preventivo, como no caso de 

algumas doenças infecciosas, como a AIDS, e doenças 

degenerativas que afetam de maneira progressiva o sistema 

cardiovascular, pulmões, músculos e articulações, pele, visão e 

audição. Particularmente, as chamadas doenças crônico-

degenerativas ou doenças crônicas não transmissíveis, como a 

hipertensão, a obesidade, o diabetes, o câncer e as doenças 

cardiovasculares, têm sido fortemente associadas ao estilo de vida 

negativo: alimentação inadequada, estresse elevado e inatividade 

física. 

Fatores negativos que interferem na saúde e sobre os quais temos 

pouco – ou nenhum – controle incluem características herdadas, 

efeitos naturais do envelhecimento, certos acidentes imprevisíveis e 

algumas doenças infecciosas. Nesses casos o ideal é dispor de 

condições ambientais e de assistência que possam minimizar as 

consequências e evitar comportamentos que os agravem. 

Um aspecto modificável e que tem graves consequências pessoais e 

para o país é relativo à violência no trânsito. Nosso comportamento 

no trânsito traduz valores que a sociedade precisa mudar – quer pela 

educação; quer pela punição exemplar dos infratores. Mesmo com 

leis que, por exemplo, obrigam o uso do cinto de segurança, dados 

do IBGE (PNAD, 2008) indicam que apenas 73,2% da população 

brasileira “sempre ou quase sempre” usam o cinto de segurança no 

banco da frente, seja como passageiro ou motorista (no banco de 

trás a média foi próxima de 37%, independentemente do sexo). Isso 

é mais grave na faixa etária dos 14 aos 24 anos, nas regiões Norte e 

Nordeste, onde tal prevalência é quase o dobro das regiões sul e 

sudeste, e nas faixas de renda mais baixas. 

1.5- O CONCEITO DE SAÚDE POSITIVA 
Mais do que nunca, é grande o impacto dos hábitos pessoais e do 

estilo de vida em nossa saúde. As pesquisas mostram que as 

mudanças comportamentais podem ser muito efetivas na área de 

prevenção e controle das doenças associadas à inatividade, referidas 

como doenças hipocinéticas. 

O organismo humano foi construído para ser ativo. Nossos 

ancestrais eram muito ativos por necessidade, na caça, pesca, fuga, 

busca de refúgio etc., e por falta de opções tecnológicas que lhes 

permitissem poupar esforços. Nas civilizações modernas, a 

mecanização, a automação e a tecnologia dos computadores nos 

têm eximido, em grande parte, das tarefas físicas mais intensas no 

trabalho e nas atividades da vida diária. Da mesma forma, as muitas 

opções do chamado lazer passivo – como a televisão e os jogos 

eletrônicos – têm reduzido muito a parcela do tempo livre em que 

somos ativos fisicamente (lazer ativo – esportes, dança, caminhadas, 

jogos ao ar livre etc.). Estes meios de poupar esforço, apesar de 

proporcionarem conforto e maior produtividade, não diminuem a 

necessidade de exercitarmos regularmente o nosso organismo para 

que os males do sedentarismo não prejudiquem o estado geral de 

saúde física e mental, reduzindo a capacidade de realizar tarefas 

rotineiras e a qualidade de nossas vidas, a médio e longo prazo. 

 

Disponível em: http://marciolinardi.com.br/aptidao-fisica/Acessado em: 13/08/2014. 

Além de melhor qualidade de vida, estudos longitudinais têm 

demonstrado que a expectativa de vida para indivíduos com bons 

hábitos de saúde pode ser também mais longa: em média, + 11 anos 

entre os homens e + 7 anos entre as mulheres. Mas é claro, viver 

muito não significa nada para alguém que não gosta da vida que tem. 

O prazer, a alegria de viver, a satisfação pessoal e as amizades, são 

fatores em nossas vidas que certamente antecedem e superam a 

preocupação com a longevidade, e precisam ser continuamente 

cultivados para que uma vida mais longa tenha sentido. 

Enquanto jovens, tendemos a não nos preocupar com a saúde, 

pois, em geral, estes são os anos de apogeu em termos de saúde e 

disposição. É comum ouvirmos argumentos baseados em estórias de 

pessoas longevas que fumam, bebem etc.; então, para que se 

preocupar? De fato, para uma pequena parcela da população, as 

características herdadas parecem “garantir” boa saúde e longevidade 

a despeito da vida que levam. No outro extremo, vemos exemplos de 

indivíduos que adoecem ou morrem precocemente apesar de 

levarem uma vida com bons hábitos de saúde. Entretanto, para a 

grande maioria das pessoas (talvez 80-90%), a saúde e a 

longevidade dependem muito dos comportamentos relacionados à 

saúde. 

Mesmo os jovens deveriam estar mais atentos, pois o estilo de vida e 

os hábitos são estabelecidos, em grande parte, antes da vida adulta, 

e podem influenciar grandemente nossa saúde na meia idade e na 

velhice. Neste processo, o conhecimento adquirido e a nossa atitude 

são de fundamental importância. Ninguém está imune à apatia e aos 

condicionamentos negativos associados aos confortos da 

modernidade e que afetam os hábitos que conduzem à saúde 

positiva. É preciso destacar que a decisão final é do indivíduo, mas 

os fatores determinantes, que podem facilitar ou dificultar o 
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comportamento individual, vêm do ambiente físico e do meio social 

em que se vive. 

Uma combinação de fatores influenciam as escolhas individuais. 

Saúde = Responsabilidade do indivíduo e da sociedade. Por 

sociedade entende-se: governos, empresas, meios de comunicação, 

comunidade em geral (instituições e pessoas) que podem facilitar ou 

dificultar nossas escolhas pessoais. Seria fácil, mas injusto, atribuir-

se exclusivamente ao indivíduo a responsabilidade por todos os 

aspectos do seu estilo de vida e de sua saúde. 

Ter boa condição de saúde não representa apenas um objetivo 

importante; isto é um meio para a realização de todos os outros 

objetivos na vida. 

As pesquisas têm demonstrado que uma nutrição adequada, controle 

do estresse, atividades físicas moderadas e suporte social são 

fundamentais para um coração saudável. As pessoas precisam 

incorporar esses elementos no seu dia-a-dia; precisam entender o 

grande poder de pequenas mudanças no seu estilo de vida. 

Portanto, tome a iniciativa! Envolva-se, divirta-se e trabalhe por sua 

saúde positiva. É o melhor seguro para uma vida com qualidade. 

Procure entender as diferenças entre os fatores da saúde que podem 

e os que não podem ser controlados. Acentue o positivo, reduza ou 

elimine o negativo e aprenda a viver com o que não se pode mudar. 

Esse equilíbrio entre tudo o que gostaríamos e o que deveríamos 

fazer em nossa vida parece ser o melhor caminho para uma vida 

com mais qualidade, agora e, principalmente, nos anos por vir. 

E lembre-se: mudanças no estilo de vida não são fáceis de realizar e 

dependem da nossa vontade, do apoio dos familiares e amigos, e 

das informações e oportunidades que nos são oferecidas. 

 
 

 

Atenção para o conceito de qualidade de vida, seus parâmetros 
individuais e socioambientais, além da relação entre qualidade 
de vida e o Pentáculo do Bem- estar. 

 

   http://globoplay.globo.com/v/2584312/; 
https://www.youtube.com/watch?v=I5TmkW6ur80; 
http://www isoqol.org/; 
http://portalcds.ufsc.br/ 
http://www.bireme.br/php/index.php; 
 

 

 
"Clipe Oficial" Qualidade de Vida, EddyLuem Cruz 
Comida, Paralamas e Titãs com Arnaldo Antunes. 
 

 

 
https://www.facebook.com/saude.qualidade.vida/?fref=ts 

 

 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História – Revolução Industrial – Evolução 
tecnoindustrial; 
Leia em Geografia – Industrialização Geral e Industrialização 
no Brasil; 
Leia em História – Pré-História, Períodos da Pré-História. 

 

 
01. (PREUNI-SEED/2015) 

 

Disponível em: https://bit.ly/2F0r1j3.Acessado em: 08/05/2014. 

Qualidade de vida pode ser considerada como sendo “a percepção 

de bem-estar resultante de um conjunto de parâmetros individuais e 

socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições 

em que vive o ser humano”.  
NAHAS, M.V. Atividade Física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo. 5ª ed. Ver. E atual. Londrina: Midiograf, 2010. 
 

A imagem acima apresenta parâmetros que podem influenciar a 

qualidade de vida de indivíduos ou grupos populacionais. A partir 

dela é possível afirmar que 
 

A) atividade física e assistência médica não são parâmetros que 

podem influenciar na qualidade de vida de pessoas ou grupos 

populacionais. 

B) moradia e meio ambiente são parâmetros que podem influenciar 

na qualidade de vida de pessoas ou grupos populacionais. 

C) atividade física e alimentação saudável contribuem para 

obtenção de uma vida com qualidade. 

D) hereditariedade e comportamento preventivo contribuem para 

uma vida mais longa e com qualidade. 

E) estilo de vida e condições de trabalho não contribuem para 

obtenção de uma vida com qualidade. 
 

02. (CONCURSO/PM/MACEIÓ/SMS/2012) A qualidade de vida pode 

ser entendida como: “a percepção do indivíduo sobre a sua posição 

na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais 

ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHO, 1995). Sobre qualidade de vida, assinale a 

opção correta. 
 

A) Há dois aspectos relevantes do conceito de qualidade devida: 

subjetividade e multidimensionalidade. O primeiro trata-se de 

considerar como o indivíduo avalia a sua situação pessoal em 

cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de vida e o 

segundo refere-se ao reconhecimento de que o construto é 

composto por diferentes dimensões. 

B) O profissional de educação física ao pensar a qualidade de vida 

das pessoas deve ter como principal meta a prática esportiva por 

todos os indivíduos. 

C) A condição de saúde é o principal aspecto relacionado à 

qualidade de vida, sendo secundários aspectos como meio 

ambiente, relações sociais e trabalho. 

D) A compreensão sobre a qualidade de vida dos usuários 

incorpora-se ao trabalho do dia-a-dia dos serviços de saúde, mas 

não deve influenciar as decisões e condutas das equipes de 

saúde. 

E) As dificuldades relativas à avaliação da qualidade de vida limitam 

a sua inclusão na prática clínica. Sendo o principal fator 

contribuinte, a inexistência de instrumentos para aferir a 

qualidade de vida, já que essa consiste em uma percepção 

própria e individual. 

 

03. (CONCURSO/PM/MACEIÓ/SMS/2012) Na promoção da 

qualidade de vida e redução da vulnerabilidade e riscos à saúde, os 

determinantes e condicionantes relacionados são: 
 

A) hábitos alimentares, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, prazer, cultura, prática de atividade física. 

B) qualidade da água, condições de moradia, ocupação, ambiente, 

educação, lazer, diversão, acesso a serviços essenciais. 

C) modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

D) hábitos alimentares, condições de trabalho, habitação, acesso a 

água tratada, educação, ocupação, diversão, prática de atividade 

física. 

E) modos de viver, condições de moradia, ocupação, ambiente, 

educação, lazer, diversão, acesso a serviços essenciais. 
 

http://globoplay.globo.com/v/2584312/
https://www.youtube.com/watch?v=I5TmkW6ur80
http://www.bireme.br/php/index.php
https://www.facebook.com/saude.qualidade.vida/?fref=ts
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04. (UEM/VERÃO/2012/ADAPTADA) A influência do exercício físico 

na qualidade de vida tem sido amplamente discutida por estudiosos 

da área da saúde. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
 

A) A prática de exercícios físicos não deve ser considerada como 

importante pelos profissionais da saúde, uma vez que existem 

outras alternativas para a manutenção da saúde. 

B) A ação do exercício físico sobre a saúde tem sido discutida sob 

dois aspectos: o primeiro diz respeito a sua não influência nos 

quadros de morbidade e mortalidade; o segundo refere-se à 

importância de sua sistematização, a fim de não melhorar o bem-

estar e a qualidade de vida. 

C) É importante realçar que não há efeitos benéficos de um estilo 

ativo durante o envelhecimento, pois isso não garante a 

manutenção da capacidade vital do Indivíduo. 

D) Em grupos de idosos, os aspectos motivacionais têm pouca ou 

nenhuma relação com os programas de exercício físico. Portanto 

estes devem primar unicamente pela rigidez e pelo controle dos 

parâmetros fisiológicos. 

E) A qualidade vida é um fator multidimensional, pois envolve 

sentimentos como felicidade, dignidade e cidadania. 
 

05. (CONCURSO/PM/SANTANA DO IPANEMA/AL/2013) O grupo 

de especialistas em qualidade de vida da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) afirma que existe uma Considerável concordância 

acerca de algumas características da definição de qualidade de vida. 

Qual das opções abaixo não representa uma dessas características? 
 

A) Subjetividade D) Mutabilidade 

B) Multidimensionalidade E) Exclusividade 

C) Bipolaridade 
 

06. (UEM/VERÃO/2012/ADAPTADA) O estilo de vida tem relação 

direta com a qualidade de vida. Sobre o assunto, assinale o que for 

correto. 
 

A) O conjunto de padrões de conduta que caracteriza a maneira de 

viver de um indivíduo pode ser definido como estilo de vida e tem 

relação direta com as atitudes, os valores e as oportunidades 

presentes na vida das pessoas. Dentre essas atitudes, destaca-

se a possibilidade de exercitar-se. 

B) A atividade física tem papel de destaque entre as ações que 

fazem parte do estilo de vida. No entanto ela só pode ser 

utilizada como parâmetro para medir a qualidade de vida em 

grupos com elevado nível de aptidão física. 

C) A atividade física praticada regularmente traz benefícios à saúde. 

Entretanto o sedentarismo, se associado a outros hábitos de 

vida, como por exemplo, a alimentação e a qualidade do sono, 

pode beneficiar os padrões de saúde de um indivíduo. 

D) A busca pela qualidade de vida por aqueles que praticam 

exercício físico em uma sociedade globalizada não é um 

fenômeno sociocultural de múltiplos significados. 

E) Os conceitos de melhora na qualidade de vida e bem-estar e a 

relação dessa temática com o exercício físico não são 

amplamente difundidos. 
 

07. (CONCURSO/PM/SANTANA DO IPANEMA/AL/2013) Dos 

principais determinantes para adoção e manutenção de um estilo de 

vida ativo, qual a opção que não é considerada um desses 

determinantes? 
 

A) Variáveis demográficas D) Variáveis ambientais 

B) Variáveis cognitivas E) Variáveis epistemológicas 

C) Suporte Social 
 

08. (CONCURSO/PM/EXTREMOZ/RN/2013) Segundo Nahas 

(2000/2006), qualidade de vida, é a percepção de bem-estar que 

reflete um conjunto de parâmetros individuais, socioculturais e 

ambientais que caracterizam as condições em que vive o ser 

humano. 

Entre os parâmetros individuais, o estilo de vida é um dos 

importantes determinantes da saúde de indivíduos, grupos e 

comunidades. 

Enquanto nos parâmetros socioambientais destacam-se as 

condições de trabalho, remuneração, educação e lazer, dentre 

outros. 

O Pentáculo do Bem-estar é uma demonstração gráfica dos 

resultados obtidos por meio de um questionário do perfil do estilo de 

vida individual, sendo demonstrada em figura no formato do 

Pentáculo (estrela), com intuito de facilitar a visualização dos 

seguimentos abordados (NAHAS, 2003). Diante do exposto, quais 

são os cinco fatores que compõem o Pentáculo do Bem-estar? 
 

A) Nutrição, atividade física, relaxamento, comportamento social, 

lazer. 

B) Alimentação, qualidade de vida, relacionamento social, controle 

de stress, lazer. 

C) Alimentação, qualidade de vida, comportamento preventivo, 

relaxamento, lazer. 

D) Nutrição, atividade física, comportamento social, relacionamento 

social, lazer. 

E) Nutrição, atividade física, comportamento preventivo, 

relacionamento social, controle de stress. 

 

 

 

09. (ENEM-2016)  
 

Entrevista com Terezinha Guilhermina 
 

Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas da história 

paraolímpica do Brasil e um dos principais nomes do atletismo 

mundial. Está no Guinness Book de 2013/2014 como a “cega” mais 

rápida do mundo. 

Observatório: Quais os desafios você teve que superar para se 

consagrar como atleta profissional? 

Terezinha Guilhermina: Considero a ausência de recursos 

financeiros, nos três primeiros anos da minha carreira, como meu 

principal desafio. A falta de um atleta-guia, para me auxiliar nos 

treinamentos, me obrigava a treinar sozinha e, por não enxergar 

bem, acabava sofrendo alguns acidentes como trombadas e quedas. 

Observatório: Como está a preparação para os Jogos 

Paraolímpicos de 2016? 

Terezinha Guilhermina: Estou trabalhando intensamente, com 

vistas a chegar lá bem melhor do que estive em Londres. E, por isso, 

posso me dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e 

acompanhamento psicológico e nutricional da melhor qualidade. 

Revista do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, n. 6, dez. 2014 (adaptado). 

O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão 

ampliada de saúde. O fator que possibilita identificar essa 

perspectiva é o (a) 
 

A) aspecto nutricional. 

B) condição financeira. 

C) prevenção de lesões. 

D) treinamento esportivo. 

E) acompanhamento psicológico. 

 

2- PROGRAMA DE TREINAMENTO 

O primeiro passo para criar seu programa é avaliar sua condição 

atual. Deve fazer um exame físico. Os especialistas recomendam 

que o mesmo inclua um teste de estresse, um eletrocardiograma e 

que esta seja repetida a cada 12 ou 18 meses. 



Pré-Universitário/SEED Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Educação Física 
 

47 

A avaliação de sua rotina típica de aptidão física é pelo menos tão 

importante quanto fazer exames médicos periódicos. É necessário 

conhecer as condições gerais do corpo tanto quanto descobrir a 

quantidade de estresse que você está incluindo nos exercícios 

habituais. Isto só é possível através do teste de campo. 

 

Disponível em:http://2.bp.blogspot.com/-
KFyT6vOQsZk/UPTAt3euF9I/AAAAAAAAAMk/0OoQovVE7Oo/s400/montagem.jpg. 

Acessado em: 13/08/2014. 
 

2.1- A ESCOLHA DA ATIVIDADE FÍSICA IDEAL 

A escolha de uma rotina de exercícios requer em primeiro lugar uma 

avaliação das exigências físicas presentes nas atividades 

disponíveis. Uma vez julgadas apropriadas, há outros fatores que se 

deve levar em conta como qual a sua duração? De que forma o meio 

ambiente pode afetar sua capacidade de exercitar, regularmente, e 

manter um ritmo uniforme durante o exercício? Quanto vai custar? 

Que tipo de relacionamento vai ter com outras pessoas? 

Suas respostas a essas perguntas, provavelmente, vão determinar a 

compatibilidade do exercício com seu estilo de vida, que influenciará, 

profundamente, sua força de vontade para persistir a rotina. 

Uma vez que tenha escolhido uma rotina, fisicamente, aceitável que 

satisfaça suas necessidades nessas quatro áreas, acredito que você 

formará o hábito de se exercitar com prazer. 

2.2- ATIVIDADES ANAERÓBICAS 

O trabalho físico anaeróbico alimenta os impulsos de poder físico 

que duram menos de 2 minutos. Recebe esse nome porque não 

depende do ar respirado durante o desempenho da atividade. Ao 

contrário, “toma-se emprestado” o oxigênio do organismo e devolve-

se mais tarde. Por exemplo, se você irrompe numa corrida para 

atravessar o saguão de um aeroporto, vai alcançar o ponto de 

chegada sem fôlego porque precisa pagar o débito de oxigênio 

criado durante o impulso de energia anaeróbica. 

 

 

Disponível em:http://2.bp.blogspot.com/-

ty6bm3u3Peg/TZoR4pzC5_I/AAAAAAAAAHg/rhgDU8BDTIo/s1600/atletismo-
110m+com+barreira.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

2.3- ATIVIDADES AERÓBICAS 

O trabalho físico aeróbico é um exercício mais demorado, os 

músculos consomem oxigênio respirado no ato. Os exercícios 

aeróbicos exigem grandes quantidades desse gás, enquanto perdura 

a atividade e, feitos habitualmente, melhora a capacidade de 

bombeamento do coração. Um bombeamento melhor aperfeiçoa o 

transporte do oxigênio, que é chamado de benefício aeróbico.  

 

Disponível em:http://www.portaldepaulinia.com.br/images/stories/2011/outubro/Caminhar-
emagrecer.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

Atividades físicas aeróbicas Atividades físicas anaeróbicas 

Caminhada Musculação 

Hidroginástica Ginástica Localizada 

Corridas Leves Fortalecimento Abdominal 

Dançar Esportes 

Andar de bicicleta Corridas Rasas 

2.4- COMO MEDIR SEUS BATIMENTOS CARDÍACOS 

É possível contar os batimentos cardíacos por minuto (bpm) usando 

os dedos 

No punho. 

Coloque os dedos indicador e médio esticados sobre a parte interna 

do punho, logo abaixo da base do polegar. Pressione firmemente 

com os dedos esticados até sentir a pulsação. 

 

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-
q48rkEwgf4I/UGNhRqw7byI/AAAAAAAAACc/ElFAEcA2yd8/s1600/FC.jpg. Acessado em: 

13/08/2014. 

No pescoço. 

Posicione os dedos indicador e médio na parte macia e oca da lateral 

do pescoço. Pressione firmemente até sentir a pulsação. 

 

Disponível 
em:http://1.bp.blogspot.com/_gDEXO5YGckw/TJZ_IBbMfVI/AAAAAAAAAHE/c0lqa_nWKJY/

s400/medir_freq_cardiaca_pescoco-716075.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 
Ao encontrar o pulso. 

Conte os batimentos por 15 segundos e multiplique por 4. O 

resultado é o número de batimentos por minuto.  

2.5- FREQUÊNCIA CARDÍACA 

Pode definir-se como sendo o número de batimentos cardíacos 

contados num minuto. É também denominada de pulsação. 

É um indicador útil de adaptação fisiológica e de intensidade de 

esforço. Por isso, a sua monitorização constitui-se como uma 

componente importante na avaliação da aptidão cardiovascular e em 

programas de treino. 

Em exercícios de intensidade submáxima, o valor da frequência 

cardíaca correlaciona-se diretamente com a intensidade da carga. 

Existem várias fórmulas para determinar a Frequência Cardíaca, 

sendo a mais utilizada à fórmula de predição da Frequência Cardíaca 

Máxima, baseada na idade: 

FC = 220 – idade. 

http://2.bp.blogspot.com/-KFyT6vOQsZk/UPTAt3euF9I/AAAAAAAAAMk/0OoQovVE7Oo/s400/montagem.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-KFyT6vOQsZk/UPTAt3euF9I/AAAAAAAAAMk/0OoQovVE7Oo/s400/montagem.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ty6bm3u3Peg/TZoR4pzC5_I/AAAAAAAAAHg/rhgDU8BDTIo/s1600/atletismo-110m+com+barreira.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ty6bm3u3Peg/TZoR4pzC5_I/AAAAAAAAAHg/rhgDU8BDTIo/s1600/atletismo-110m+com+barreira.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ty6bm3u3Peg/TZoR4pzC5_I/AAAAAAAAAHg/rhgDU8BDTIo/s1600/atletismo-110m+com+barreira.jpg
http://www.portaldepaulinia.com.br/images/stories/2011/outubro/Caminhar-emagrecer.jpg
http://www.portaldepaulinia.com.br/images/stories/2011/outubro/Caminhar-emagrecer.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_gDEXO5YGckw/TJZ_IBbMfVI/AAAAAAAAAHE/c0lqa_nWKJY/s400/medir_freq_cardiaca_pescoco-716075.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_gDEXO5YGckw/TJZ_IBbMfVI/AAAAAAAAAHE/c0lqa_nWKJY/s400/medir_freq_cardiaca_pescoco-716075.jpg
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FC treino = FC repouso + Intensidade x (FC máxima – FC 

repouso) 

Frequência Cardíaca de Repouso (FCR) - é o número de 

batimentos por minuto, medido 2 minutos depois de acordar, antes 

de se levantar e partindo do pressuposto que a pessoa teve 8 horas 

de repouso. Este valor pode indicar-nos possíveis patologias, caso 

se apresente com valores muito elevados. 

Um valor de pulsação médio anda por volta dos 60 a 65 batimentos 

por minuto. Se, por exemplo, logo ao acordar, apresenta uma 

pulsação de 90 batimentos por minuto, é aconselhável consultar o 

seu médico.  

Em indivíduos treinados, a FCR pode atingir valores na ordem das 40 

pulsações por minuto. Quanto mais baixo for o batimento cardíaco, 

tanto em repouso como em exercício, menos esforço o coração terá 

de realizar em determinada atividade. Em pessoas sedentárias, a 

frequência cardíaca, tanto em repouso como durante o exercício, 

diminui após 6 a 8 semanas de treino. 

2.6- ZONA ALVO DE TREINAMENTO 

A prática de exercício físico só é benéfica quando provoca 

adaptação. Para isso, o exercício tem de atingir um determinado 

nível de intensidade, designado por Limiar de Treino (é o nível 

mínimo de intensidade de exercício necessário para produzir 

alterações na aptidão física). 

É também necessário determinar o limite máximo de intensidade do 

exercício. Deste modo, a Zona Alvo de treino corresponde à 

intensidade de esforço situada entre o limiar de treino e o limite 

superior. 

Na determinação da Zona Alvo são habitualmente sugeridas duas 

propostas. 

Frequência Cardíaca de Reserva (FCR), proposta por Karvonen. É o 

método mais personalizado. 

Frequência Cardíaca Teórica Máxima (FCTmáx). É mais fácil de 

calcular, contudo é menos personalizada, variando apenas em 

função da idade (220 – idade). 

A intensidade de treino é diferente para as duas propostas: 

A) para a FCR e VO2 a zona alvo situa-se 50% (limiar de treino) e 

85% (limite superior); 

B) para a FCTmáx a Zona Alvo situa-se entre 60% (limiar de treino) e 

90% (limite superior). 

1º) Determinação da FC de reserva (Fórmula de Karvonen) 

FCT máx = 220 – idade 

FC trabalho =  FC Tmáx – FC repouso 

FC repouso – contada idealmente de manhã 

Limiar de Treino = FC trabalho x 50% + FC repouso 

Limiar Superior da ZA = FC trabalho x 85% + FC repouso 

2º) Determinação da FC teórica máx.  

FCT máx = 220 – idade 

Limiar de Treino = FCT máx x 60%  

Limiar Superior da ZA =  FCT máx x 90% 

% FREQUÊNCIA 

CARDÍACA DE TREINO 

(KARVONEN) 

POPULAÇÃO-ALVO 

40 a 60% 

Indivíduos sedentários; Hipertensos, 

diabéticos, cardíacos 

Objetivos: perda de peso; 

desenvolvimento da capacidade 

cardiorrespiratória em populações 

especiais 

50 a 75% 

Indivíduos ativos 

Objetivos: perda de peso; 

desenvolvimento da capacidade 

cardiorrespiratória 

70 a 85% 
Indivíduos Treinados 

Objetivos: Desenvolvimento da 

capacidade cardiorrespiratória 

90 a 100% 
Indivíduos altamente treinados 

O treino deve de ser acompanhado 

por técnicos especializados 

 

Quando as frequências cardíacas ultrapassam largamente os limites 

estabelecidos, não significa que o exercício esteja a ser realizado de 

forma errada. Corre-se, no entanto, o risco de trabalhar fora do 

objetivo, podendo ainda significar que a pessoa ainda não estará 

preparada para o realizar. 

É muito importante realizar, após o treino, um período de 

recuperação e restabelecimento cardíaco (retorno à calma) de 

aproximadamente 3 minutos, para que a sua frequência cardíaca 

normalize. Por isso, nunca deverá interromper bruscamente o seu 

exercício. 

Deverá iniciar a sua atividade física de acordo com os seus objetivos, 

procurando trabalhar inicialmente com percentagens de frequência 

cardíaca mais baixa, de forma a promover adaptações graduais ao 

organismo. 

2.7- PRINCÍPIOS DO TREINAMENTO FÍSICO 

Existem alguns princípios básicos do exercício que orientam o 

mundo do fitness, e conhecendo-os pode ajudá-lo a preparar e 

manipular os diferentes componentes do seu programa de treino.  

PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE 

Os efeitos da sobrecarga são específicos ao tipo de sobrecarga. Isso 

quer dizer que para adaptações musculares, articulares, 

desenvolvimento motor e melhora do sistema de energia, você deve 

estimular seu corpo com o próprio exercício da modalidade esportiva 

escolhida. 

Por exemplo: para desenvolver o máximo de condicionamento físico 

no futebol, o treinamento deve ser feito de acordo com as 

características do futebol.  

PRINCÍPIO DA ADAPTAÇÃO 

Com a atividade física o corpo se adapta ao esforço e sobrecarga 

adicional aumentando sua força ou função. Com o treinamento, as 

células do nosso corpo sofrem danos, ou seja, ficam mais fracas e 

debilitadas depois de cada treino.  

Após esse estímulo do treino, nosso corpo começa o processo de 

adaptação ao estímulo do qual sofreu. O objetivo é criar subsídios 

necessários para quando houver o próximo estímulo o corpo estará 

mais preparado, mais forte. Esse estado é chamado de 

Supercompensação.  

PRINCÍPIO DA SOBRECARGA 

Sobrecarga é a aplicação de um estímulo causando estresse com 

demanda maior do que o normal sobre o sistema fisiológico ou sobre 

um órgão, resultando num aumento ou função dos mesmos. 
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Se você estimular seu corpo com atividades com o mesmo volume e 

intensidade, seus músculos e sistema cardiorrespiratório sofrerão 

pouca ou nenhuma adaptação. Contudo, se você gerar um estresse 

físico maior, ou seja, aumentar o volume e/ou intensidade dos 

treinos, seu corpo irá criar condições de adaptar-se ao estímulo 

novo, ficando mais forte para suportar o maior estresse.  

PRINCÍPIO DA PROGRESSÃO 

A sobrecarga deve aumentar de maneira gradual e sistemática, a fim 

de dar tempo para as adaptações fisiológicas e evitar lesões ou 

fadiga. Quando os músculos e sistema cardiovascular se 

acostumarem ao estímulo aplicado, ou seja, se adaptarem a 

sobrecarga estipulada, é hora de aumentá-la, aumentando o 

estímulo, gerando novas adaptações fisiológicas. 

PRINCÍPIOS DA REVERSIBILIDADE 

Quando há interrupção dos treinos, o corpo volta ao estado de 

condicionamento pré-treino. Esse é o princípio do treinamento mais 

cruel, pois se faltar estímulo, você perde condicionamento 

rapidamente. Quanto mais treinado o indivíduo, maior é a perda pela 

falta de uso.  

O corpo humano procura a maneira mais fácil e que gaste menos 

energia para se manter, em geral a proporção de perda é de 3 para 1.  

PRINCÍPIO DA VARIABILIDADE 

Quando se varia o volume, intensidade e estilo de treino, obtém-se 

maior equilíbrio muscular e forma física. Além do fator motivacional, 

variar os estímulos gera um condicionamento físico mais completo.  

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIDADE BIOLÓGICA 

Pessoas diferentes têm respostas diferentes ao estímulo de 

treinamento. Cada pessoa possui características individuais, sendo 

assim, o treinamento físico que serve para uma pessoa não 

necessariamente serve para outra.  

Além das características pessoais, devem levar em conta também os 

objetivos e necessidades de cada um.  

 

 

Atenção nos fatores relevantes para elaboração de um 
programa de treinamento, o qual deve manter relação direta 
com o tipo de atividade a ser realizada.  Deve-se também 
está atento para o conceito de componentes da atividade 
física como frequência cardíaca, zona alvo de treinamento, 
assim como conhecer os princípios do treinamento. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noKvDtlSWEs 
https://www.youtube.com/watch?v=iGQqEFTvKiE 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub6r_TYJREE 
https://www.youtube.com/watch?v=CmGlXun5tj0 
https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ZrFWwia8 
https://www.youtube.com/watch?v=5Vs0blN7x7w 
https://www.youtube.com/watch?v=BekJfKVMb_A 
https://www.youtube.com/watch?v=x1MaXOWGLw0 
https://www.youtube.com/watch?v=Ma1qhrDmMQ0As 
https://www.youtube.com/watch?v=nqhqd8s1gD4 
 

 

http://www.educacaofisica.com.br/?s=PROGRAMA+DE+TREI    
NAMENTO 
http://treinamentoesportivo.com/ 

 

  
https://www.facebook.com/drpaulogentil 
https://www.facebook.com/treinoemfoco/?fref=ts 
 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Respiração anaeróbia e aeróbica; 
Leia em Biologia – Circulação Humana; 
Leia em Biologia – Homeostasia. 
 

 
 

01. (ENAD/2004) Ao matricular-se nas aulas de alongamento de um 

projeto social da prefeitura de sua cidade, Ana, de 45 anos, foi 

submetida a um processo de avaliação inicial. Este procedimento 

busca investigar 
 

A) a presença de fatores de risco cardiovasculares e realizar a 

montagem dos treinos. 

B) a presença de fatores de risco para doenças hipocinéticas e 

identificar o estado atual da condição física do indivíduo. 

C) a presença de fatores de risco para doenças hipocinéticas e 

realizar a montagem dos treinos. 

D) a presença de obesidade e verificar os objetivos da aluna no que 

se refere aos padrões estéticos. 

E) o valor do VO2 máx., limiar anaeróbio e frequência cardíaca 

máxima, além de realizar a montagem dos treinos. 
 

02. (CONCURSO/FMS/PI/2011) Um jovem de 20 anos de idade 

participa durante um período de seis meses de um programa de 

treinamento aeróbio para uma dada carga. Após os seis meses de 

treinamento foram aferidos sua frequência cardíaca. Pergunta-se: 

como esta se apresentou em relação à frequência aferida no início 

do treinamento? 
 

A) Não apresentou diferença. 

B) Apresentou-se o dobro do valor. 

C) Apresentou-se semelhante à frequência basal. 

D) Apresentou-se mais elevada. 

E) Apresentou-se mais baixa. 
 

03. (PREUNI-SEED/2015) 

 
Disponível em: 

http://1.bp.blogspot.com/_r6p59BK64ik/S7L2Yfz7C0I/AAAAAAAAAFs/5Gcov92MLHQ/ 
s1600/Benef%C3%ADcios%2520da%2520bicicleta.png. Acessado em: 10/09/2014. 

(ADAPTADO) 

MOBILIDADE URBANA E O DIREITO À CIDADE 

As ciclovias são apontadas como uma das soluções para a melhoria 

da mobilidade urbana. 

Várias propostas têm surgido neste debate, que vão desde o 

incentivo à utilização de novos modais de transporte, como a 

bicicleta, até ações restritivas de utilização do automóvel, como a 

criação de pedágios urbanos e os rodízios de automóveis. 

Outro ponto que permeia o debate sobre a mobilidade urbana é o 

controle da emissão de poluentes por veículos automotores, 

demonstrando uma preocupação com o meio ambiente. O estímulo 

ao uso de veículos que não emitem gases, como as bicicletas, ou o 

incentivo ao uso do transporte coletivo – que em virtude da 

quantidade de pessoas que transporta, diminui a capacidade de 

poluição se comparado com os automóveis – são medidas 

apontadas como essenciais à formação de uma cidade sustentável. 
 

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/mobilidade-urbana-direito-
cidade.htm. (ADAPTADO) 

 

Sabe-se que andar de bicicleta é uma atividade física aeróbica. É 

característica deste tipo de atividade: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=noKvDtlSWEs
https://www.youtube.com/watch?v=iGQqEFTvKiE
https://www.youtube.com/watch?v=Ub6r_TYJREE
https://www.youtube.com/watch?v=CmGlXun5tj0
https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ZrFWwia8
https://www.youtube.com/watch?v=5Vs0blN7x7w
https://www.youtube.com/watch?v=BekJfKVMb_A
https://www.youtube.com/watch?v=Ma1qhrDmMQ0As
https://www.youtube.com/watch?v=nqhqd8s1gD4
http://www.educacaofisica.com.br/?s=PROGRAMA+DE+TREI%20%20%20%20NAMENTO
http://www.educacaofisica.com.br/?s=PROGRAMA+DE+TREI%20%20%20%20NAMENTO
http://treinamentoesportivo.com/
https://www.facebook.com/drpaulogentil
https://www.facebook.com/treinoemfoco/?fref=ts
http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/mobilidade-urbana-direito-cidade.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/mobilidade-urbana-direito-cidade.htm
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A) os músculos não consomem oxigênio respirado no ato. 

B) melhora a capacidade de bombeamento do coração. 

C) não depende do ar respirado durante o desempenho da 

atividade. 

D) toma-se emprestado o oxigênio do organismo e devolve-se mais 

tarde. 

E) são exercícios de alta intensidade e curta duração. 
 

04. (CONCURSO/PM/JOAQUIM GOMES/AL/2013) Considere a 

Equação: FC = % (FCmax – FCmin) + FC min. Esta equação é 

utilizada para a estimativa da Zona Alvo pelo procedimento da 

Frequência Cardíaca: 
 

A) Máxima       B) Mínima       C) Pico       D) Reserva 
 

05. (CONCURSO/PM/JOAQUIM GOMES/AL/2013) Considerando o 

documento intitulado “Quantidade e qualidade de exercício para o 

desenvolvimento e manutenção do condicionamento 

cardiorrespiratório, músculo-esquelético e neuromotor em adultos 

aparentemente saudáveis: guia para a prescrição de exercício” do 

Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2011), qual a 

Zona Alvo de Treino para um sujeito de 30 anos, que obteve no teste 

de esforço uma FCmáxima de 190 bpm´s, para 60% a 70% da 

FCmáx? 
 

A) 90 – 100 bpm´s C) 114 – 133 bpm´s 

B) 110 – 120 bpm´s D) 120 – 150 bpm´s 
 

06. (CONCURSO/PM/JOAQUIM GOMES/AL/2013) Considerando o 

documento intitulado “Quantidade e qualidade de exercício para o 

desenvolvimento e manutenção do condicionamento 

cardiorrespiratório, músculo-esquelético e neuromotor em adultos 

aparentemente saudáveis: guia para a prescrição de exercício” do 

Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2011), calcule a 

zona alvo para uma intensidade moderada (40% – 60%) para a FC 

reserva,considerando uma FC máxima de 200 bpm´s e uma FC de 

repouso de 80 bpm´s. 
 

A) 125 – 149 bpm´s C) 132 – 155 bpm´s 

B) 128 – 152 bpm´s D) 135 – 160 bpm´s 
 

07. (CONCURSO/FMS/PI/2011) Um indivíduo de 20 anos se 

apresenta para iniciar um programa de atividade física. Calculada a 

zona sensível do treinamento, foi considerado como limite mínimo 

70% e como limite máximo90% do valor da frequência máxima para 

a idade, obtida pela equação de Karvonen (Fmáx = 220 –idade). 

Diante do exposto, a zona sensível do treinamento corresponde a: 
 

A) 180 mínima e 220 máxima; 

B) 140 mínima e 180 máxima. OHGI; 

C) 120 mínima e 180 máxima; 

D) 110 mínima e 160 máxima; 

E) 90 mínima e 180 máxima. 
 

08. (CONCURSO/PM/MACEIÓ/SMS/2012) Um indivíduo, atualmente 

com 40 anos, iniciou suas atividades como atleta aos 16 anos, desde 

então, treinando intensamente todos os dias. Atualmente, após 

quatro anos de sua aposentadoria, sedentário desde então, está com 

14kg acima do peso e um IMC de 40 kg/m2. Qual a opção correta 

que corresponde à avaliação do profissional de educação física a 

esse respeito? 
 

A) Mesmo estando com o IMC de 40 kg/m2, não se pode afirmar 

que o indivíduo está acima do peso, pois segundo o princípio da 

individualidade biológica deve ser considerado que se trata de 

um ex-atleta. 

B) É importante observar antes de afirmar que o indivíduo está 

acima do peso, o tipo de esporte que este praticava, uma vez 

que o princípio da especificidade afirma que atletas de alto 

rendimento não tem chances de ficarem obesos, mesmo na 

condição atual de sedentário. 

C) De acordo com princípio da sobrecarga crescente, esse aumento 

demasiado de peso sobrecarregará o sistema cardiovascular e 

os riscos de doenças cardíacas aumentarão. 

D) Após quatro anos de sedentarismo, sem que tivesse ocorrido 

qualquer momento de retorno aos treinos, o indivíduo perdeu o 

condicionamento adquirido durante os mais de 20 anos como 

atleta, de acordo com o princípio da reversibilidade. 

E) Pelo tempo em que o indivíduo passou treinando, mais de 20 

anos, o aumento de 14 kg não é significante nesse caso. 
 

09. (CONCURSO/PM/PARNAÍBA/PI/2010) O American Collegeof 

Sports Medicine (ACSM) publicou recentemente as diretrizes do 

Treinamento Resistido (TR). Nestas diretrizes, estão contidos os 

principais princípios do TR, quais sejam: sobrecarga progressiva, 

especificidade e variação ou periodização. Assinale, dentre as 

opções abaixo, aquela que define um desses princípios, segundo o 

ACSM. 
 

A) Sobrecarga progressiva: aumento gradual do estresse aplicado 

durante os períodos de intervalos do treino. 

B) Especificidade: a adaptação fisiológica específica ao TR é 

determinada por vários fatores, incluindo ações musculares 

envolvidas, velocidade de movimento, amplitude de movimento, 

grupos musculares treinados, os sistemas de energia envolvidos 

e intensidade e volume de treinamento. 

C) Variação: envolve o processo não sistemático de alterar uma ou 

mais variáveis do programa de treinamento ao longo do tempo 

para permitir que o estímulo de treinamento possa permanecer 

pouco desafiador e eficaz. 

D) Sobrecarga progressiva: declínio gradual do estresse aplicado 

durante o treinamento. 

E) Individualidade biológica: fenômeno que explica a inexistência de 

variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz que 

com que existam pessoas iguais entre si. 
 

10. (CONCURSO/PM/FLORIANO/PI/2011) Levando-se em conta a 

intensidade do estímulo e o princípio da adaptação é CORRETO 

afirmar: 
 

A) O estímulo fraco ou débil apenas excita. 

B) O estímulo forte provoca danos. 

C) O estimulo muito forte provoca adaptações. 

D) O estimulo médio não acarreta consequências. 

E) O estímulo forte provoca adaptações. 

 

 

3- EDUCAÇÃO FÍSICA E CAPACIDADES FÍSICAS 

Capacidades Físicas são ações musculares e processos motores 

que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos, 

ou seja, qualidades que fazem parte do nosso corpo, essenciais para 

uma vida ativa e saudável. 

Entre as capacidades físicas, podemos citar: a força, a flexibilidade, a 

agilidade, a velocidade, o equilíbrio e a resistência aeróbia e 

anaeróbia. Cada uma delas tem características, desenvolvimento e 

curiosidades muito peculiares. 

3.1- FORÇA 

É a qualidade física que permite a um músculo ou um grupo de 

músculos produzir uma tensão e vencer uma resistência na ação de 

empurrar, tracionar, elevar, apertar, abaixar, segurar etc. 

Existem alguns tipos de força como a força estática, a dinâmica, a 

máxima, a resistência de força e a explosiva. 
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FORÇA ESTÀTICA (NÃO HÁ MOVIMENTO) 

 

Disponível em: http://www.help-professor.com/image-gallery/2214017137989-
.jpg..Acessado em: 13/08/2014. 

FORÇA DINÂMICA (HÁ MOVIMENTO) 

 

Disponível em: http://vestibular.blogs.unipar.br/files/2011/10/Academia-29.jpg. Acessado 

em: 13/08/2014. 

FORÇA MÁXIMA 

 

Disponível em 
http://images.china.cn/attachement/jpg/site1006/20070921/00105cadc1c5085dab1231.jpg. 

Acessado em: 13/08/2014. 

RESISTÊNCIA DE FORÇA: É a capacidade do músculo de resistir 

ao cansaço após muitas contrações. Exercícios de força, com muitas 

repetições e por muito tempo, representam a resistência muscular. 

 

Disponível 
em:http://www.academiamulticenter.com.br/userfiles/image/Conteudo_Acedemia/ATIVIDAD

ES/POWERLOCAL.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

POTÊNCIA MUSCULAR OU FORÇA EXPLOSIVA: É a força feita 

no menor tempo possível. Por exemplo, o soco no boxe, um chute no 

futebol, uma cortada no vôlei ou no tênis, um salto para um toco no 

basquete. 

 

Disponível em: https://bit.ly/2SuJyI4. Acessado em: 13/08/2014. 

CURIOSIDADES E CARACTERÍSTICAS DA FORÇA 

O desenvolvimento da força depende de alguns fatores, dentre eles, 

a idade e o sexo; 

A força aumenta desde o nascimento até a idade adulta, diminuindo 

na velhice; 

Na maioria dos casos, os homens são mais fortes que as mulheres, 

em virtude da diferença de massa muscular; 

Existem mulheres “mais fortes” do que os homens; 

Na infância, meninos e meninas têm níveis de força semelhantes; 

O maior “pico” de crescimento da força acontece na adolescência, 

com os meninos, no chamado “estirão”; 

Nas meninas, também acontece essa aceleração de crescimento, 

mas em menor escala, assim, o crescimento de força é contínuo, 

sem “picos” de crescimento; 

Não podemos afirmar que pessoas altas são sempre mais fortes do 

que as mais “baixinhas”; 

Não podemos afirmar que as pessoas leves são sempre mais fracas 

que as mais pesadas. 

COMO PODEMOS AVALIAR A FORÇA? 

Ex: Teste de impulsão horizontal (avalia a potência muscular dos 

membros inferiores); 

 

Disponível em: 
http://4.bp.blogspot.com/_eNYyW9FW7vo/TShb9ZFQhYI/AAAAAAAAADo/k5OYIs9unkE/s16

00/salto_horizontal.gif.Acessado em: 13/08/2014. 

Teste de flexões de braço (avalia a resistência muscular dos 

membros superiores), repetir o maior número de vezes possível; 

 

Disponível em: http://fabricioboscolo.files.wordpress.com/2011/06/flexc3a3o-de-brac3a7o-
apoio.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

       Teste de abdominais em 30 segundos (avalia a força dinâmica 

dos músculos abdominais). 

 

Disponível em: http://og.infg.com.br/in/7637470-2cf-2f4/FT1500A/550/BOA_TESTE-
APTIDAO1.JPG. Acessado em: 13/08/2014. 

3.2- FLEXIBILIDADE (mobilidade) 

É a capacidade de aproveitar as possibilidades de movimentos 

articulares, os mais amplos possíveis, em todas as direções. Em 

http://www.academiamulticenter.com.br/userfiles/image/Conteudo_Acedemia/ATIVIDADES/POWERLOCAL.jpg
http://www.academiamulticenter.com.br/userfiles/image/Conteudo_Acedemia/ATIVIDADES/POWERLOCAL.jpg
http://og.infg.com.br/in/7637470-2cf-2f4/FT1500A/550/BOA_TESTE-APTIDAO1.JPG
http://og.infg.com.br/in/7637470-2cf-2f4/FT1500A/550/BOA_TESTE-APTIDAO1.JPG
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diversos esportes e atividades físicas, pode-se perceber a influência 

da flexibilidade na execução de movimentos. 

Para a realização correta de exercícios de flexibilidade, é necessário 

permanecer na posição solicitada de 10 a 30 segundos. 

Exemplos de atividades nos quais a flexibilidade é bastante 

importante: ginástica artística, atletismo (salto em altura e com vara), 

dança, nado sincronizado. 

 

Disponível em: http://www.redetv.uol.com.br/esportes/galerias.aspx?2,16,5201,ginastas-
dao-show-de-contorcionismo-em-londres. Acessado em: 13/08/2014. 

 

CURIOSIDADES E CARACTERÍSTICAS DA FLEXIBILIDADE 

A flexibilidade sofre a influência de alguns fatores que podem ser 

caracterizados pela idade e pelo sexo. Do nascimento até a velhice, 

a flexibilidade tem picos e quedas. Nos bebês as articulações não 

estão formadas por completo, por isso, eles conseguem colocar os 

pés na boca (por exemplo); 

Até a fase pré-púbere, a flexibilidade é grande. Na adolescência, há 

uma diminuição, que tende a se acentuar na fase adulta e na velhice; 

As meninas, em geral, têm flexibilidade maior do que os meninos, 

porque, entre outros fatores, elas tendem a ter uma quantidade 

menor de massa muscular, possibilitando uma maior mobilidade 

articular. Existem meninos com mais flexibilidade do que as meninas, 

mas é uma minoria; 

Os alongamentos preparam os músculos para as atividades físicas; 

O alongamento ativa a circulação sanguínea; 

Não podemos afirmar que os alongamentos não previnem lesões; 

Não podemos afirmar que os alongamentos deixam os músculos 

mais contraídos; 

Podemos fazer alongamentos de manhã; 

Tensões emocionais podem ser aliviadas com sessões de 

alongamento; 

A flexibilidade e o alongamento não são a mesma capacidade física. 

COMO PODEMOS AVALIAR A FLEXIBILIDADE? 

Ex: Teste de sentar e alcançar (o objetivo desse teste é alcançar a 

maior distância possível, com as mãos, na posição sentado).  

 

Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd123/nivei4.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

3.3- RESISTÊNCIA AERÓBIA 

A maratona, as corridas de longa distância do atletismo, como a 

prova de 10 mil metros, a marcha atlética, o triatlo, o duatlo, o 

ciclismo, a natação de longa distância são exemplos de atividades 

físicas que requerem bons níveis de resistência aeróbia. Esse tipo de 

resistência permite manter o esforço de intensidade moderada 

durante longo tempo, com equilíbrio entre o que se capta de oxigênio 

e o que se consome. 

Disponível em: http://jotanetomaiquinique.blogspot.com.br/2011/12/vem-ai-2-maratona-de-
maiquinique.html. Acessado em: 13/08/2014. 
 

 

Disponível em: http://wallpaper.ultradownloads.com.br/106147_Papel-de-Parede-Ciclismo-
Tour-de-France_1024x768.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

 

PARA DESENVOLVER A RESISTÊNCIA AERÓBIA SÃO 

NECESSÁRIOS TRÊS ELEMENTOS: 

Frequência, o número de vezes que se devem praticar exercícios – 

os programas de atividade física devem ser executados no mínimo 3 

dias por semana; 

Intensidade, o trabalho na faixa ótima de treinamento, que é entre 

75% e 90 da frequência cardíaca máxima; 

Duração, tempo mínimo de execução de exercícios; 

OS BENEFÍCIOS DA CAMINHADA 

A prática regular de atividades físicas traz uma série de benefícios 

para o organismo. Alguns são de caráter psicológico e outros de 

caráter físico. Uma atividade física simples e de baixo custo é a 

caminhada. Você pode caminhar com colegas ou com sua família. 

A caminhada é uma prática que apresenta índice quase inexistente 

de lesões, portanto é muito proveitosa para todas as idades. Quando 

caminha regularmente, você se sente melhor, tem mais energia, fica 

menos estressado, melhora a autoimagem, aumenta sua resistência 

ao cansaço e contribui para que todo o seu corpo esteja preparado 

para as atividades do dia a dia. 

Disponível em: https://bit.ly/2VpA2YM. Acessado em: 13/08/2014. 

http://www.redetv.uol.com.br/esportes/galerias.aspx?2,16,5201,ginastas-dao-show-de-contorcionismo-em-londres
http://www.redetv.uol.com.br/esportes/galerias.aspx?2,16,5201,ginastas-dao-show-de-contorcionismo-em-londres
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COMO DEVE SER A RESPIRAÇÃO DURANTE OS EXERCÍCIOS 

AERÓBIOS? 

Inspiração: deve ser feita pelo nariz (a entrada de ar pelo nariz é 

importante, porque filtra o ar, o que não ocorre se o ar entrar pela 

boca); 

Expiração: deve acontecer pela boca e ser mais prolongada que a 

inspiração. 

CURIOSIDADES E CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA 

AERÓBIA 

O bom desenvolvimento da resistência aeróbia contribui para a 

prevenção de ataques cardíacos; 

O triatlo é uma prova de resistência aeróbia; 

Os homens costumam ter maior resistência aeróbia do que as 

mulheres; 

A ginástica olímpica não depende muito da resistência aeróbia; 

A resistência aeróbia não trabalha apenas com os membros 

inferiores; 

A prova de 100m rasos no atletismo não é uma prova de resistência 

aeróbia. 

COMO PODEMOS AVALIAR A RESISTÊNCIA AERÓBIA? 

Teste de Cooper (Correr ou andar durante 12 minutos, em seguida 

verifica-se o quanto o indivíduo correu em metros). 

3.4- VELOCIDADE 

É a capacidade de execução de um movimento ou cobertura de uma 

distância no menor tempo possível ou como a capacidade de realizar 

um esforço de máxima frequência e amplitude de movimentos 

durante um tempo curto. 

Podemos observar a velocidade em muitas atividades esportivas e 

recreativas, assim como no nosso cotidiano. Nas atividades 

esportivas, a velocidade aparece no futebol, no atletismo (corridas, 

saltos, arremessos), no basquete, no vôlei, na natação, no ciclismo. 

Nas atividades recreativas, está em jogos como os de queimada, 

pique-bandeira, pega-pega. Em nosso cotidiano, aparecem situações 

como “atravessar a rua correndo”, “correr porque vai chover”, 

“velocidade ao apanhar um objeto que está caindo” etc. 

 

Disponível em: http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,15341137,00.jpg. 
Acessado em: 13/08/2014. 

O TEMPO DE REAÇÃO E O REFLEXO 
O tempo de reação ou velocidade de reação é muito confundido, 

principalmente pelos comentaristas esportivos da televisão e do 

rádio, com o termo reflexo. Os narradores esportivos costumam dizer 

“o goleiro teve muito reflexo ao defender essa bola!” ou “que reflexo o 

do jogador na recepção daquela cortada”. Vamos entender a 

diferença entre tempo de reação e reflexo. 

O reflexo é uma ação involuntária, que tem por finalidade a garantia 

de sobrevivência. Por exemplo, o “reflexo patelar”, quando o médico 

“bate” com o martelo no joelho do paciente, atingindo o tendão 

patelar, tem como reação a extensão da perna, como se fosse um 

chute. Os reflexos são respostas comuns, involuntárias e rápidas a 

estímulos, não envolvem o controle consciente.  

O tempo de reação é o tempo decorrido entre algum estímulo 

externo (sonoro ou visual) e as respostas voluntárias que acontecem. 

Por exemplo, o atleta que começa a correr após o sinal da largada; o 

goleiro que defende a bola chutada rapidamente; o nadador que 

mergulha após o sinal de largada etc. Podemos definir o tempo de 

reação como o tempo entre o estímulo recebido e o início do 

movimento solicitado. O tempo de reação é consciente, treinável, ou 

seja, pode ser melhorado com o treinamento. 

Portanto, quando o goleiro defende aquela bola chutada “àqueima 

roupa” (muito próxima do gol), ele não se utilizou de nenhum reflexo, 

pois o movimento, por menos consciente que tenha sido, foi 

voluntário.  

VELOCIDADE DE REAÇÃO (TEMPO DE REAÇÃO) 

 

Disponível em: http://apanasc.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/shapeimage_1-
2.png. Acessado em: 13/08/2014. 

REFLEXO 

 

Disponível em: 
http://www.museuescola.ibb.unesp.br/images/1.Movimento_Reflexo_patelar_exp_1.jpg. 

Acessado em: 13/08/2014 

CURIOSIDADES E CARACTERÍSTICAS DA VELOCIDADE 

TIPOS DE MOVIMENTOS NA VELOCIDADE 

Cíclicos e Acíclicos; 

Cíclicos (movimentos repetitivos) 

Ex: O ciclismo, a corrida e a natação; 

 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

N1gwlhW_yhA/UZwrHcOzu5I/AAAAAAAAAIk/cLE_-
36l11c/s1600/MOVIMENTO+C%C3%8DCLICO.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 
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Acíclicos (não apresentam movimentações repetitivas); 

Ex: O basquete, o tênis de mesa e o boxe. 

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-_BfqNW4h-
54/TlFONEQBSDI/AAAAAAAAANc/YJcNxcFuxrs/s640/DUP.png. Acessado em: 

13/08/2014. 
A velocidade aumenta conforme a idade e, depois diminui. Aumenta 

até a idade adulta (mais ou menos 20 anos) e depois diminui; 

Pessoas altas ou baixas podem ter a mesma velocidade, ou seja, a 

altura não importa. Por exemplo, a equipe de revezamento 4 X 100 

de corrida do Brasil que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas 

da Austrália em 2000. Havia um atleta pequeno e outros mais altos, 

mas todos com o mesmo nível de velocidade. 

 

COMO PODEMOS AVALIAR A VELOCIDADE 

Teste de corrida de 30 metros (realizá-lo duas vezes); 

 

3.5- AGILIDADE 

É a capacidade de deslocar o corpo no espaço o mais rápido 

possível, mudando o centro de gravidade de posição, sem perder o 

equilíbrio e a coordenação de movimentos. 

A agilidade aparece muito nas atividades esportivas e recreativas, 

assim como em movimentos relacionados ao nosso dia a dia. Por 

exemplo: nos esportes – basquetebol, esgrima, boxe, vôlei, tênis, 

futebol de salão, futebol americano; nas atividades recreativas – 

pega-pega, queimada, pique-bandeira; nas atividades do cotidiano – 

ao desviar de algum objeto lançado em nossa direção. 

 

Disponível em: 
http://www.internacional.com.br/imagens/galeria/galeria_foto_6d3abc8e00133eca6767f6e8e

606b57c.jpg. Acessado em: 13/08/2014 

COMO PODEMOS AVALIAR A AGILIDADE 

Teste shuttlerun (vai e volta): teste de agilidade/velocidade, de 

corrida com mudança de direção em velocidade máxima. 

 

Disponível em: http://i.ytimg.com/vi/aQgy6CGyRrM/0.jpg. Acessado em: 13/08/2014. 

 

3.6- EQUILÍBRIO 

É a capacidade de manter o corpo estável em uma posição estática 

ou em movimento. 

Precisamos dele em diferentes situações: ficar em pé, andar, andar 

de bicicleta de patins de skate etc. 

 

Disponível em: 

http://3.bp.blogspot.com/_VQhC7WRCyOA/S56hlQPx1NI/AAAAAAAAAB4/nbfwVMXkyhE/s3
20/equil01.gif. Acessado em: 13/08/2014. 

 

CURIOSIDADES E CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO 

Os principais órgãos do corpo responsáveis pelo equilíbrio são: o 

labirinto do ouvido interno e o cerebelo, que tem influência no 

equilíbrio por ser responsável pela coordenação de todos os 

movimentos. 

A posição da cabeça nas atividades é importante para a manutenção 

ou perda do equilíbrio. Observe uma bailarina quando faz giros, ela 

está sempre olhando para um ponto fixo e só gira a cabeça após o 

corpo girar, sem tirar o olho do ponto. 

Tipos de equilíbrio: O equilíbrio dinâmico é aquele que o indivíduo 

mantém equilibrando-se durante um movimento. Por exemplo, 

quando andamos de bicicleta, quando andamos em um muro, 

quando corremos. O equilíbrio estático é a capacidade de equilibrar-

se em uma posição estática, sem movimento. Esse equilíbrio está 

presente nas paradas de mão, nas paradas de cabeça, na ginástica 

olímpica. O equilíbrio de recuperação é a capacidade de recuperar o 

equilíbrio em uma posição específica, após sofrer um desequilíbrio. 

Por exemplo, depois de um salto em distância, em que o atleta tem 

que cair para a frente, ou quando um ginasta sai de uma barra fixa, 

ou cavalo, após um salto, e tem que cair de pé, sem mover os dois 

pés para a frente ou para trás. 

COMO PODEMOS AVALIAR O EQUILÍBRIO 

Teste chamado “posição quatro” (mede o equilíbrio estático do 

indivíduo, que deverá permanecer equilibrado, sem auxílio externo, 

sob a perna dominante por mais tempo). 

 

 Atenção para a relação entre as Capacidades Físicas e a 
realização de atividades físicas nos diferentes contextos 
sociais. É necessário compreender a definição de 
Capacidades Físicas e os diferentes tipos, assim como 
conhecer os métodos de avalia-las e desenvolve-las. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=24T4zMC9F30 
https://www.youtube.com/watch?v=LEzjhtwTHrg 
https://www.youtube.com/watch?v=qzRxcx7__9Y 
https://www.youtube.com/watch?v=TIYUSJ4eckQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=24T4zMC9F30
https://www.youtube.com/watch?v=LEzjhtwTHrg
https://www.youtube.com/watch?v=qzRxcx7__9Y
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http://www.portaleducacao.com.br/educacao-
fisica/artigos/65456/caracteristicas-das-capacidades-fisicas 
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-
fisica/artigos/34498/capacidades-fisicas 
 

 LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Física – Introdução à Física; 
Leia em Física – Mecânica II; 
Leia em Biologia – Respiração Aeróbia; 
Leia em Física – Introdução à Física; 
Leia em Física – Estática. 

 
 
 
 

01. (ENAD/2004) Observando o cotidiano dos grandes centros 

urbanos, constata-se a presença de milhares de pessoas que 

empregam em suas tarefas diárias uma alta quantidade de esforço 

físico. Em especial, pode-se destacar o trabalho de um operário da 

construção civil que sobe em andaimes levando materiais, o de um 

jovem que empurra um carrinho de feira em meio ao trânsito intenso 

ou de um carregador de caminhão de refrigerantes. 

A observação acima pode ser relacionada ao campo de 

conhecimento específico da Educação Física quando se verifica que 
 

A) toda atividade física tem relação direta com a boa qualidade de 

vida. 

B) todo exercício físico regular tem relação direta com a saúde. 

C) capacidades físicas podem ser adquiridas pelas pessoas, 

independente de uma intervenção profissional específica. 

D) a Educação Física se baseia em teorias que explicam que, 

mesmo sob quaisquer condições de trabalho, a atividade física é 

importante. 

E) o esforço físico feito em qualquer atividade compensa os 

problemas periféricos. 
 

02. (CONCURSO/PM/CHAPECÓ/SC/2011) Relacione a segunda 

coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Força 

( ) Capacidade de sustentar uma carga de 

trabalho, o mais longo tempo possível, sem 

fadiga. 

(2) Resistência 

( ) Ação que causa uma mudança de 

movimento de um objeto pela sua aceleração 

linear. Do ponto de vista fisiológico, é a 

capacidade de exercer tensão contra uma 

resistência que ocorre por meio de diferentes 

ações musculares. 

(3) Tônus 

( ) É o estado de tensão elástica (contração 

ligeira) que apresenta o músculo em repouso, 

e que lhe permite iniciar a contração 

imediatamente depois de receber o impulso 

dos centros nervosos. 
 

A sequência correta é: 

A) 1, 2 e 3. B) 2, 1 e 3. C) 3, 2 e 1. 

D) 2, 3 e 1. E) 3, 1 e 2. 

 

03. (CONCURSO/PM/FLORIANO/PI/2011/ADAPTADA)  

O alongamento é muito utilizado nas sessões de ginástica laboral e, 

dentre os benefícios abaixo, marque o que NÃO é proporcionada 

pelo alongamento. 
 

A) Diminuição da tensão muscular 

B) Melhoria a circulação local 

C) Piora do condicionamento físico 

D) Redução da ansiedade, do estresse e da fadiga 

E) Diminui o risco de lesão 
 

04. (CONCURSO/PM/TERESINA/PI/2010) A capacidade biomotora 

definida por Bompa (2001), como extensão de tempo em que o 

indivíduo consegue desempenhar alguma atividade física com 

determinada intensidade, refere-se à 
 

A) força. B) resistência. C) velocidade. 

D) coordenação motora. E) potência. 
 

05. (CONCURSO/PM/TERESINA/PI/ADAPTADA/2010) A qualidade 

física que permite ao atleta sustentar, por longo período, exercício 

físico relativamente generalizado em condições aeróbias, isto é, nos 

limites do equilíbrio fisiológico denominado steadystate, refere-se à: 

EXCETO. 
 

A) Capacidade aeróbia. D) Capacidade anaeróbia. 

B) Agilidade. E) Força explosiva. 

C) Velocidade. 
 

06. (CONCURSO/PM/CHAPECÓ/SC/2011) Os excelentes 

Resultados dos atletas atuais são provenientes de uma mistura 

complexa de muitos fatores fisiológicos, mecânicos e psicológicos. O 

uso dos testes para Avaliar o rendimento nos esportes pode 

beneficiar o treinamento e o atleta de muitas formas. O teste 

chamado de “Shuttlerrun” mensura o que? 
 

A) Flexibilidade. B) Agilidade. C) Força. 

D) Resistência. E) Impulsão vertical. 
 

07. (CONCURSO/PM/FLORIANO/PI/2011) Qualidade física que 

mostra a capacidade de mudar rapidamente de direção é: 
 

A) Equilíbrio B) Potência C) Agilidade 

D) Força E) Criatividade 
 

08. (PREUNI/SEED-SE) 

 

Figura 1                      Figura 2                      Figura 3 

Figura 1: Disponível em: http://www.gepeffs.com.br/2011/09/06/artigo-sobre-relacao entre-

aptidao-aerobia-e-capacidade-de-sprints-repetidos-no-futebol-efeito-do-protocolo/. 

Figura 2: Disponível em: http://remexo9c5.blogspot.com.br/2009/03/o-que-e-futebol.html. 

Figura 3:Disponível em: http://www.gizelemonteiro.com.br/2010/06/02/flexibilidade-no-

futebol-parte-1/Acessado em: 28/11/2013. 

 

Capacidades Físicas são ações musculares e processos motores 

que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos, 

ou seja, qualidades que fazem parte do nosso corpo, essenciais para 

uma vida ativa e saudável. Na sequência de imagens, identificam-se 

predominantemente as capacidades físicas 
 

A) velocidade, agilidade e força. 

B) velocidade, força explosiva e flexibilidade·. 

C) resistência aeróbia, força explosiva e agilidade. 

D) velocidade, agilidade e equilíbrio. 

E) resistência aeróbia, agilidade e força explosiva. 

 

09. (ENEM/2010) 

O desenvolvimento das capacidades físicas 

(qualidades motoras passíveis de 

treinamento) ajuda na tomada de decisões 

em relação à melhor execução do 

movimento. A capacidade física 

http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/65456/caracteristicas-das-capacidades-fisicas
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/65456/caracteristicas-das-capacidades-fisicas
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/34498/capacidades-fisicas
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/34498/capacidades-fisicas
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predominante no movimento representado na imagem é 

Disponível em: http://algarveturistico.com/wp-content/uploads/2009/04/ptn-ginastica-ritmica-
01.jpg. Acesso em: 01 set. 2010. 

 

A) a velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão 

rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima. 

B) a resistência, que admite a realização de movimentos durante 

considerável período de tempo, sem perda da qualidade da 

execução. 

C) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um 

movimento, em uma ou mais articulações, sem causar lesões. 

D) a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e 

ligeiros com mudanças de direção. 

E) o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados 

movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma 

base. 

10. (ENEM 2013/PPL) 

A aptidão física, em termos gerais, pode ser definida como a 

capacidade que um indivíduo possui para realizar atividades físicas. 

Ter uma boa amplitude nos movimentos das diversas partes 

corporais é um dos componentes da aptidão física relacionada à 

saúde, pois permite maior disposição para atividades da vida diária, 

como, por exemplo, maior facilidade para alcançar os próprios pés. 
NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para 

um estilo de vida ativo. Londrina: Midiograf, 2006 (adaptado). 

O componente da aptidão física destacado no texto é 

A) força. 

B) agilidade. 

C) equilíbrio. 

D) velocidade. 

E) flexibilidade. 

 

4- ATIVIDADE FÍSICA, APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE 

ATIVIDADE FÍSICA: É qualquer movimento corporal produzido pela 

musculatura esquelética – portanto voluntário, que resulte num gasto 

energético acima dos níveis de repouso. Este comportamento inclui 

as atividades ocupacionais (trabalho), atividades da vida diária – 

AVD (vestir-se, banhar-se, comer), o deslocamento (transporte), e as 

atividades de lazer, incluindo exercícios físicos, esportes, dança, 

artes marciais etc.  

EXERCÍCIO FÍSICO: É uma das formas de atividade física 

planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento (ou 

manutenção) da aptidão física, de habilidades motoras ou a 

reabilitação orgânico-funcional. Os exercícios físicos incluem, 

geralmente, atividades de níveis moderados ou intensos, tanto de 

natureza dinâmica ou estática. 

APTIDÃO FÍSICA: Pode ser definida como a capacidade de realizar 

atividades físicas, distinguindo-se duas formas de abordagem: a) 

aptidão física relacionada à performance motora – que inclui 

componentes necessários para uma performance máxima no 

trabalho ou nos esportes; e b) aptidão física relacionada a saúde – 

que congrega características que, em níveis adequados, possibilitam 

mais energia para o trabalho e o lazer, proporcionando, 

paralelamente, menor risco de desenvolver doenças ou condições 

crônico-degenerativas associadas a baixos níveis de atividade física 

habitual. Os componentes da aptidão física relacionados à saúde 

incluem os que mais estão relacionados à saúde e que mais podem 

ser influenciados pelas atividades físicas habituais: a aptidão 

cardiorrespiratória, a força/resistência muscular, a flexibilidade, e a 

composição corporal (índices de gordura corporal e distribuição da 

gordura subcutânea – predominância central ou periférica). 

 
Disponível em: https://bit.ly/2SvTpxq. Acessado em: 13/08/2014. 

 

Atividade física e aptidão física têm sido associadas ao bem-estar, à 

saúde e a qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias, 

principalmente na meia idade e na velhice, quando os riscos 

potenciais da inatividade se materializam, levando a perda precoce 

de vidas e muitos anos de vida útil. Assim como bem-estar e 

qualidade de vida, saúde representa uma característica difícil de 

definir objetivamente. Da ultrapassada definição que associava 

saúde meramente à ausência de doenças ou da definição não muito 

clara da Organização Mundial de Saúde, passou-se a considerar 

saúde como: uma condição humana com dimensões física, social e 

psicológica, caracterizada num contínuo com pólos positivos e 

negativos. A saúde positiva seria caracterizada com a capacidade 

de ter uma vida satisfatória e proveitosa, confirmada geralmente pela 

percepção de bem-estar geral; a saúde negativa estaria associada 

com morbidade e, no extremo, com mortalidade prematura. 

Assim como são claras as evidências de associação entre atividade 

física, aptidão física e saúde, também não há dúvidas de que esta 

inter-relação é altamente complexa e influenciada por múltiplos 

fatores. Em 1994, pesquisadores canadenses propuseram uma 

representação esquemática que pretende retratar o atual estágio 

de evidências científicas desta associação. O modelo define como os 

componentes se relacionam com os demais, a relação causal, linhas 

de feedback e os fatores influenciadores (internos e externos) dos 

vários componentes. Nesse modelo, a aptidão física não é 

determinada inteiramente pela atividade física habitual. Outros 

fatores – ambientais, sociais, atributos pessoais e, principalmente, 

características genéticas – também afetam os principais 

componentes da aptidão física. 

4.1- APTIDÃO FÍSICA: CLASSIFICAÇÃO E FATORES 

COMPONENTES 

A aptidão física, em termos gerais, pode ser definida como a 

capacidade que o indivíduo possui para realizar atividades físicas. 

Esta característica humana pode derivar de fatores herdados, do 

estado de saúde, da alimentação e, principalmente, da prática 

regular de exercícios físicos. 

Quando se pretende medir a aptidão física, deve-se ter em mente a 

divisão conceitual predominante na atualidade, que distingue a 

aptidão física relacionada à performance e a aptidão física 

relacionada a saúde. A primeira refere-se aos componentes da 

aptidão física que contribuem para um bom desempenho em tarefas 
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específicas, quer no trabalho ou nos esportes. Quando relacionada 

à saúde, a aptidão física envolve componentes associados ao 

estado de saúde, seja nos aspectos de prevenção e redução dos 

riscos de doenças, como também pela maior disposição (energia) 

para as atividades da vida diária. 

4.2- COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA 

Agilidade, Equilíbrio, Velocidade e Resistência Anaeróbica; 

Força e Resistência Muscular, Flexibilidade, Resistência Aeróbica e 

Composição Corporal (Aptidão Física relacionada a saúde). 

A aptidão física relacionada à saúde é, pois, a própria aptidão 

para a vida, pois inclui elementos considerados fundamentais para 

uma vida ativa, com menos riscos de doenças hipocinéticas 

(obesidade, problemas articulares e musculares, doenças 

cardiovasculares etc.) e perspectiva de uma vida mais longa e 

autônoma. Todos os componentes são importantes, podendo ser 

definidos como segue: 

Aptidão cardiorrespiratória (ou Resistência Aeróbica) – é a 

capacidade do organismo como um todo de resistir à fadiga em 

esforços de média e longa duração. Depende fundamentalmente da 

captação e distribuição de oxigênio para os músculos em exercício, 

envolvendo o sistema cardiovascular (coração e vasos sanguíneos) e 

respiratório (pulmões). A eficiência dos músculos na utilização de 

oxigênio transportado e a disponibilidade de combustível (glicose ou 

gordura) para produzir energia também determinam a aptidão 

cardiorrespiratória de uma pessoa. 

Flexibilidade: (ou mobilidade corporal) – refere-se ao grau de 

amplitude nos movimentos das diversas partes corporais. Depende 

da elasticidade de músculos e tendões e da estrutura das 

articulações. 

Resistência Muscular (ou resistência de força) – é a capacidade de 

um grupo muscular em realizar repetidas contrações sem diminuir 

significativamente a eficiência do trabalho realizado. 

Composição Corporal (nível de gordura corporal) – distinguem-se, 

para efeito didático, dois componentes corporais básicos: a gordura e 

a massa corporal magra (músculos, ossos, vísceras e etc.). Um dos 

métodos mais utilizados para determinar o percentual de gordura de 

m indivíduo é através de medidas de dobras cutâneas. Pode-se, 

também, utilizar o IMC (índice de massa corporal) para estimar a 

composição corporal em adultos. 

A importância de uma ou outra forma de aptidão e seus 

componentes varia em função da idade, da condição geral de saúde 

e das necessidades e interesses pessoais. Para indivíduos jovens, 

atletas, bombeiros, garis, estivadores, entre outros, percebe-se 

facilmente a importância da performance (desempenho motor) em 

suas vidas. Alguns desses componentes também assumem um 

papel relevante na velhice, quando a independência e a autonomia 

passam a ser grandemente associados à capacidade de 

performance em tarefas da vida diária. O equilíbrio e a força 

muscular, além da mobilidade, são fatores importantes para a vida 

independente, a retenção das funções motoras básicas e prevenção 

de quedas em idosos. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2TnONcy. Acessado em: 13/08/2014. 

 Atenção aos conceitos de Atividade Física, Exercício Físico e 
Aptidão Física.  Quando se pretende medir a aptidão física, 
deve-se ter em mente a divisão conceitual predominante na 
atualidade que distingue a aptidão física relacionada à 
performance e a aptidão física relacionada a saúde. Foque na 
Aptidão Física relacionada à saúde, sua importância e os 
respectivos componentes. 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ez3KGX4GQ7U 

  
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-
relacionada-a-saude/  
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-
relacionada-a-saude/ 
http://www.efdeportes.com/efd173/aptidao-fisica-uma-revisao-
da-literatura.htm 
 

 LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS:  
Leia em Física – Introdução à Física; 
Leia em Física – Mecânica II; 
Leia em Biologia – Respiração Aeróbia; 
Leia em Física – Introdução à Física; 
Leia em Física – Estática. 

 

01. CONC.ED.FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/2013) Segundo 

Caspersen (1985), qual a frase que melhor conceitua Atividade 

Física? 
 

A) Qualquer movimento corporal realizado de forma sistemática. 

B) Qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos 

esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os 

níveis de repouso. 

C) Qualquer esporte praticado por pessoas saudáveis. 

D) Qualquer exercício físico praticado por pessoas de todos os 

níveis sociais. 

E) Qualquer pratica esportiva realizada com gastos calóricos acima 

de 300 calorias diárias. 
 

02. (CONC. EDUC. FÍSICO / PREF. EXTREMOZ/RN/2013) Segundo 

Caspersen et al (1985), qual a frase que melhor conceitua Exercício 

Físico? 
 

A) É um movimento corporal realizado de forma sistemática. 

B) É uma das maneiras pela qual a atividade física pode se 

manifestar, desde que seja planejada, estruturada e repetitiva e 

https://www.youtube.com/watch?v=ez3KGX4GQ7U
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-relacionada-a-saude/
http://www.treinoemfoco.com.br/textos-tecnicos/aptidao-fisica-relacionada-a-saude/
http://www.efdeportes.com/efd173/aptidao-fisica-uma-revisao-da-literatura.htm
http://www.efdeportes.com/efd173/aptidao-fisica-uma-revisao-da-literatura.htm
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objetive a melhoria da aptidão física ou a reabilitação orgânico-

funcional. 

C) É um esporte praticado por pessoas saudáveis. 

D) É uma atividade física praticada por pessoas de todos os níveis 

sociais. 

E) É uma pratica esportiva realizada com gastos calóricos acima de 

800 calorias diárias. 
 

03. (CONC. EDUC. FÍSICO / PREF. EXTREMOZ/RN/2013) Segundo 

definição de Caspersen (1985), Aptidão Física relacionada à Saúde é 

o conjunto de características que um indivíduo possui ou adquire 

relacionado com a capacidade do mesmo realizar atividades físicas e 

da vida diária. 

Diante do exposto, assinale a alternativa que contém todos os 

componentes da Aptidão Física relacionada à Saúde. 
 

A) Composição Corporal, Força e Flexionamento e Resistência 

Muscular Localizada. 

B) Flexibilidade, Resistência Anaeróbia, Resistência Aeróbia e 

Composição Corporal. 

C) Força/Resistência Muscular, Resistência Aeróbia, Resistência 

Anaeróbia e Flexibilidade. 

D) Resistência Aeróbia, Composição Corporal, Força/Resistência 

Muscular e Flexibilidade. 

E) Resistência Cardiorrespiratória, Composição Corporal, 

Força/Resistência Muscular e Flexibilidade. 

 

04. (UEM/VERÃO/2011/ADAPTADA) Sobre os componentes da 

aptidão física relacionada a saúde, assinale o que for correto. 
 

A) Aptidão cardiorrespiratória é a capacidade de realizar tarefa de 

forma continuada e por períodos prolongados. 

B) A flexibilidade compõe a aptidão musculoesquelética não se 

refere à capacidade de amplitude articular. 

C) A composição corporal não é um componente da aptidão física e 

pode ser entendida como a quantidade relativa de gordura 

corporal e de massa magra. 

D) Os componentes da aptidão física relacionados à saúde indicam 

apenas a capacidade de realização de algumas atividades da 

rotina diária e não garantem maior proteção de riscos contra 

doenças crônico degenerativas. 

E) A resistência muscular está relacionada à aptidão 

musculoesquelética e pode ser definida como a capacidade de 

levantar-se a maior carga possível em um só movimento. 
 

05. (UEM/VERÃO/2011/ADAPTADA) Considerando a relação entre 

aptidão física e saúde, assinale o que for correto. 
 

A) A aptidão física pode trazer benefícios para a saúde das 

pessoas, e quem pratica exercícios físicos moderados 

regularmente tem menor risco de adquirir problemas como 

hipertensão e diabetes. 

B) Os benefícios usuais do exercício físico não se aplicam aos 

diabéticos, pois eles possuem características próprias no 

desenvolvimento dessa patologia. Assim, o exercício físico – 

para os diabéticos – consegue apenas atenuar alguns problemas 

de circulação sanguínea. 

C) A aptidão aeróbia não é a mais importante forma de aptidão 

física, pois ela traz benefícios metabólicos e cardiovasculares 

relacionados à composição corporal, além de auxiliar no controle 

do diabetes. 

D) O exercício físico promove redução da gordura corporal, embora 

altere minimamente a massa muscular, contribuindo de maneira 

tímida para o gasto energético. 

E) O exercício físico não contribui para o controle da glicemia, uma 

vez que, mesmo levando a um maior consumo de oxigênio e 

glicose, o exercício físico altera apenas o consumo do glicogênio 

armazenado nos músculos, sem nenhuma interferência na 

glicose plasmática. 
 

06. (CONC. EDUC. FÍSICO / PREF. EXTREMOZ/RN/2013) Segundo 

Corbin e Lindsey (1997), Aptidão Física relacionada ao Desempenho 

Atlético deve levar em consideração atributos biológicos necessários 

exclusivamente para a prática mais eficiente de um esporte. 

Diante do exposto, assinale a alternativa que contém todos os 

componentes – exclusivos – da Aptidão Física relacionada ao 

Desempenho Atlético (Esportivo). 
 

A) Equilíbrio, Força, Agilidade, Velocidade e Resistência. 

B) Força, Coordenação, Equilíbrio, Potência e Flexibilidade. 

C) Resistência, Agilidade, Equilíbrio, Potência e Força. 

D) Agilidade, Coordenação, Equilíbrio, Potência e Velocidade. 

E) Agilidade, Velocidade, Flexibilidade, Coordenação e Força. 
 

07. (CONCURSO/PM/MACEIO/2012) A aptidão física pode ser 

definida como um conjunto de atributos que se relacionam com a 

capacidade de realizar uma atividade física. Em geral, essas 

características são separadas em componentes relacionados à 

saúde ou relacionados às habilidades. Dentre as afirmativas abaixo, 

qual pode ser classificada como relacionada às habilidades? 
 

A) Vigor (strength) muscular D) Composição corporal 

B) Flexibilidade E) Endurance cardiovascular 

C) Tempo de reação 

 

 

 

 

08. (ENEM/2009) Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o 

resultado das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à 

atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos 

elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a 

capacidade de a pessoa utilizar seu corpo — incluindo músculos, 

esqueleto, coração, enfim, todas as partes —, de forma eficiente em 

suas atividades cotidianas; logo, quando se avalia a saúde de uma 

pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse 

contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física 

quando 
 

A) apresenta uma postura regular. 

B) pode se exercitar por períodos curtos de tempo. 

C) pode desenvolver as atividades físicas do dia-a-dia, 

independentemente de sua idade. 

D) pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e 

uma fadiga de moderada a intensa. 

E) pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas 

reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. 
 

09. (ENEM 2013/PPL) Aptidão física é a capacidade de realizar as 

tarefas do dia a dia com o mínimo de fadiga e desconforto. E isso é 

obtido a partir da constituição física, incluída aí a herança genética. 

Ter aptidão física é estar com coração, pulmões, vasos sanguíneos e 

músculos prontos para suportar, sem problemas, as atividades que o 

corpo realiza. Trata-se de uma condição relativa e mutável, que pode 

ser melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Um 

artista de circo precisa de aptidão para pedalar com o monociclo na 

corda bamba sem cair; alguém na plateia pode querer apenas 

acompanhar sua turma em um passeio de bicicleta até uma 

cachoeira. Ou seja, é você quem decide quão apto quer estar para 

suas atividades. 

SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São Paulo: Phorte, 2008. 
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A busca por uma melhoria da qualidade de vida exige que as 

pessoas procurem por um aprimoramento da sua aptidão física, e 

para isso é necessário que 
 

A) sejam incorporadas as atividades cotidianas de trabalho a séries 

de exercício físico. 

B) sejam adotados horários fixos para a execução de exercícios 

corporais, além da genética apropriada. 

C) haja dedicação predominante à prática de exercícios de 

musculação em relação aos exercícios aeróbicos. 

D) haja estímulo ao indivíduo para o desempenho de atividades 

consonantes com suas necessidades e capacidades físicas. 

E) tenham prioridade, no programa de treinamento, as modalidades 

esportivas de caráter individual. 
 

 
5- ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

 
Disponível em: https://bit.ly/2TlDFNn. Acessado em: 13/08/2014. 

 

5.1- ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA 

A boa alimentação prevê alimentos variados e em quantidade 

adequada, para garantir que o corpo receba todos os nutrientes 

necessários para a realização de suas atividades em equilíbrio. 

Os alimentos fornecem ao corpo basicamente os seguintes 

nutrientes: carboidratos (amidos e açucares), gorduras (lipídeos), 

proteínas, água, vitaminas, sais minerais e fibras. A maioria dos 

alimentos é formada por uma mistura desses nutrientes; alguns 

contém mais carboidratos que outros, outros mais proteínas, alguns 

são ricos em vitaminas, outros contém muita água e sais etc. Por 

isso, é preciso combiná-los de maneira adequada. 

O que é dieta? –De acordo com os dicionários, dieta é o emprego 

correto dos alimentos úteis para a conservação da vida e da saúde. 

Portanto, uma dieta alimentar deve ser planejada, com alimentos 

adequados para a finalidade desejada. 

Carboidratos – Os carboidratos (ou hidratos de carbono) devem 

fornecer entre 50 e 65% da energia que necessitamos. São 

indispensáveis para a função cerebral. Os carboidratos são os 

açucares e os amidos encontrados em vegetais como gramíneas e 

em seus derivados (cereais, pães, arroz e massas), em frutas, além 

do leite e dos produtos lácteos, e em muitos outros alimentos e 

bebidas processadas. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2Vqt5GD. Acessado em: 07/05/2015. 

 

Lipídeos – Os lipídeos (ou gorduras) são uma fonte concentrada de 

energia alimentar. Ajudam a restaurar os tecidos e contém as 

vitaminas lipossolúveis, A, D, E, e K. As gorduras saturadas 

encontram-se na carne, nos ovos, no leite e em seus derivados, já as 

gorduras insaturadas estão nas frutas secas e em quase todos os 

óleos vegetais. Os lipídeos são essenciais na dieta, principalmente 

por dar aos alimentos um sabor mais agradável ao nosso paladar, 

mas recomenda-se que não forneçam mais do que 30% de energia. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2s39Sxz. Acessado em: 13/08/2014. 

Proteínas – As proteínas são os “tijolos” necessários para o 

crescimento e a reparação de células deterioradas. São igualmente 

necessárias para a digestão e ajudam na produção de anticorpos 

que combatem infecções. As principais fontes de proteína são carne, 

leite e seus derivados, peixe, ovos e frutas secas. De 10% a 15% da 

energia que obtemos pela alimentação devem ser fornecidos por 

proteínas. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2To9bdI. Acessado em: 07/05/2015. 

5.2- IMPORTÂNCIA DA PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

Disponível em: http://aveia.net.br/wp-content/uploads/Piramide-alimentar.png. Acessado 
em: 07/05/2015. 

 

A pirâmide alimentar separa os alimentos em energéticos, 

reguladores, construtores e energéticos extras. Esses alimentos 

devem ser consumidos em ordem decrescente, ou seja, devemos 

consumir em maior quantidade os energéticos, seguidos dos 

http://aveia.net.br/wp-content/uploads/Piramide-alimentar.png
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reguladores, dos construtores e por último, dos energéticos extras, 

de consumo limitado. 

Os alimentos energéticos (localizados na base da pirâmide) são os 

responsáveis por gerar energia (combustível) para que o organismo 

possa realizar suas funções normais. São os carboidratos 

complexos, como farinhas, pães, tubérculos, massas, cereais, trigo. 

Deve-se consumir de 6 a 11 porções ao dia. 

Os reguladores (localizados no segundo patamar da pirâmide) são 

os legumes, as frutas e as verduras, fornecem vitaminas, minerais e 

fibras. Deve-se consumir de 3 a 5 porções de vegetais e de 2 a 4 

porções de frutas ao dia. 

Os construtores (localizados no terceiro nível da pirâmide) são ricos 

em proteínas como o leite e seus derivados, as carnes, os ovos e as 

leguminosas, que respondem pela construção dos tecidos novos, 

pelo crescimento e pela reparação do desgaste natural dos tecidos 

antigos. Devem ser consumidas de 2 a 3 porções de leite e derivados 

e de 2 a 3 porções de carne ou equivalentes ao dia. 

Entre os energéticos extras (topo da pirâmide, estão os açucares e 

doces, que devem ser consumidos com moderação. As gorduras, por 

sua vez, são necessárias em quantidade mínima no organismo, pois 

realizam isolamento térmico, proteção contra choques e transporte 

de algumas vitaminas. 

A vantagem da pirâmide alimentar é que ela informa que se pode 

comer de tudo, sem enjoar da dieta, em quantidades adequadas, 

contribuindo para que os hábitos alimentares se tornem mais 

saudáveis.  

5.3- CALORIA 

É a unidade de medida da energia dos alimentos. O ser humano 

precisa de duas a três mil quilocalorias por dia para viver. Mas não 

adianta comer 50 biscoitos de morango de uma vez e achar que está 

alimentado. É a velha história: quantidade não é qualidade. Se você 

come essa quantidade de biscoito, ingere três mil quilocalorias e, 

ainda assim, não está alimentado adequadamente. Sabe por que? 

Porque, para compor uma refeição, não se deve levar em conta 

apenas a quantidade de quilocalorias, mas principalmente os 

nutrientes de cada alimento, como proteínas, carboidratos, gordura, 

água, vitaminas e sais minerais. 

 
NECESSIDADES CALÓRICAS DIÁRIAS APROXIMADAS PARA 

ADOLESCENTES (EM QUILOCALORIAS) 
Meninos – 2.800 Kcal; Meninas – 2.200 Kcal. 

QUANTIDADE CALÓRICA APROXIMADA DE ALGUNS 
ALIMENTOS 

ALIMENTO QUANTIDADE 
QUILOCALORIAS 

(Kcal) 

Pão francês unidade 85 

Pão francês com 
manteiga 

unidade 156 

Ovo frito unidade 105 

Leite integral copo 126 

Salada de alface com 
tomate 

Prato de 
sobremesa 

20 

Arroz 
1 colher de 
sopa rasa 

27 

Feijão 
1 colher de 

sopa 
17 

Cachorro-quente 
simples 

unidade 299 

Hambúrguer unidade 255 

Bife grelhado 
unidade 
pequena 

148 

Batata frita 
1 porção 
pequena 

81 

Pizza de mozarela fatia 305 

Maçã unidade 87 

Suco de Laranja Copo de 200ml 90 

Bolo de chocolate 
recheado 

Fatia média 400 

Barra de chocolate 
Unidade de 30 

gramas 
156 

 

VALOR ENERGÉTICO DOS NUTRIENTES 

NUTRIENTE 

QUILOCALORIAS 

VALOR ENERGÉTICO 

POR GRAMAS 

CARBOIDRATO 
 

PROTEÍNA 
 

LIPÍDEO 

4 
 

4 
 

9 

 

Sabendo-se quantas quilocalorias cada nutriente fornece, pode-se 

contar as quilocalorias presentes em diferentes alimentos, com base 

nas informações apresentadas em suas embalagens. Basta 

multiplicar o número de gramas de cada nutriente em seu respectivo 

valor calórico e somar. 

 

TABELA DE NECESSIDADES CALÓRICAS DIÁRIAS DOS SERES 
HUMANOS 

Sexo 

masculino 

Sexo 

feminino 

Idade 
Peso 

(Kg) 

Altura 

(m) 

Neces-

sidades 

calórica

s (Kcal) 

Idade 
Peso 

(Kg) 
Altura 

Neces-

sidades 

calórica

s (Kcal) 

11/14 

 

15/18 

 

19/22 

 

23/50 

45 

 

66 

 

70 

 

70 

1,57 

 

1,76 

 

1,77 

 

1,78 

2.700 

 

2.800 

 

2.900 

 

2.700 

11/14 

 

15/18 

 

19/22 

 

23/50 

46 

 

55 

 

55 

 

55 

1,57 

 

1,63 

 

1,63 

 

1,63 

2.200 

 

2.100 

 

2.100 

 

2.000 

Fonte: L. Anderson et al.(1988). Nutrição. Rio de Janeiro: Guanabara, 

p.191. 

OBS:É importante saber que a quantidade de quilocalorias ingerida 

acima da quantidade gasta, deposita-se no organismo em forma de 

gordura. Para calcular aproximadamente a quantidade de gordura 

que uma pessoa adquire após um dia de consumo hipercalórico, o 

que resulta em um balanço energético positivo, é necessário dividir o 

número de calorias excedentes na dieta por nove, que é a 

quantidade de calorias fornecidas por um grama de gordura. O 

resultado obtido refere-se à quantidade de gordura que a pessoa 

engordou em gramas. 

VALOR CALÓRICO DOS EXERCÍCIOS 

A estimativa da energia consumida durante uma caminhada deve ser 

desenvolvida em razão da velocidade empregada, da distância 

percorrida e do peso corporal do indivíduo. A uma velocidade de 50 a 

100 metros por minuto ou de 3 a 6 quilômetros por hora, ocorre uma 

demanda energética de aproximadamente 0,6Kcal a cada quilômetro 

percorrido por quilograma de peso corporal. Logo, matematicamente 

temos a seguinte equação: 

Custo energético = 0,6 Kcal x distância km x peso corporal kg 
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Ex: Peso corporal = 80 kg, Distância = 8 km 

Custo energético = 0,6 kcal x 8 km x 80 kg = 384 kcal 

A princípio, em velocidades mais baixas, a demanda energética da 

caminhada é menor que na corrida, entretanto, próximo de 8 km/h, a 

demanda energética da corrida é da caminhada e bastante 

semelhante. Acima dessa velocidade, o custo energético da 

caminhada excede o da corrida. 
 

GASTO CALÓRICO NAS ATIVIDADES FÍSICAS 

ATIVIDADE TEMPO GASTO CALÓRICO 

Andar de bicicleta meia hora 280 

Assistir à TV meia hora 35 

Assistir a uma 

aula 
meia hora 63 

Basquete meia hora 214 

Caminhada (até 6 

km) 
meia hora 185,4 

Caminhada 

(acima de 6 km/h) 
meia hora 309 

Capoeira meia hora 390 

Corda meia hora 333 

Corrida (até 7,5 

km/h) 
meia hora 255 

Dançar meia hora 110 

Dormir meia hora 32 

Futebol meia hora 255 

Lavar louça meia hora 80 

Natação meia hora 148 

Tocar violão meia hora 70 

Voleibol meia hora 159 

 

O balanço energético consiste na diferença entre as calorias 

consumidas e as calorias gastas pelo indivíduo. Caso o indivíduo 

consuma mais calorias do que gasta, ele estará com um balanço 

energético positivo, ganhando peso. Caso gaste mais calorias do que 

consome, estará com um balanço energético negativo, perdendo 

peso. Caso consuma a mesma quantidade de calorias que gasta, 

estará com um balanço energético equilibrado, mantendo o peso. 

5.4- TEXTOS 

DISTURBIOS ALIMENTARES 

Espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu? 

A maneira como você vê sua imagem refletida no espelho pode não 

ser fiel a realidade. E a culpa disso não é do espelho, mas de seus 

próprios olhos. Uma pesquisa realizada pela BrockUniversity, em 

Ontário, no Canadá, divulgou em janeiro deste ano que uma em cada 

três pessoas com peso adequado ao seu tamanho tem uma imagem 

deturpada de si mesma. 

O estudo, realizado com 813 pessoas entre 19 e 39 anos, concluiu 

que 31% das mulheres com peso ideal se acham mais gordas do que 

deveriam. Entre os homens, a situação se inverte: 25% daqueles que 

tem um peso adequado ao seu tamanho se veem mais magros do 

que deveriam ser. 

O professor de psicologia Stanley Sadava, 60, coordenador do 

estudo canadense, diz que essa deturpação do olhar entre as 

mulheres é ainda maior entre as adolescentes. Segundo ele uma das 

causas do fenômeno é o assédio da mídia e da moda, que firmam 

padrões estéticos muitas vezes fora do alcance de um corpo normal 

e saudável. 

“As mulheres são mais suscetíveis que os homens a enxergar seus 

corpos como gordos quando eles estão, na verdade, com a massa 

corpórea ideal, longe de qualquer sinal de obesidade. Emagrecer 

torna-se, então, uma obsessão, o que significa que essas mulheres 

não conseguem deixar de se preocupar com sua forma física”, 

afirma. 

Uma revista feminina norte americana realizou uma pesquisa 

simples, em que pedia que as leitoras escolhessem entre uma das 

seguintes realizações: um encontro romântico com o homem de seus 

sonhos, uma noite divertida com um amigo querido que elas não 

encontravam há tempos ou emagrecer 10Kg. E a maioria delas 

escolheu a terceira opção. 

Segundo Sadava, o valor que essas mulheres dão a uma forma física 

idealizada é fruto do que ele chama de teoria da comparação social, 

uma tendência a buscar um padrão estético naquilo que é admirado 

em nossa sociedade. “Basta olhar as atrizes da década de 50, como 

Marilyn Monroe, e as de hoje. Os padrões culturais de hoje são 

cruéis com a variedade de tipos físicos comuns. Os adolescentes, 

que são mais vulneráveis a esse assédio, sofrem mais”. Para 

Sadava, sua pesquisa é uma indicação indireta de uma das causas 

que tem levado a um aumento do índice de jovens com disfunções 

alimentares, como a anorexia e a bulimia. 

Fonte: www1.folha.uol.com.br/folha/equilíbrio/noticias/ult263u946.shtml, 

acesso em 25/03/2003. 

 

Bulimia 

A bulimia nervosa é um transtorno alimentar e mental que se 

caracteriza por episódios repetidos de ingestão excessiva de 

alimentos num curto espaço de tempo. As pessoas que são 

acometidas por esse distúrbio possuem uma preocupação exagerada 

com o peso corporal, assumindo assim condutas inadequadas e 

perigosas para a sua saúde. Por comerem repentinamente uma 

quantidade muito grande de alimentos acabam eliminando a 

qualquer custo tudo o que foi ingerido. 

A forma que o paciente com bulimia encontra de se livrar do que 

ingeriu é chamada de técnica compensatória. A mais comum é a 

indução de vômito após um episódio de compulsão periódica. Esse 

método é empregado por 80% a 90% dos pacientes com bulimia 

nervosa que se apresentaram para tratamento em clínicas de 

transtornos alimentares. Os sintomas mais frequentes são: 

• comer compulsivamente em forma de ataques de fome e às 

escondidas; 

• preocupação constante em torno da comida e do peso; 

• condutas inapropriadas para compensar a ingestão excessiva com 

o fim de não ganhar peso, tais como o uso excessivo de fármacos, 

laxantes, diuréticos e vômitos autoprovocados; 

• erosão do esmalte dentário, podendo levar a perda dos dentes; 

• mudanças no estado emocional, resultando em depressão, tristeza, 

sentimentos de culpa e ódio de si mesmo. 

Os efeitos do vômito que essas pessoas apresentam incluem o alívio 

do desconforto físico e a redução do medo de ganhar peso. Em 

alguns casos, o vômito se torna um objetivo em si mesmo, de modo 

que a pessoa come em excesso para vomitar ou vomita após ingerir 

uma pequena quantidade de alimento. 

Os pacientes com bulimia nervosa podem utilizar uma variedade de 

métodos de indução de vômitos, mas geralmente usam os dedos ou 

instrumentos para estimular o reflexo de vômito. Esses pacientes 

normalmente se envergonham e escondem seus sintomas. As 

compulsões periódicas geralmente ocorrem em segredo ou são 

disfarçadas tanto quanto possível. Um episódio pode, ou não, ser 

planejado. A grande maioria dos pacientes bulímicos deve ser 

tratada em nível ambulatorial. Alguns casos mais graves necessitam 

de internação. Um grande aliado é o plano de alimentação regular. 

Além disso, a psicoterapia pode auxiliar o paciente no tratamento e 

entendimento da situação. Fonte: www.clickideia.com.br. 

http://www.clickideia.com.br/
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Disponível em:http://www.saudedicas.com.br/wp-content/uploads/2012/12/bulimia-

remedios-caseiros-para-bulimia.jpg. Acessado em: 07/05/2015 

 
Garoto fez dieta rigorosa e se tornou vítima de anorexia 

Quando João (nome fictício), 16, se deu conta de que estava magro 

demais, tinha apenas 40 Kg, distribuídos ao longo de seu 1,72 metro 

de altura, e um quadro de anorexia nervosa que precisava de 

tratamento o quanto antes. Até chegar a essas medidas, João 

olhava-se no espelho sem conseguir enxergar a magreza de seu 

corpo em desenvolvimento. 

João sabe que exagerou nas restrições alimentares, mas não 

encontrou explicação para a obsessão em contar calorias que o 

levou a ultrapassar a barreira de sua saúde para emagrecer. “Hoje, 

sou normal. Percebi que não existe nada de bonito na magreza”, 

admite. 

Leia a seguir, trechos de sua conversa ao “folhateen”. 

Folha (F): Você parou de comer aos poucos ou de uma hora para 

outra? 

João (J): Foi bem gradativo. Eu tinha 1,70 m e pesava 62 Kg quando 

iniciei um regime por conta própria. Aos poucos fui diminuindo a 

quantidade de alimentos. Tentava consumir uma média de 1.200 

calorias diárias. Só que, no início, contava 20 calorias para uma 

colher de arroz e, com o passar do tempo, contava 40 e, depois, 50. 

Assim, cada vez comia menos. Passei a restringir demais a minha 

alimentação. Eu olhava os valores nutricionais de tudo, pesquisava 

na internet e não colocava na boca nada que não soubesse quantas 

calorias tinha. Uma neura! 

F: Você sentia desconforto com o seu corpo antes do regime? 

J: Não me achava gordo, só um pouco acima do peso. 

F: O que você acha que detonou esse processo? 

J: Não tem uma explicação lógica. Percebi que, diminuindo um 

pouco aqui e ali, eu emagrecia, e isso me dava motivação. Não me 

negava a comer, mas achava que tudo que comia iria me engordar, 

que, se comesse um salgadinho iria engordar 7 Kg. E, ao me olhar 

no espelho, não me via tão magro como eu realmente estava. 

F: Quando percebeu que estava com algum problema? 

J: No Natal, vi parentes que não encontrava há tempos. Eles 

estranharam a minha magreza. Meus pais que acompanharam o 

processo não haviam percebido. Fui a uma farmácia com o meu 

primo – que sempre achei magro - e nos pesamos. Ele, que é mais 

baixo do que eu, estava com 52 Kg, e eu, com 43 Kg. Percebi que 

estava magro demais. Algo estava errado 

F: Quanto chegou a pesar no pico da doença? 

J: Já fiquei com 40 Kg. 

F: O que você sentia à época? 

J: Tinha um humor muito ruim. Via todo mundo comendo e eu não. 

Só de eu olhar para a comida já me sentia saciado. 

F: Você tinha vergonha de mostrar seu corpo? 

J: Tinha e ainda tenho. Ainda estou bem magro. Hoje peso 45,6 Kg. 

Evito mostrar o corpo. 

F: Como foi seu tratamento? 

J: Quando fui ao consultório do médico, foi um abalo. Ele fez uma 

avaliação e disse que talvez eu tivesse de ser internado. Minha 

pressão estava em 6 por 4 (a pressão considerada normal é 12 por 

8). Meu corpo estava sem energia, e o coração começou a bater 

mais devagar. O sangue não chegava as extremidades. Tinha pés e 

mãos gelados. Não tinha ânimo para nada. 

F: Você acha que foi influenciado pela estética da magreza pregada 

pela moda e pela publicidade? 

J: Um pouco. A pressão do estereótipo da magreza me ajudou a 

querer ficar cada vez mais magro. 

Fonte: Fernanda Mena, “Folhateen”, Folha de S. Paulo (25/3/2002). 

1                                                     2 

 

1-Disponível em: http://www.ditandoamoda.com.br/wp-content/uploads/2014/06/A.jpg. 
Acessaado em: 07/05/2015. 

2- Disponível em:http://nadafragil.com.br/wp-content/uploads/transtornos-alimentares-
5.jpg?b0015d. Acessado em: 07/05/2015. 

 

5.5- OBESIDADE 

É definida como o estado em que a pessoa possui uma quantidade 

de gordura corporal superior aos limites considerados normais, 

associada a elevados riscos para a saúde. Mas quais seriam esses 

limites considerados normais? Na literatura, vamos observar que 

homens com mais de 20% do peso corporal como gordura e 

mulheres com mais de 30% são considerados pessoas obesas. 

Portanto, a balança nem sempre será um bom indicador para avaliar 

se uma pessoa é obesa ou não. Na balança, não há como separar 

gordura de músculos, ossos, órgãos, água e todos os demais 

componentes de nosso corpo. Assim, uma pessoa pode se pesar e 

constatar que está com excesso de peso em relação ao esperado 

para a sua altura, porém, não será necessariamente obesa, pois o 

excesso de peso pode ser fruto de uma estrutura óssea pesada ou 

de uma grande quantidade de massa muscular. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2F379wA. Acessado em: 13/08/2014 

http://www.saudedicas.com.br/wp-content/uploads/2012/12/bulimia-remedios-caseiros-para-bulimia.jpg
http://www.saudedicas.com.br/wp-content/uploads/2012/12/bulimia-remedios-caseiros-para-bulimia.jpg
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Existem métodos mais precisos para avaliar os índices de obesidade, 

que proporcionam a estimativa da quantidade de gordura, separada 

dos demais componentes corporais (chamados de massa magra). 

Dentre esses métodos, o mais acessível é o da avaliação da gordura 

subcutânea, realizado com o compasso para a medida da espessura 

das dobras da pele.Já a aferição do peso corporal pode ser feita pelo 

índice de massa corporal (IMC), calculado pela fórmula: 

IMC= Peso (Kg)/ Estatura² (m) 

RISCO IMC 

Nenhum 

Moderado 

Alto 

Muito Alto 

Extremo 

18 – 24,99 

25 – 29,99 

30 – 34,99 

35 – 39,99 

40 ou mais 

 
Fonte: Texto adaptado de D.P. Guedes (1994). Composição corporal: 

Princípios. Técnicas e aplicações. Londrina: Apef. 

Existem outras técnicas, mais apropriadas, para verificar a 

composição corporal e o teor de gordura em nosso organismo, 

porém, essas técnicas – hidrometria, espectrometria, densitometria, 

antropometria etc. – exigem instrumentos sofisticados e pessoal 

qualificado para realizar os testes. Portanto, o IMC pode ser uma 

alternativa fácil, mas deve-se atentar para as considerações feitas no 

texto de Guedes, em que o autor adverte que um peso corporal 

excessivo não reflete necessariamente um quadro de obesidade. 

TABELA – Pontos de corte do IMC e suas respectivas 

classificações 

IMC – Kg/m² CLASSIFICAÇÃO 

< 18,5 Abaixo do peso normal 

18,5 – 24,9 Peso Normal 

25,5 – 29,9 Sobrepeso 

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥ 40 Obesidade Morbida 

FONTE: OMS 

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 

As duas áreas de prioridade nas estratégias de prevenção, controle 

e tratamento da obesidade são o incremento do nível de atividade 

física e a melhora na qualidade da dieta. O mais importante para 

incrementar o nível de atividade física é evitar os hábitos sedentários 

e adotar um estilo de vida ativo. Existem várias evidências científicas 

apontando que o controle da ingestão de alimentos junto com o 

exercício ou a atividade física regular é mais efetivo no controle do 

peso corporal. Os mecanismos que a literatura científica mostra para 

esse efeito benéfico são: 

 Aumento do gasto energético; 

 Melhora da composição corporal – perda de gordura, preservação 

da massa magra, diminuição do depósito de gordura visceral; 

 Aumento da capacidade de mobilização e oxidação da gordura – 

controle da ingestão de gordura; 

 Estimulação da resposta termogênica – taxa metabólica de 

repouso, termogênese induzida pela dieta; 

 Mudança na morfologia do músculo e na capacidade bioquímica; 

 Aumento da sensibilidade à insulina; 

 Diminuição da pressão sanguínea; 

 Melhora do condicionamento físico; 

 Efeitos psicológicos – melhora da autoestima, autoimagem, 

autoconceitos, menos ansiedade, menos depressão. 

O exercício ajuda a manter o metabolismo estável, mesmo que você 

coma menos. O exercício ajuda também a manter a massa muscular 

quando você faz regime. O controle permanente de peso implica em 

um compromisso de vida toda com a prática regular de exercícios e 

com a adoção de hábitos alimentares adequados. Enquanto regimes 

de moda e programas de atividades físicas que começam e param 

terminam, em última análise, em decepções, a manutenção de uma 

composição corporal ideal implica em praticar exercícios 

regularmente e alimentar-se de maneira sensata, com informações 

sólidas do ponto de vista nutricional orientando a escolha dos 

alimentos. 

 

 
 Preste atenção ao conceito de alimentação saudável e a 

importância dos diferentes nutrientes para saúde, assim como, 
compreender a relevância da prática de atividade física e de 
uma alimentação saudável para qualidade de vida. Deve-se 
também estar atento ao conceito, classificação e métodos de 
avaliação da obesidade e nos transtornos alimentares 
(anorexia, bulimia) e distúrbios de imagem, como por exemplo, 
a vigorexia. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=j_x3D6MLARg 
(QUANTIDADE DOS ALIMENTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=ON3lN2osb6g 
(SUPLEMENTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=WUDJ3-dXBcw (MÁ 
ALIMENTAÇÃO E SEDENTARISMO E DOENÇAS) 
https://www.youtube.com/watch?v=GqvGAK31BnE 
(DISTURBIOS ALIMENTARES) 
 

 http://www.brasilescola.com/saude-na-
escola/conteudo/alimentacao-saudavel.htm 
http://www.mundoeducacao.com/saude-bem-
estar/alimentacao-saudavel.htm 

http://www.fsp.usp.br/crnutri/index.php/2015/05/21/alimentacao
-na-pratica-do-exercicio-fisico/ 
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2013-10-
02/alimentacao-correta-antes-do-exercicio-fisico-faz-toda-a-
diferenca.html 
http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=suplementos-
alimentares-funcionam-mas-nao-para-todos 
 

 https://www.facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-
Atividade-F%C3%ADsica-254340708026778/?fref=ts 
https://www.facebook.com/TRI-ATIVA 
Educa%C3%A7%C3%A3o-Alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-
Atividade-F%C3%ADsica-1410392899175614/?fref=ts 
 

 LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 82: Saúde e Estética igual ou diferente?; 
Texto 31:  Bullying: violência nas escolas- Bullying, o que é? 

Texto 32: Fenômeno bullying e a educação física escolar; 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Introdução ao estudo dos seres vivos; 
Leia em Química – Bioquímica e Termoquímica, caloria; 
Leia em Matemática – Números e Grandezas Proporcionais; 

Razões e Proporções; Divisão Proporcional e Revisão de 

Potenciação. 

 

 

01. (CONCURSO/PM/FLORIANO/2011) A forma mais simples de 

carboidrato, principal fonte de energia para as células, denomina-se: 
 

A) ATP B) Triglicerídeo C) Proteína 

D) Fosfolipídio E) Glicose 
 

02. (CONCURSO/PM/MACEIÓ/SMS/2012) Uma alimentação 

saudável e orientada antes da realização de exercícios físicos ajuda 

a atingir os objetivos desejados. 

A esse respeito, dadas as afirmativas seguintes, 

I. Antes do exercício físico deve-se ter uma alimentação rica em 

proteínas e em fibras dietéticas para extrair desses alimentos a 

energia necessária à realização do exercício. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_x3D6MLARg
https://www.youtube.com/watch?v=ON3lN2osb6g
https://www.youtube.com/watch?v=WUDJ3-dXBcw
https://www.youtube.com/watch?v=GqvGAK31BnE
http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/alimentacao-saudavel.htm
http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/alimentacao-saudavel.htm
http://www.mundoeducacao.com/saude-bem-estar/alimentacao-saudavel.htm
http://www.mundoeducacao.com/saude-bem-estar/alimentacao-saudavel.htm
http://www.fsp.usp.br/crnutri/index.php/2015/05/21/alimentacao-na-pratica-do-exercicio-fisico/
http://www.fsp.usp.br/crnutri/index.php/2015/05/21/alimentacao-na-pratica-do-exercicio-fisico/
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2013-10-02/alimentacao-correta-antes-do-exercicio-fisico-faz-toda-a-diferenca.html
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2013-10-02/alimentacao-correta-antes-do-exercicio-fisico-faz-toda-a-diferenca.html
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2013-10-02/alimentacao-correta-antes-do-exercicio-fisico-faz-toda-a-diferenca.html
https://www.facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-Atividade-F%C3%ADsica-254340708026778/?fref=ts
https://www.facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-Atividade-F%C3%ADsica-254340708026778/?fref=ts
https://www.facebook.com/TRI-ATIVA
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II. Alimentos como leguminosas, cereais, hortaliças e frutas são 

exemplos de alimentos que devem ser consumidos antes do 

exercício físico. 

III. Alimentos ricos em gorduras devem ser abolidos totalmente da 

dieta, pois causam doenças coronarianas. 

IV. Consumir alimentos como carnes, ovos, leite e queijos antes do 

exercício físico ajudam a aumentar as reservas de glicogênio 

muscular. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) II e III, apenas. 

D) I, II e III apenas. E) I, II, III e IV. 
 

03. (UEM/INVERNO/2013/ADAPTADA) Os aspectos nutricionais 

fazem parte dos hábitos de vida considerados saudáveis e, nesse 

âmbito, o balanço energético é componente essencial. Sobre o 

assunto, assinale o que for correto. 
 

A) O Século XX foi marcado pelo aumento significativo nas 

necessidades energéticas humanas e pelo aumento da 

obesidade, o que parece estar relacionado às mudanças no 

metabolismo energético decorrentes, entre outros fatores, da 

industrialização. 

B) Um fator que tem influenciado o balanço energético total é o 

decréscimo do número de fumantes, uma vez que os cigarros 

inibem o sabor e o odor. Com isso, as pessoas que param de 

fumar correm o risco de diminuir sua ingestão calórica. 

C) Com o avanço nos estudos da genética da obesidade, pode-se 

observar que as causas genéticas têm papel decisivo no 

aumento da obesidade. 

D) O acréscimo da massa gorda é responsável por problemas de 

saúde, como doenças cardiovasculares, resistência à insulina, 

diabetes melito e câncer. 

E) As variações individuais de gordura corporal são causadas por 

fatores que não interagem, como os genéticos, os psicológicos, 

os nutricionais e os relacionados à atividade física. 
 

04. (UEM/VERÃO/2011/ADAPTADA) Na atualidade, o corpo tem 

sido tratado como elemento de identidade e pertencimento a uma 

sociedade de consumo que impõe padrões de beleza. Sobre o 

assunto, assinale o que for correto. 
 

A) Pessoas com anorexia nervosa não têm medo de engordar e não 

têm uma imensa necessidade de controlar o peso e a forma do 

corpo. Para tanto, utilizam, como estratégias, dietas, indução do 

vômito, uso de laxantes e diuréticos, bem como a atividade física 

que, para muitas pessoas, constitui-se em uma dessas 

estratégias para perder e controlar peso. 

B) A construção imaginária de um corpo perfeito ou ideal, na 

maioria das vezes associada a um discurso relacionado à saúde, 

pode provocar danos ou enfermidades. Dentre eles, é possível 

citar problemas ligados à imagem corporal e, consequentemente, 

aos distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. 

C) Na sociedade contemporânea, a adesão à prática de exercícios 

físicos não reside no desejo de modelagem estética das formas 

corporais, mas está atrelada unicamente à prevenção de 

determinadas doenças. 

D) Atingir o padrão de corpo ideal por meio da atividade física, bem 

como pela dieta, cirurgia e produtos farmacêuticos, é quase 

sempre acessível para a maior parte da população. Isso porque 

demanda, entre outros aspectos, tempo livre disponível e 

recursos financeiros. 

E) A padronização dos corpos, que impõe sacrifícios para a 

obtenção da perfeição corporal, como exercícios físicos, dieta, 

incisões cirúrgicas, entre outras estratégias, restringe-se 

somente ao universo feminino. 
 

05. (CONCURSO/PM/MACEIÓ/SMS/2012) A sociedade 

contemporânea prima cada vez mais para uma estética do corpo 

perfeito e belo. Nos indivíduos mais jovens há uma cobrança 

constante e intensa em relação a esse fator, o que pode levar a 

prejuízos, inclusive na saúde mental. Entre esses há um transtorno 

alimentar que afeta principalmente adolescentes do sexo feminino, 

geralmente associado a problemas de autoimagem, diminuição 

acentuada da ingestão alimentar e prática exagerada de atividade 

física, além de êmese provocada voluntariamente e uso de laxantes. 

Esse transtorno alimentar é 
 

A) anorexia nervosa. 

B) transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. 

C) depressão. 

D) vigorexia. 

E) esquizofrenia. 
 

06. (UEM/VERÃO/2011/ADAPTADA) A obesidade é uma doença 

que atinge um número crescente de pessoas. Sobre a relação entre 

obesidade e atividade física, assinale o que for correto. 
 

A) A obesidade é resultado do desequilíbrio entre a ingestão e o 

gasto energético utilizado para manutenção das atividades 

corporais. 

B) Do ponto de vista fisiológico e psicossocial, o excesso de peso 

não traz consequências para a saúde do adolescente, uma vez 

que, mesmo sem se exercitar, ele pode garantir a composição 

corporal desejável. 

C) A atividade física pode trazer benefícios à qualidade de vida das 

pessoas, aumentando a gordura corporal e melhorando o 

funcionamento orgânico. 

D) A prática de atividade física, embora seja importante para a 

manutenção do peso corporal de crianças e adolescentes, vem 

sendo substituída, progressivamente, por outras atividades, 

como esporte. 

E) A obesidade e o sedentarismo não são problemas de saúde 

pública, tanto pelo aumento acelerado de sua prevalência como 

pela associação com efeitos adversos à saúde cardiovascular e 

metabólica, em idades cada vez mais precoces. 
 

07. (PREUNI-SEED/2015) 

 

Disponível em: https://bit.ly/2EZGukl. Acessado em: 18/06/2014. 
 

A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA 

A descrição dos primeiros fast-foods é bastante elucidativa: as 

pessoas esperavam em fila, umas atrás das outras. Atrás da pessoa 

que estivesse comendo, imediatamente havia outra pessoa, depois 

outra, formando uma fila. O ideal é que o prato ficasse na altura da 

boca para que a pessoa pudesse ingeri-lo em tempo recorde. A cena 

se repetia exatamente como numa fábrica. Os especialistas chamam 

isso de gastro-anomia, onde anomia é sinônimo de disfunções 

variadas. O resultado é que 30% dos americanos são obesos. E no 

Brasil, as consequências são evidentes: em 2006, 42,7% da 

população estava acima do peso. Em 2011, esse número passou 

para 48,5%. Segundo o IBGE, o sobrepeso atinge mais de 30% das 

crianças entre 5 e 9 anos de idade, cerca de 20% da população entre 
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10 e 19 anos e nada menos que 48% das mulheres e 50,1% dos 

homens acima de 20 anos.  
Disponível em: Carta Fundamental – revista do professor. Edição. 46 março de 2013 – (pág. 

32 à 35). (ADAPTADO) 

Considerando a imagem, o texto acima e seus conhecimentos sobre 

alimentação e atividade física, pode-se afirmar que 
 

A) o ser humano que gaste mais calorias do que consome, estará 

com um balanço energético positivo, ganhando peso. 

B) a pessoa que consome a mesma quantidade de calorias que 

gasta, estará com um balanço energético negativo, mantendo o 

peso. 

C) a boa alimentação prevê alimentos não variados e em 

quantidade adequada, para garantir que o corpo receba todos os 

nutrientes necessários. 

D) dieta é o emprego incorreto dos alimentos úteis para a 

conservação da vida e da saúde. 

E) caso o indivíduo consuma mais calorias do que gasta, ele estará 

com um balanço energético positivo, ganhando peso. 

 

08. (CONCURSO/PM/SANTANA DO IPANEMA/AL/2013) Uma 

mulher de 45 anos com peso corporal de 72,5 kg e estatura de 1,56 

m, após ser verificado seu IMC (Índice de Massa Corporal), estaria 

classificada em que estado? 
 

A) Abaixo do peso   D) Obesa 

B) Normal   E) Obesidade mórbida 

C) Sobrepeso 
 

 

09. (CONCURSO/PM/AGUA BRANCA /AL/2013) Em 

acompanhamentos anuais de educação física, deve-se considerar 

para a verificação do estado nutricional em crianças e adolescentes 

as seguintes medidas: 
 

A) Massa corporal e circunferência de braço; 

B) Massa Corporal e peso; 

C) Massa Corporal e Estatura; 

D) Todas as alternativas estão erradas. 

 

10. (PM/MACEIÓ/AL/2012/ADAPTADA) A atividade física bem 

orientada por profissionais de educação física representa uma 

importante arma para melhoria da qualidade de vida de obesos e 

ajuda na perda de gordura corporal. Sobre a obesidade, é correto 

afirmar: 
 

A) a obesidade é definida para indivíduos adultos, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, quando o índice de massa 

corporal ultrapassa 20 kg/m². 

B) pode ser endógena, quando o ganho de peso acontece por um 

desequilíbrio hormonal ou exógena quando há um desequilíbrio 

entre o gasto calórico e a ingestão alimentar, levando ao 

aumento de peso. 

C) o índice de massa corporal (IMC) é o principal indicativo da 

obesidade e excesso de massa corporal. É estabelecido pela 

divisão da massa corporal em quilos pelo quadrado da estatura 

em metros e avalia diretamente a proporção de gordura corporal. 

D) a obesidade e, particularmente, a localização abdominal de 

gordura tem pequeno impacto sobre as doenças 

cardiovasculares por associar-se com grande frequência a 

condições tais como: dislipidemias, hipertensão arterial e 

resistência à insulina. 

E) a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o uso, em 

adultos, da circunferência da cintura no ponto de cortede94cm 

para homens e 80cm para mulheres como medida de baixo risco 

metabólico aumentado. 

 

 

 
 

 

11. (ENEM/2013) 
 

Adolescentes: mais altos gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua 

parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. “Os 

nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, 

observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas 

mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no 

açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura 

por causa da gula, surge como marca da nova geração: a preguiça. 

“Cem por cento das meninas que participam do Programa não 

praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que 

monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma 

rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é novidade que os 

obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 

endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 

estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário  

atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. 

“Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, 

exemplifica Claudia. 
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br.  

Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as 

suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto 

indicam que. 
 

A) a falta de atividade física somada a uma alimentação 

nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados 

ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 

B) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos 

combinada com um maior consumo de alimentos ricos em 

proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os 

adolescentes. 

C) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos 

na dieta da população adolescente tem tornado escasso o 

consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio 

metabólico. 

D) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os 

adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto 

que na população adulta os fatores hereditários são 

preponderantes. 

E) a prática regular de atividade física é um importante fator de 

controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar 

um constante aumento da pressão arterial sistólica. 
 

12. (ENEM/2013/PPL) 

 
Veja, São Paulo, 29 set. 2009 (adaptado). 
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O texto apresentado emprega uma estratégia de argumentação 

baseada em recursos verbais e não verbais, com a intenção de  
 

A) desaconselhar a ingestão de biscoitos, taxados de “vilões”, 

inimigos de uma alimentação saudável. 

B) associar a imagem da guloseima a um traço negativo, que se 

concretiza na utilização do termo “desafio”. 

C) alertar para um problema mundial, como se prevê em 

“globesidade”, relacionando o açúcar, representado pelo doce, a 

um vilão. 

D) ironizar a importância do problema, por meio do tom dramático 

da linguagem empregada, como se vê no uso de “culpado” e 

“vilão”. 

E) atestar a redução do consumo de alimentos calóricos, como o 

biscoito, desencadeada pelas recentes divulgações de pesquisas 

comprobatórias do malefício que eles fazem à saúde. 
 

13. (ENEM/2014) 

Uso de suplementos alimentares por adolescentes 

Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode 

ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas 

competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que 

adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando 

cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre 

os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias (mais comum 

em adolescentes) e sexo (maior prevalência em homens). Poucos 

estudos se referem a frequência, tipo e quantidade de suplementos 

usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam 

excedidas. 

A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos 

alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 

2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 

US$ 46 bilhões em propaganda, como meio de persuadir potenciais 

consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, períodos 

de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal 

objetivo. 

ALVES, C.; LIMA, R. J. Pediatr. v.85, n.4, 2009 (fragmento). 

Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de 

suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses 

suplementos 
 

A) é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas 

regularmente. 

B) é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que 

buscam um corpo ideal. 

C) é indicada para atividades físicas como a musculação com fins 

de promoção da saúde. 

D) direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que 

praticam atividades físicas. 

E) melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada 

e nem pratica atividades físicas. 
 

14. (ENEM/2015) 

Obesidade causa doença 

 A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações 

Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de 

pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse 

crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. 

Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de 

estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 

anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade 

entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no 

corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser 

evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva 

à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não 

há solução.  
FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 2012 

(adaptado). 
 

O texto apresenta uma reflexão sobre à saúde e aponta o excesso 

de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema, 

relacionando-o ao  
 

A) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na 

sociedade requer corpos magros.  

B) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na 

autoestima das pessoas.  

C) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de 

risco para o surgimento de diversas doenças crônicas.  

D) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação 

em diversos espaços sociais.  

E) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a 

obesidade interfere na performance.  
 

 
 

6- CONSTRUÇÃO CULTURAL DAS IDEIAS DE BELEZA E 
SAÚDE: CORPO IDEAL X CORPO REAL 

6.1- INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOBRE O CORPO DO 
ADOLESCENTE (Gilson José Caetano/ADAPTADO) 

 

O culto ao corpo, também conhecido como corpolatria, é 

geralmente influenciado pela mídia. Atualmente, os corpos esguios, 

abdômen definido, corpo bronzeado são algumas das sugestões 

para que as pessoas sigam. Mas apenas uma pequena parcela 

atinge tais objetivos. Grande parte das pessoas, ao perseguirem 

esses ideais de beleza, ficam pelo caminho e, muitas vezes, apelam 

para formas nada saudáveis para conseguirem seus objetivos. 

1                                                      2 

 

1- Disponível em: http://lafitness.com.br/wp-content/uploads/vigorexia-
200x200.jpg. Acessado em: 07/05/2015. 

2- Disponível em: https://webjornalunesp.files.wordpress.com/2014/10/imagem-
3-justin.jpg. Acessado em: 07/05/2015. 

Na verdade, a busca incessante pela beleza traz grandes vantagens 

para muitas empresas, que vendem seus produtos muitas vezes por 

preços absurdos. 

 

Disponível em: https://bit.ly/2F20PEF. Acessado em: 11/09/2014. 
 

http://lafitness.com.br/wp-content/uploads/vigorexia-200x200.jpg
http://lafitness.com.br/wp-content/uploads/vigorexia-200x200.jpg
https://webjornalunesp.files.wordpress.com/2014/10/imagem-3-justin.jpg
https://webjornalunesp.files.wordpress.com/2014/10/imagem-3-justin.jpg
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Diante dessas circunstâncias, será que você, como adolescente, 

tem autonomia sobre sua identidade corporal, ou é influenciado por 

uma lógica social de consumo em grande parte vinculada pela 

mídia? 

“(...) Estou, estou na moda. 

É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha 

identidade, trocá-la por mil, açambarcando todas as marcas 

registradas, todos os logotipos do mercado. 

Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas 

idiossincrasias tão pessoais? 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo 

industrial, peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Eu sou a coisa, coisamente.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Nesse texto, procuraremos evidenciar as relações entre o corpo, a 

mídia, o consumo e outras diversas formas de dominação ou 

exploração cultural, através de uma análise crítica, procurando 

esclarecer como isso acontece e apontando, se possível, formas 

de superação de tais modelos vigentes. 

6.2- CONSTRUÇÃO CULTURAL DO CORPO 

Durante o processo de evolução da humanidade, o trato com o 

corpo sempre despertou interesses e fascinação. Muitas vezes, o 

corpo foi desprezado, violentado e negado, principalmente devido ao 

fato do mesmo expressar sentimentos, desejos, anseios e 

necessidades, que eram associadas a atitudes pecaminosas. 

É por meio do corpo que o homem participa do contexto social, 

comunicando-se, expressando sentimentos e interagindo. É o corpo 

que garante uma afirmação social, funcionando não como 

coadjuvante dos processos de transformações, mas como elemento 

fundamental para que ocorra esse processo. 

O uso do corpo, e principalmente do movimento, por meio de suas 

possibilidades comunicativas, é de interesse comum, pois todos 

nós fazemos parte de um ambiente social determinado e ao mesmo 

tempo determinante da cultura. Assim, o corpo não deve ser visto 

somente pelo lado biológico, sua constituição, fisiologia e 

funcionamento geral, ele deve ser compreendido como um todo, 

constituído inclusive pela sua relação com o ambiente social e 

cultural. 

 

Disponível em: http://images.slideplayer.com.br/3/1269866/slides/slide_14.jpg. Acessado 
em: 08/05/2015 

Para compreender isso, faz-se necessário entendermos a definição 

de cultura. Entre várias definições, uma afirma a cultura como “a 

vida total de um povo, a herança social que o indivíduo adquire de 

seu grupo. Ou pode ser considerada a parte do ambiente que o 

próprio homem criou”. (KLUCKHOHN, apud OLIVEIRA, 1993, p. 73). 

Quando nos propomos a estudar ou discutir o corpo, devemos estar 

conscientes de que o corpo não é meramente um objeto de estudo. 

Ele é um meio de interação com a cultura circundante e, nesse 

sentido, modifica e é modificado pela própria cultura. 

O quadro a seguir procura evidenciar a diferenciação entre duas 

abordagens teóricas sobre o corpo. Uma abordagem baseada nos 

saberes das ciências biológicas, que estudam os aspectos naturais 

do corpo, e outra cujo olhar sobre o corpo está fundamentado nos 

saberes das ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, 

que analisam o corpo considerando sua história e as relações que 

este estabelece com o ambiente social e cultural. Assim, o corpo é 

tratado em seus aspectos biológicos e como instrumento de 

interação social e cultural. Borel (1992) diz que é a partir da infância 

que serão inseridas, no corpo, as marcas sociais. Portanto, sofre 

influências e modificações constantes; o corpo social é produto das 

regras as quais foi submetido, das determinações do meio social no 

qual está inserido. 

6.3- OPOSIÇÃO ENTRE O CORPO NATURAL E CORPO SOCIAL 

OPOSIÇÃO ENTRE O CORPO NATURAL E CORPO SOCIAL 

CORPO NATURAL CORPO SOCIAL 

Natureza/Biológico 

(inato) 

Corpo não marcado 

 

 

Nudez 

Desviante 

(sem ritos de passagem) 

I 

(sem a intervenção da 

cultura) 

Animal 

Cultura 

 

Corpo decorado 

(tatuado, escarificado, pintado, etc) 

Vestimenta 

Ritos de passagem 

(pertencimento) 

I 

(ao fim do processo) 

 

Humano 

Fonte: A partir de Borel (1992) apud OSÓRIO 

6.4- CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CORPO 

Para iniciarmos a discussão sobre a construção social do corpo, 

precisamos entender o termo juventude, que, em grande parte 

dos casos, não pode ser definida exatamente como um período de 

idade cronológica. Dentro do contexto cultural influenciado pelo 

capitalismo, essa definição toma uma proporção mística, em que o 

conceito de juventude é entendido como um estado de espírito e 

físico ideal, almejado por indivíduos de diversas idades. 

Por trás desse ideal comum, está presente a “indústria da 

juventude”, que surgiu após a década de 1950, através de 

movimentos culturais idealizados por jovens, numa espécie de 

contra-cultura ou, podemos dizer, contra o sistema dominante. A 

contra-cultura criou uma série de signos que identificaram tais 

movimentos, a exemplo dos Hippies, o Rock, o Jeans, entre outros 

signos, sendo que tais movimentos não tinham como propósito 

inicial estabelecer novos estilos ou fundar outras formas de 

consumo. 

Essa visão de jovem passou a ter uma conotação positiva em todas 

as culturas, transformando os padrões clássico-culturais em padrões 

de juvenização, principalmente, sobre o aspecto estético-cultural. O 

jovem passou a ser a referência a ser seguida e criou-se, assim, 

uma cultura de consumo que buscasse ou imitasse a juventude. 

http://images.slideplayer.com.br/3/1269866/slides/slide_14.jpg
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A “indústria da juventude” utiliza-se, principalmente, da mídia 

como forma de manipular e explorar as pessoas para que elas façam 

parte deste movimento. O termo juventude, muitas vezes, está 

associado a um padrão de beleza que envolve diversas formas de 

cuidados para esconder a idade real e causar a impressão de 

juventude eterna. Envolve, também, preocupações com o 

vestuário, atividades físicas, intervenções cirúrgicas e outras 

estratégias e cuidados destinados aos corpos das pessoas. 

6.5- MODA, MÍDIA E JUVENTUDE 

O termo moda, entendido como “uma forma de imitação que leva à 

disputa geral por símbolos superficiais e instáveis de status”, 

(SIMMEL, apud TRINCA, 2004, p.50), vem ao encontro do termo 

“moda do corpo”. Esta evidenciada pela mídia como o modelo do 

corpo jovem, moldado por meio dos exercícios físicos, ou 

transformado por cirurgias plásticas e/ou consumindo 

determinados produtos que prometem contribuir para tal êxito. 

Os meios de comunicação expressam uma ideia de valorização 

exagerada da juventude, através do consumo, do ritmo de vida, da 

atualização em relação às novas tecnologias e do individualismo, que 

é comum a alguns jovens em determinada idade. Esse é um ideal 

social apresentado como modelo de sucesso que garante a 

felicidade concreta, capaz de mudar nossas vidas. Nesse sentido, 

faz-se necessária uma leitura crítica daquilo que é veiculado pela 

mídia. 

O cuidado com o corpo está passando por uma crescente atenção 

por parte de toda a mídia e da sociedade em geral, é fácil de 

perceber. Basta notar o número de clínicas de emagrecimento, novas 

academias, diferentes modalidades de exercícios físicos, pesquisas 

sobre calçados e roupas esportivas, suplementos alimentares, entre 

outros. Essa concepção de cuidado com o corpo procura transformar 

o corpo em mercadoria. 

 
Disponível em: http://www.corpoidealsuplementos.com.br/. Acessado em: 04/11/2015. 

 

As pesquisas na área de saúde estão cada vez mais se 

diversificando, para atender aos anseios dos consumidores, nos 

quais as recentes tecnologias adotadas além de dar novas formas ao 

corpo impõem regras e limites, diminuindo ou influenciando a 

liberdade de ação do próprio indivíduo. O ser humano é manipulado 

de tal forma que o movimento por ele produzido deixa de ter 

expressão, sentido e espontaneidade, produzindo, assim, o “ser 

humano ideal” (para o capitalismo).  

 

 
 

 

Atenção para a influência dos meios de comunicação sobre a 
imagem corporal dos indivíduos na busca pelos padrões de 
beleza, resultando no culto ao corpo, ou corpolatria como é 
conhecido. Deve-se estar atento também para os diferentes 
meios usados para alcançar o corpo “perfeito”, assim como as 
consequências trazidas por estes. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8CM97iSxUU 
https://www.youtube.com/watch?v=T1E03Zi42bg 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-   
desfeitas/_ed743_corpolatria_e_a_diversidade_prometida/ 
http://revistatrip.uol.com.br/revista/184/reportagens/corpolatria.htm
l 
 

 
 

 
 
 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Arte – Arte da Pré - História Universal 
Leia em Sociologia – Cultura de massa e indústria cultural; 
Cultura e Sociedade e Cultura e Indústria Cultural; 
Leia em Literatura – Produção artística do século XIX. 

 

01. (UEM/INVERNO/2013/ADAPTADA) Sobre padrão de beleza, de 

saúde e de performance, responda o que for correto. 
 

A) Os meios de comunicação frequentemente orientam as pessoas 

sobre os problemas que a prática de exercícios físicos pode 

oferecer, sobretudo os relacionados a modificações nas 

articulações, nos tendões e na musculatura, deixando para 

segundo plano os benefícios advindos dessa prática. 

B) Para que o nosso corpo esteja bem, basta adotar a prática 

regular de exercício físico ou de algum esporte. 

C) Para reforçar a ideia de corpo ideal, há várias pessoas famosas, 

na mídia, que têm sua imagem intensa e constantemente 

veiculada como modelo de corpo perfeito. Com isso, pessoas 

procuram artifícios que possam operar milagres no corpo, a fim 

de obter contornos corporais ideais. 

D) Na atualidade, os meios de comunicação não expressam a ideia 

de valorização exagerada da juventude como modelo de sucesso 

que garante a felicidade. Além disso, não sugerem que a 

juventude eterna possa será alcançada por meio de exercícios 

físicos, cirurgias plásticas e/ou consumo de determinados 

produtos que prometem a obtenção de tal êxito. 

E) A sociedade vê o ser humano e a sua força de trabalho como 

meio essencial para a produção, sendo a ginástica laboral 

utilizada como forma de contribuir para a diminuição da eficiência 

e da produtividade e para a redução de faltas ao trabalho, 

fomentando o aumento dos lucros das empresas. 
 

02. (UEM/INVERNO/2012/ADAPTADA) Na atualidade, o “corpo 

malhado” é valorizado e, para conquistá-lo, pessoas treinam 

exaustivamente em academias de ginástica, submetendo-se a 

tratamentos em clínicas de estética, ou ainda a cirurgias plásticas. 

Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
 

A) O cuidado com o corpo cada vez mais perde atenção da 

sociedade em geral. Multiplicam-se as clínicas de 

emagrecimento, as academias com diferentes modalidades de 

exercício físico e o número de pessoas correndo nas ruas. Além 

disso, são realizadas pesquisas sobre calçados e roupas 

esportivas, suplementos alimentares, entre outros. 

B) Com o objetivo de atingir os padrões corporais ideais 

estabelecidos socialmente, muitas pessoas fazem uso de 

medicamentos proibidos 

C) A associação entre prática regular de atividades físicas e saúde 

inexiste desde a Antiguidade. Um dos exemplos mais comuns é 

a famosa frase “mens sana in corpore sano”, que significa “mente 

sã em corpo são”. 

D) Perto de 80% das pessoas se preocupam com combinar 

alimentação e exercício físico a fim de melhorar o rendimento 

físico ou a saúde. 

E) A boneca Barbie, se fosse humana, seria uma mulher bela e 

muito magra. Mesmo sendo bela, teria um nível de magreza tão 

grande que deixaria provavelmente de menstruar. Entretanto, ela 

http://www.corpoidealsuplementos.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8CM97iSxUU
https://www.youtube.com/watch?v=T1E03Zi42bg
http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-%20%20%20desfeitas/_ed743_corpolatria_e_a_diversidade_prometida/
http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-%20%20%20desfeitas/_ed743_corpolatria_e_a_diversidade_prometida/
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não é considerada um símbolo de beleza a ponto de muitas 

mulheres buscarem esse padrão corporal. 
 

03. (UEM/INVERNO/2012/ADAPTADA) Observe a charge do 

cartunista argentino Quino e marque o que for correto em relação ao 

corpo, às manifestações corporais e à mídia. 

 

Disponível em https://bit.ly/2F7e871. Acesso em 21/3/2012. 
 

A) A televisão tem amplos poderes sobre a sociedade ao trazer de 

modo explícito ou implícito mensagens como: “use”, “compre”, 

“beba”, “prove”, uma vez que as pessoas incorporam no seu dia 

a dia os discursos midiáticos e os não reproduzem de modo 

inquestionável. 

B) A mídia influencia o culto ao corpo, conhecido como corpolatria, 

atuando na produção de efeitos positivos no nível do desejo. 

C) Os meios de comunicação não têm disseminado representações 

e expectativas nas pessoas a partir de notícias, informações e 

propagandas, orientados pela economia de mercado. 

D) De forma geral, a mídia visa levar os sujeitos a atitudes de 

reflexão acerca dos problemas político sou sociais, mas impor 

ideias de forma subjetiva e inconsciente. 

E) A saúde não é um dos temas tratados pela mídia, não sendo 

regulada amplamente pela economia de mercado de cosméticos, 

fármacos e produtos alimentícios, os quais atuam como 

medicamentos para os sujeitos que se utilizam desses recursos. 

04. (ENEM/2010/PPL) 

Saúde 

Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, 

insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia 

não descansa; quer vender roupas esportivas, propagandas de 

academias, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, 

dietas... uma relação infindável de materiais, equipamentos e 

produtos alimentares que, por trás de toda essa “parafernália”, impõe 

um discurso do convencimento e do desejo de um corpo belo, 

saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. 
RODRIGUES,L. H.; GALVÃO, Z. Educação Física na escola: implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 

Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas no 

que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer 

mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto 

que é necessário 
 

A) reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para 

alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável. 

B) valorizar o discurso da mídia, entendendo-o como incentivo à 

prática da atividade física, para o culto do corpo perfeito. 

C) diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas 

praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade 

corporal. 

D) atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de 

exercícios físicos, como garantia de beleza. 

E) identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares 

como o caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela 

mídia. 
 

05. (ENEM/2009) Nunca se falou e se preocupou tanto com o corpo 

como nos dias atuais. É comum ouvirmos anúncios de uma nova 

academia de ginástica, de uma nova forma de dieta, de uma nova 

técnica de autoconhecimento e outras práticas de saúde alternativa, 

em síntese, vivemos nos últimos anos a redescoberta do prazer, 

voltando nossas atenções ao nosso próprio corpo. Essa valorização 

do prazer individualizante se estrutura em um verdadeiro culto ao 

corpo, em analogia a uma religião, assistimos hoje ao surgimento de 

novo universo: a corpolatria.  
CODO, W.; SENNE, W. O que é corpo(latria). Coleção Primeiros Passos. Brasiliense, 1985 
(adaptado). 
 

Sobre esse fenômeno do homem contemporâneo presente nas 

classes sociais brasileiras, principalmente, na classe média, a 

corpolatria 
 

A) é uma religião pelo avesso, por isso outra religião; inverteram-se 

os sinais, a busca da felicidade eterna antes carregava em si a 

destruição do prazer, hoje implica o seu culto. 

B) criou outro ópio do povo, levando as pessoas a buscarem cada 

vez mais grupos igualitários de integração social. 

C) é uma tradução dos valores das sociedades subdesenvolvidas, 

mas em países considerados do primeiro mundo ela não 

consegue se manifestar porque a população tem melhor 

educação e senso crítico. 

D) tem como um de seus dogmas o narcisismo, significando o “amar 

o próximo como se ama a si mesmo”. 

E) existe desde a Idade Média, entretanto esse acontecimento se 

intensificou a partir da Revolução Industrial no século XIX e se 

estendeu até os nossos dias. 
 

06. (ENEM/ 2017) Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a 

Barbie como um exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site 

Rehabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas 

da boneca de plástico, ela nem estaria viva. 

Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais 

famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que 

lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, 

pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se 

preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana 

apontam, há anos, a influência de modelos como a Barbie na 

distorção do corpo feminino. 

Pescoço 

Com um pescoço duas vezes mais longo e 15 centímetros mais fino 

do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua 

cabeça levantada. 

Cintura 

Com uma cintura de 40 centímetros (menor do que a sua cabeça), a 

Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar 

metade de um rim e alguns centímetros de intestino. 

Quadril 

O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é 

de 0,56, o que significa que a medida da sua cintura representa 56% 

da circunferência de seu quadril. 

Esse mesmo índice, em uma mulher americana média é de 0,8. 
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Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 2 maio 2015. 

 

Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre 

a representação do corpo feminino, o texto analisa a 

 

A) noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural. 

B) influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar 

pelas mulheres. 

C) relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo 

instituído pela boneca. 

D) proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a 

do corpo humano. 

E) influência mercadológica na construção de uma autoimagem 

positiva do corpo feminino. 

 

 
 

6.6- INDÚSTRIA DA JUVENTUDE 

O homem, ao buscar o corpo perfeito, torna-se um produtor e, ao 

mesmo tempo, consumidor da indústria da juventude, sendo 

facilmente manipulado ou usado para tal fim. 

Sobre essa realidade, Ortega Y Gasset afirma que “as modas atuais 

estão pensadas para corpos jovens, e é tragicômica a situação de 

pais e mães que se veem obrigados a imitar seus filhos na 

indumentária” e ainda “não se trata de fingir uma mocidade que se 

ausenta de nossa pessoa, mas o modo adotado pela vida objetiva 

é o juvenil, e nos força sua adoção. Como com o vestir, acontece 

com todo o resto: os usos, prazeres, costumes, modas estão 

talhadas à medida dos efebos.” (ORTEGA Y GASSET, 1959, p. 294). 

Devemos assumir nossas realidades, aproveitando as 

experiências adquiridas ao longo do tempo, deixando de ser o que 

querem que sejamos, mas assumindo o que queremos ser. 

Quais as atitudes que devemos ter perante circunstâncias comuns 

presentes em nosso dia-a-dia, como propagandas de beleza 

parecidas com estas: 

_ Você tem 40 anos ou mais? (...) Tratamento de beleza intensivo 

completo. Antirrugas, antienvelhecimento. 

_ Plenitude (...). Retarda os efeitos do envelhecimento. 

OBS: Efebos: Jovens 

Essa indústria da juventude combate, de forma implícita, um 

“inimigo” denominado velhice, o qual pode estar associado a 

temores de morte, do aparecimento de doenças, que podem levar a 

um isolamento social. Quando a indústria da juventude se refere à 

terceira idade, esse idoso assume características semelhantes aos 

grupos mais jovens, que têm vitalidade, alegria, prazeres. O termo 

terceira idade remete a uma continuação e não a um fim, tornando os 

idosos consumidores potenciais de tal indústria.  

6.7- O MASSACRE DO CORPO 

Em nossa sociedade, o corpo é explorado, além das formas de 

produção que são evidentes, como o desgaste produzido durante a 

jornada de trabalho, tornando o corpo máquina. Outro fator que 

cresce assustadoramente, pressuposto do capitalismo, é o massacre 

do consumo, pois, por meio dos ideais vigentes, as pessoas são 

induzidas a consumir, para não se sentirem excluídas do contexto 

social. 

A moda e a mídia também fazem parte da cultura e são 

instrumentos poderosos de afirmação cultural. Por meio delas, a 

cultura pode influenciar o modo de agir e ser das pessoas. Pode 

impor ideias e conceitos a serem seguidos, mas que, geralmente, 

servem aos interesses das classes dominantes. 

O culto ao corpo está cada dia mais presente nas campanhas 

publicitárias, relacionando este culto à saúde e bem-estar das 

pessoas, divulgando novas e diversas fórmulas para conseguir 

esses corpos valorizados e aceitos socialmente na busca incessante 

de uma identidade social. De acordo com esse anseio, a moda é 

utilizada como “arquivo e vitrine do ser/aparecer, sugerindo 

comportamentos e atitudes, fabricando selfs performáticos por meio 

de sutis recriações dos conceitos de verdade, de bem e de belo”. 

(VILLAÇA, 1999, p. 57). 

OBS: Selfs: Personalidades 

“Esse corpo, trabalhado em academias de musculação ou em 

clínicas de cirurgia plástica, deve ser exibido, visto que se tornou 

um valor, no duplo sentido: com altos investimentos de capital e 

tornando-se ele mesmo um capital, isto é, sendo socialmente 

valorizado” (GOLDENBERG e RAMOS, 2002). Será que essa busca 

pelo corpo perfeito deixa de ser um desejo de satisfação com o 

próprio corpo, e passa a ser um desejo de aceitação social? E as 

pessoas que não se enquadram dentro desses padrões de beleza, 

são excluídas do contexto social vigente? E o que dizer dos 

distúrbios alimentares como a bulimia e anorexia, que na maioria 

dos casos são decorrentes de uma preocupação exagerada com a 

estética corporal? 

Para concluir a discussão sobre a identidade corporal, citamos 

um trecho de um estudo, que analisa o esporte com base no 

treinamento corporal: 

“O esporte e o fortalecimento do corpo parecem reviver a utopia de 

uma vida eterna, na medida em que partilham da crença, do 

progresso infinito, algo que nos faça esquecer da morte. O que se 

coloca, no entanto, é que a redução do corpo a uma materialidade 

desqualificada faz com que ele seja visto como maquinismo, 

natureza cega, ou, o que é pior, como cadáver. O olhar da ciência 

designa-lhe uma fungibilidade inespecífica, assim como um corpo 

morto assemelhar-se-á quimicamente, cada vez mais, a outro corpo 

morto”. 

“Ao recair numa lógica cega que não percebe o progresso como 

produtor também da regressão, mas o toma como algo positivo em 

si, o esporte acaba por ser expressão e vanguarda da violência, da 

aceleração da vida em direção à morte”. (VAZ, 1999, p.104) 

6.8- Dicionário de Termos 

Utopia: qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, 

fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas 

verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. 

Materialidade: tendência para valorizar apenas aquilo que é de 

ordem material. 

Maquinismo: o conjunto das peças que compõem e fazem funcionar 

um aparelho, um engenho; mecanismo. 

Fungibilidade: que se gasta, que se consome após o uso. 

Após analisar a influência que o capitalismo exerce na produção 

dos corpos, é fácil perceber que a criação de modismos tem 

objetivos específicos e que atendem a uma determinada parcela da 

população. Mas será que você consegue entender como isso se 

reflete sobre a Cultura Corporal, mais especificamente para nós na 

Educação Física? 
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Algumas formas de massificação dos movimentos corporais são 

facilmente percebidas nos esportes e na dança, pois essas 

atividades podem ser vistas como formas de lazer exploradas pelo 

interesse de grandes grupos econômicos, tornando-se fortes 

instrumentos de alienação, distração e consumo fácil das massas. 

Mas podemos superar isso? 

6.9- TEXTO COMPLEMENTAR 
CONSTRUÇÃO CULTURAL DO CORPO 

Pode-se considerar o corpo humano como resultante da interseção 

entre a biologia e a cultura. Todas as sociedades têm seus padrões 

sobre o que é belo e o que é feio, atraente ou não, símbolo de status 

ou estigmatização. Na sociedade ocidental contemporânea isso 

tem chegado a um ponto de gerar uma certa obsessão em busca do 

corpo "perfeito" ou forma de expressão. 

A Indústria da beleza vai muito bem. As pessoas estão cada vez 

mais buscando produtos ou fórmulas milagrosas para ficarem 

"bonitas", magras, "saradas". O padrão que é exibido na mídia, 

através de artistas, modelos, é desejado por muitos. E ás vezes 

essa busca leva as pessoas a um caminho contrário ao da 

saúde, como o da anorexia, bulimia ou vigorexia.  

 

Disponível em: http://patricinhaesperta.com.br/papo-de-mulher/transtornos-alimentares-
iii-bulimia-e-anorexia. Acessado em: 04/11/2015 

E as cirurgias plásticas? Não estão banalizadas? Não que eu seja 

contra, a cirurgia estética tem um papel importante, o de dar auto-

estima a quem a procura. Mas o fato é a procura é muito grande. Por 

que isso? Epidemia de baixa auto-estima? Hoje pode-se parcelar sua 

cirurgia e até acompanhar programas mostrando o cotidiano de 

cirurgiões e seus pacientes. E essa naturalidade com que é vista a 

mudança da aparência pode levar a uma desconstrução da 

aparência ou até a deformidades. E as cirurgias de redução de 

estômago? Necessidade em todos os casos ou um imediatismo em 

se conseguir um corpo magro? Difícil responder, mas o preocupante 

é que algumas pessoas estão até engordando para atingir o peso 

mínimo para fazer a cirurgia. Bom para os cirurgiões. E as 

academias, estão lotadas? Será que o uso de anabolizantes está 

crescendo? O fato é que esporadicamente nos deparamos com 

notícias nos jornais sobre a morte ou complicações decorrentes do 

uso destes produtos. Isso reflete a busca imediata por músculos, 

aceitação, ou seja, lá o que for. 

1                                                 2 

 

1- Disponível em:http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-
anabolizantes-e.html. Acessado em: 04/11/2015. 
2- Disponível em:http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-
anabolizantes-e.html. Acessado em: 04/11/2015. 
 

O corpo também é usado como forma de expressão. A tatuagem, 

que antes era marginalizada, virou obra artística, adereço cultural. 

Também é comum o uso de piercings ou de modificações físicas 

(como o "bodymodification") e de vestuário para traduzir as 

características de determinada tribo urbana. Em outras culturas 

também se usa o corpo para traduzir algo. 

 
Disponível em: https://bit.ly/2CKXOqY. Acessado em: 04/11/2015. 

Em alguns casos o fato de não mudar o corpo é que é o diferente. 

Por exemplo, as mulheres Mursi (Tribo da Etiópia) são famosas por 

usar alargadores no lábio inferior. Lá isso é sinal de beleza. Na 

Tailândia há a tribo Paduang, onde mulheres usam argolas no 

pescoço e são conhecidas como "mulheres girafa". E se procurarmos 

vamos achar mais exemplos pelo mundo afora. 
 

1                                                       2 

 
1 Disponível em: http://www.mdig.com.br/?itemid=4467. Acessado em: 04/11/2015. 

2 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/lindadevolder/9696483505. Acessado em: 

04/11/2015. 

O fato é que o corpo é, e talvez sempre será uma grande forma de 

nos expressarmos, relacionarmos. Cabe então uma reflexão e 

discussão sobre o assunto e os diversos pontos de vista envolvidos. 

MarceloJacobhttp://medsaudesociedade.blogspot.com.br/2009/09/constru 

cao-cultural-do-corpo.html. 28/07/2013. 16:45 

 

 
 
 Atenção para a influência da indústria sobre a imagem corporal 

dos indivíduos, a qual tem tornado o corpo sujeito e objeto do 
capitalismo. Deve-se estar atento também para a concepção de 
corpo humano, buscando compreendê-lo de forma integral, 
levando em consideração os aspectos cultural e biológico.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DGI3zUDzkcU 
(CORPOLATRIA) 

 

 
https://pt.scribd.com/doc/91665128/A-construcao-cultural-do-
corpo 
 

 LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 82: Saúde e estética igual ou diferente? 
Texto 83: Fazendo Gênero - Corpo, Violência e Poder: a 
construção da imagem “ideal” da mulher na mídia 
contemporânea; 
Texto 32: O fenômeno bullying e a educação física escolar; 
 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Genética;  
Leia em Geografia – Industrialização Geral e Industrialização no 

Brasil.  

http://patricinhaesperta.com.br/papo-de-mulher/transtornos-alimentares-iii-bulimia-e-anorexia
http://patricinhaesperta.com.br/papo-de-mulher/transtornos-alimentares-iii-bulimia-e-anorexia
http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-anabolizantes-e.html
http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-anabolizantes-e.html
http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-anabolizantes-e.html
http://educacaofisicagizdeourobarueri.blogspot.com.br/2012/02/uso-de-anabolizantes-e.html
http://www.mdig.com.br/?itemid=4467
https://www.flickr.com/photos/lindadevolder/9696483505
https://www.youtube.com/watch?v=DGI3zUDzkcU
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01. (UEM/VERÃO/2012/ADAPTADA) A preocupação com a beleza 

está intimamente associada à ideia de saúde. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 
 

A) A busca pela juventude e a ideia da imortalidade têm se 

apresentado como algo obsessivo que permeia o imaginário 

social, embora pautadas por poucos investimentos e técnicas de 

manutenção da beleza e da saúde. 

B) Na atualidade, os corpos são delineados com músculos definidos 

e pouca gordura, os quais, na linguagem das academias, são 

conhecidos como “durinhos e sequinhos”. Essa ideia está 

vinculada a padrões de beleza feminina e masculina na mesma 

proporção. 

C) Na busca pela beleza corporal, o enfrentamento dador, do 

sofrimento e do sacrifício é visto como algo impossível de se 

superar. Por isso mesmo, os programas de exercício devem 

contemplar prioritariamente o conforto e a satisfação. 

D) O apelo emocional à estética não é recorrente nas aulas de 

ginástica de academia. 

E) No discurso em prol do padrão estético, está presente a 

necessidade de privação, sobretudo para compensar os 

exageros que normalmente acontecem aos finais de semana, 

seja pelo excesso de comida, seja pela inatividade física. 
 

02. (UEM/INVERNO/2013/ADAPTADA) Na atualidade, pessoas 

buscam academias de ginástica como espaço para a realização de 

práticas corporais. 

Sobre o assunto, responda o que for correto. 
 

A) A insatisfação com o corpo leva a naturalizar diferentes maneiras 

de intervenção corporal, como a cirurgia plástica, especialmente 

quando a ginástica praticada em academias não consegue 

modificar determinadas partes do corpo.  

B) Cada vez mais as academias de ginástica contribuem menos 

com o mercado da beleza e da boa forma, amparadas pelos 

avanços tecnológicos e pela mídia, que expõe o corpo feminino e 

reafirma a necessidade de cuidados específicos com a saúde. 

C) A partir de meados da década de 1960, a ginástica aeróbica 

passa a ser a mola propulsora das academias, trazendo um novo 

estímulo para esse mercado. 

D) No final da década de 1990, a Body Systems chega ao Brasil e 

implementa aulas de ginástica pré-coreografadas, provocando 

um impacto pouco significativo no mercado, sobretudo na 

diversificação das modalidades e de outros produtos vendidos 

pelas academias. Assim, as academias de ginástica entram no 

contexto da acumulação flexível. 

E) No Brasil, as academias de ginástica não surgiram com a 

finalidade de physical fitness, ou aptidão física, caracterizada 

pela ênfase no condicionamento físico do indivíduo. Na 

atualidade, surgem academias comum novo conceito – o 

Wellness, que se preocupa coma integração de todos os 

aspectos da saúde, para além da aptidão física. 
 

03. (UEM/IVERÃO/2011/ADAPTADA) 

“[...] A mídia é igualzinha 

À língua da vizinha (BIS) 

A mídia, a média, a moda 

A mídia muda 

A mídia manda 

Manda transar adoidado 

E ter só o cuidado 

De usar camisinha [...]” 
(Disponível em: http://letras.com.br/os.novos.baianos/549643. 

Acesso em: 02/09/2011, às 9h30) 
 

Considerando o trecho da música Mídia (Os Novos Baianos) e as 

discussões sobre corpo, assinale o que for correto. 
 

A) O corpo não foi compreendido historicamente de forma 

fragmentada, ou seja, foi visto como composto de matéria e 

oposto à razão, cujo adestramento constituía um meio para a 

formação do espírito e da moral. 

B) A valorização do ser humano pelo viés do corpo malhado, 

treinado exaustivamente em academias de ginástica – “templos” 

de padronização dos corpos – ou clínicas de estética e cirurgia 

plástica, independe das investidas midiáticas, uma vez que essa 

necessidade de valorizar o ser humano já se encontra presente 

na individualidade humana. 

C) Os discursos de enaltecimento ao corpo e ênfase à sua liberdade 

não se adequam a interesses do capital, trazendo implícito um 

modelo de estética e lógica de mercado. 

D) Por mais que existam produtos que objetivem o lucro, há outros 

que realmente se preocupam com a melhoria das condições 

humanas e de sua qualidade de vida, difundidos de modo 

adequado pela mídia, a exemplo de livros que orientam dietas, 

procedimentos seguros para a realização de cirurgias plásticas e 

uso apropriado de esteroides e anabolizantes, visando à forma 

física ideal. 

E) A mídia tem êxito ao estabelecer determinado modelo porque 

encontra um território fértil para desenvolver sua mensagem, 

marcado pela corpolatria (culto ao corpo), que se impõe por 

encontrar pessoas capazes de sacrifícios (mesmo colocando a 

vida em risco), no intuito de atingir o corpo ideal e a perfeição. 
 

 

 
 

04. (ENEM/2011) Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e 

modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e 

práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a 

modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, 

as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor: educação física. São Paulo, 2008. 

Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da 

procura por 
 

A) exercícios físicos aquáticos (natação/hidroginástica), que são 

exercícios de baixo impacto, evitando o atrito (não prejudicando 

as articulações), e que previnem o envelhecimento precoce e 

melhoram a qualidade de vida. 

B) mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício 

físico, que permitem a aquisição e manutenção de níveis 

adequados de saúde, sem a preocupação com padrões de 

beleza instituídos socialmente. 

C) programas saudáveis de emagrecimento, que evitam os 

prejuízos causados na regulação metabólica, função 

imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade 

funcional ao longo do envelhecimento 

D) exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamentos, 

que permitem um melhor funcionamento do organismo como um 

todo, bem como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com 

base em produtos naturais. 

E) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou 

mais macronutrientes (carboidratos, gorduras ou proteínas), bem 

como exercícios que permitem um aumento de massa muscular 

e/ou modelar o corpo. 
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05. (ENEM-2011) 

 

Disponível em: http://www.ccsp.com.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o Seguinte 

mote: “mude sua embalagem”. A estratégia que o autor utiliza para o 

convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos 

expressivos, verbais e não verbais, com vistas a 
 

A) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto 

anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. 

B) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar 

hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. 

C) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por 

parte da população, propondo a redução desse consumo. 

D) associar o vocábulo “açúcar” a imagem do corpo fora de forma, 

sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. 

E) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que 

não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática 

esportiva. 

06.(ENEM - 2013/PPL) 

Músculos impossíveis e invejáveis 

Claramente, nas últimas duas décadas, constituiu-se uma cultura 

masculina da modificação corporal. Por que não aplaudir? 

Pessoalmente, levanto ferro há 35 anos e acho ótimo tanto para a 

saúde quanto para o humor. Então qual é o problema? 

Acontece que uma parte não negligenciável dos malhadores não 

encontra saúde nenhuma. Só nos Estados Unidos, as pesquisas 

mostram que, para quase 1 milhão deles, a insatisfação com seu 

corpo deixa de ser um incentivo e transforma-se numa obsessão 

doentia. Eles sofrem de uma verdadeira alteração da percepção da 

forma de seu próprio corpo. Por mais que treinem, “sequem” e 

fiquem fortes, desenvolvem preocupações irrealistas, constantes e 

angustiadas de que seu corpo seja feio, desproporcionado, miúdo ou 

gordo etc. Passam o tempo verificando furtivamente o espelho. São 

as primeiras vítimas do uso desregrado de qualquer substância que 

prometa facilitar o crescimento muscular. 

CALLIGARIS, C. Folha de S. Paulo, 8 fev. 2001 (fragmento). 

O modelo de corpo perseguido pelos sujeitos descritos no texto 

possui como característica principal o(a) 
 

A) agilidade, com o intuito de realizar ações com maior performance 

atlética. 

B) equilíbrio, com o intuito de impedir oscilações ou desvios 

posturais. 

C) hipertrofia, com o intuito de ampliar o delineamento da massa 

corporal. 

D) relaxamento, com o intuito de alcançar uma sensação de 

satisfação, beneficiando a autoestima. 

E) flexibilidade, com o intuito de evitar lesões musculares e outros 

riscos da atividade física. 
 

 

7- ATIVIDADE FÍSICA E O USO DE ANABOLIZANTES 
7.1- HISTÓRICO 

 

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que os esteróides 

anabólicos começaram a ser usados pela primeira vez sem receita 

médica, sendo esta uma medida tomada pelo exército alemão para 

que os seus soldados ficassem mais agressivos. Depois disso, 

alguns atletas também passaram a adotar a droga como meio de 

ganhar mais força física e na década de 70, os anabolizantes 

chegaram aos frequentadores de academias e aos praticantes de 

atividades físicas em geral. 

Estamos vivendo hoje, com relação às drogas anabolizantes, uma 

situação semelhante a que ocorreu com o tabagismo no início do 

século: a utilização por grande número de pessoas aparentando boa 

saúde tende a estimular a noção de segurança. O uso abusivo de 

esteróides anabolizantes apresenta alta incidência de efeitos 

indesejáveis a curto prazo, embora nem sempre graves. A longo 

prazo, doenças graves poderão ser desencadeadas dependendo das 

drogas empregadas, do tempo de utilização, das doses e da 

predisposição individual. 

7.2- CONCEITO 

Os anabolizantes, também conhecidos por esteróides, são drogas 

desenvolvidas para substituir a testosterona, hormônio masculino 

produzido pelo testículo e responsável pelas características do 

homem, como voz grossa, barba, pelos no corpo etc. Já nas 

mulheres, a testosterona é fabricada pela glândula supra-renal e pelo 

ovário, mas em pouca quantidade comparada à produção masculina.  

O anabolizante pode ser injetável e o risco surge quando a mesma 

agulha é compartilhada por várias pessoas, podendo haver 

contaminação de doenças transmissíveis, como o HIV. A gravidade 

das consequências vai depender de alguns fatores, como tempo de 

uso, tipo de anabolizante, dosagem diária, além de outros aspectos 

pessoais (condição de saúde, por exemplo). 

7.3- O USO DE ANABOLIZANTES E A BUSCA PELO “CORPO 

IDEAL”. 

Para se obter um corpo perfeito e saudável é preciso tomar uma 

série de medidas, como praticar atividade física e cuidar da 

alimentação, porém, sabe-se que muitas pessoas buscam 

alternativas que nem sempre são benéficas à saúde, sendo uma 

delas o uso de anabolizantes. 

Há casos em que um médico pode prescrever o uso de 

anabolizantes, como, por exemplo, quando o indivíduo apresenta 

déficit hormonal de testosterona, desnutrição, osteoporose, 

impotência sexual ou baixo desenvolvimento da musculatura, além 

de ser usada no tratamento de alguns tipos de câncer, como o de 

mama (mulher), entre outras patologias. Vale ressaltar que o 

esteróide deve ser sempre indicado por um médico e nunca utilizado 

sem acompanhamento deste profissional. 

 Jovens desinformados e alguns atletas de fisiculturismo recorrem a 

esse meio com o objetivo de conseguir melhor forma física 

rapidamente, com o intuito de bater recordes nas competições. Só 

que altas doses deste medicamento podem levar a morte, conforme 

casos já registrados. 

Por sua característica de promover crescimento muscular, redução 

de massa gorda e aumento da força, os esteróides anabolizantes 

eram vendidos indiscriminadamente como suplementos para 

fisiculturistas e atletas profissionais em busca de melhora de 

desempenho físico. Com a proibição do uso dos mesmos devido aos 

graves efeitos colaterais, passaram a ser usados de forma ilegal 

principalmente por adolescentes e indivíduos, homens e mulheres, 

em busca de perfil físico “ideal”. 

7.4- CONSEQUÊNCIAS DO USO DEANABOLIZANTES 

O uso de anabolizantes provoca vários distúrbios no organismo, a 

começar pelos comportamentais como agressividade, irritabilidade, 

diminuição da libido, transtornos bipolar, síndrome do pânico e 

quadros depressivos. Distúrbios endócrinos como acne (espinhas), 

atrofia nos testículos, calvície, impotência sexual, diminuição do 

número de espermatozóides, ginecomastia (crescimento de mamas 

em homens). Já nas mulheres ocorre o desenvolvimento de 

características sexuais masculinas, como crescimento de pelos na 

face, voz grave (grossa) e diabetes.  
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Problemas cardiovasculares também podem ocorrer, como por 

exemplo, a retenção de líquido, aparecimento de edemas, aumento 

da pressão arterial, colesterol e triglicérides. Doenças hepáticas 

como câncer no fígado também são frequentes.  

E por fim problemas musculoesqueléticos, como lesões 

osteomusculares por solicitação exagerada da musculatura e 

articulações. 

Diante disso, concluímos então que o efeito de um corpo saudável 

com os anabolizantes é apenas aparente. Está provado que seu uso 

só gera danos à saúde. 
 

 
Disponível em: http://esteroides.no.comunidades.net/efeitos-colaterais. Acessado em: 

05/11/2015 

7.5- A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO USO DE ANABOLIZANTES 

A pessoa de hoje, principalmente os jovens é tudo aquilo que o 

capitalismo sempre sonhou, ou seja, está dentro de uma das 

formas criadas pela indústria cultural para ser considerado 

normal. E a mídia tem um papel fundamental, pois, armada com a 

propaganda e o marketing, impõe diversos contra valores e faz 

disso uma falsa oportunidade. O jovem para ser valorizado, ele tem 

de estar na última moda, ter um corpão sarado e ser aceito em sua 

turma. Se esse jovem não tem o tênis da moda, o corpo cheio de 

curvas ou é introvertido, ele é simplesmente deixado de lado e 

esquecido. 

PADRÃO MASCULINO 

 
Disponível em: http://www.royalfashionist.com.br/treino-e-dieta-dos-modelos-abercrombie-

fitch/. Acessado em: 05/11/2015 

O corpo está à venda. Basta ligarmos a TV, abrirmos as revistas e 

encontraremos ali corpos de modelos que passam a “água e pão” 

para não acrescentar dez gramas sequer de gordura nos corpos 

magérrimos. Todo este incentivo da mídia com produtos 

direcionados a jovens sarados e a nossa própria cultura de um país 

tropical, criam pessoas preocupadas mais com o corpo do que com 

qualquer outra dimensão da vida: intelectual, profissional, social, 

espiritual e até familiar. São jovens despreparados, em fase de 

amadurecimento, que ficam a mercê de cremes, anabolizantes, 

academias, cirurgias…, uma quantidade enorme de recursos 

propostos pelo mercado que estão gerando homens e mulheres 

insatisfeitos, pois descuidam dos valores essenciais que realmente 

geram a auto-estima.  

Os esteróides deixaram o domínio do esporte de alto nível e caíram 

nas graças do praticante de atividade física, chegando às academias. 

Hoje, acredito que de cada cem ampolas de anabolizantes 

produzidas em qualquer laboratório, uma é consumida por atletas 

profissionais e 99 por frequentadores de academias. Isso ocorre 

porque essas pessoas têm muita pressa, querem ver resultados mais 

rápidos. Eles ingressam nas academias, buscando força e 

musculação porque, de uma hora para outra, ficaram descontentes 

com seus físicos. Infelizmente, muita gente acabou entrando nessa 

de usar a testosterona, iludidos com o efeito rápido que ela 

realmente produz.  

 
  

Atenção para as consequências/efeitos colaterais do uso de 
anabolizantes, e a influência da mídia no uso destes. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU 
https://www.youtube.com/watch?v=ks8YFS1oajE 
https://www.youtube.com/watch?v=0cPKK7kfnN8 

 
 
 

 

 
http://www.brasilescola.com/biologia/anabolizantes.htm 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.ph
p?storyid=75 
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/efeitos- 
anabolizantes-corpo-hormonio-musculo-bomba-881980.shtml                                                                       
 

 LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto: 97 – Doping Genético 
Texto: 98 – Dopping genético passa por criação de superatletas 
com alteração de genes. 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História – A Segunda Guerra Mundial; 
Leia em Biologia – Sistema Endócrino e Bioquímica: Lipídeos; 
Leia em Sociologia – Cultura e Industria Cultural. 

 

 

01. (UEM/VERÃO/2012) Os hormônios são mecanismos reguladores 

que constituem a existência humana. Sobre o assunto, assinale o 

que for CORRETO. 
 

A) A irisina – hormônio descoberto recentemente – é produzida 

pelos músculos e não atua nas células de gorduras. 

B) Em estudos experimentais com camundongos, observou-se que, 

com a realização da prática de atividade física por mais de 21 

dias, a irisina não foi produzida em quantidade suficiente para 

otimizar a utilização das células de gorduras e aumentar a 

termogênese, o que indica a importância da prática do exercício 

físico na queima de gordura. 

C) O hormônio grelina é produzido e secretado pelo estômago e tem 

como principal função inibir o apetite. Por isso, esse hormônio é 

fundamental no controle do peso corporal, principalmente se 

associado ao exercício físico. 

D) O hormônio testosterona, tanto em homens como em mulheres, 

estimula a produção de músculos e ossos. No entanto, como no 

sexo masculino esse hormônio é produzido cerca de trinta vezes 

mais do que no feminino, ao agir no cérebro dos homens, 

promove a libido em maior intensidade, assim como maior ganho 

de massa muscular. 

E) Uma boa qualidade de sono é garantida pelo contato com a luz 

solar diária, sobretudo na prática de exercício físico ao ar livre, 

uma vez que o hormônio melatonina (relacionado ao sono) é 

produzido e secretado na presença da luz solar. 
 

02. (UEM/VERÃO/2011) Sobre a relação saúde e performance, 

responda o que for CORRETO. 
 

A) Em maio de 2011, quatro atletas brasileiros foram flagrados no 

exame antidoping no Troféu Maria Lenk de natação, realizado no 

Rio de Janeiro, dentre eles, César Cielo, recordista mundial dos 

http://esteroides.no.comunidades.net/efeitos-colaterais
https://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU
https://www.youtube.com/watch?v=ks8YFS1oajE
http://www.brasilescola.com/biologia/anabolizantes.htm
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=75
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=75
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/efeitos-
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50 metros e 100 metros livres. A Federação Internacional de 

Natação, mediante o ocorrido, decidiu que os atletas deveriam 

perder seus resultados, prêmios, certificados e medalhas 

conquistados durante toda a carreira esportiva. 

B) A alimentação não é essencial para suprir a demanda energética, 

assim como para garantir o balanço hídrico de nutrientes, 

vitaminas e de minerais. Em atletas, a alimentação não é 

importante, visto que a nutrição inadequada pode prejudicar a 

saúde, bem como o desempenho de atletas durante o 

treinamento e as competições. 

C) Desde as primeiras edições dos jogos olímpicos modernos, o uso 

de drogas e de determinados procedimentos que aumentem o 

rendimento físico do atleta foi considerado ilegal. 

D) Na sociedade atual, cada dia aumenta a busca pelo corpo 

perfeito. Como resultado, as pessoas passam a se preocupar 

cada vez mais com a saúde. 

E) O uso de anabolizantes no treinamento pode causar problemas 

de saúde, como agressividade, esterilidade, distúrbios 

cardiovasculares, musculoesqueléticos e outros. 
 

03. (UEM/INVERNO/2010/ADAPTADA) A indústria da juventude e 

da padronização dos corpos potencializada pela mídia justifica-se 

pela busca da saúde e da longevidade. Sobre o assunto, assinale 

a(s) alternativas(s) correta(s). 

A) Mediante a construção social de corpo ideal e padrão de beleza, 

disseminada pela mídia, as pessoas recorrem a diversos tipos de 

dietas alimentares e exercícios físicos, o que as torna saudáveis, 

dispostas e imunes a doenças. 

B) Na busca pelo corpo ideal, as pessoas optam por métodos 

extremamente invasivos, como: cirurgias de lipoaspiração e 

lipoescultura para perder gordura e modelar o corpo; exercícios 

físicos em excesso para melhorar a estética, correndo o risco de 

lesões graves e possível degradação do corpo; e anabolizantes 

para acelerar a almejada performance corporal. 

C) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 

mais de 115 milhões de pessoas sofram de problemas 

relacionados com a obesidade nos países em desenvolvimento, 

como no Brasil. Isso não poderia ser atenuado com a prática 

regular de exercícios físicos. Dentre as várias doenças 

associadas à obesidade e que podem diminuir a longevidade, 

estão diabetes mellitus, disfunções pulmonares e doenças 

cardiovasculares.  

D) A urbanização das cidades, marcada pelo rápido crescimento 

populacional, levou à redução da inatividade, sobretudo com a 

implementação de políticas públicas de esporte e lazer para 

todas as classes sociais. 

E) Com a prática de uma atividade física, todas as pessoas podem 

alcançar os contornos corporais ideais, ou seja, o padrão de 

corpo estabelecido socialmente. 

 
04. (ENEM/98) Matéria publicada em jornal diário discute o uso de 

anabolizantes (apelidados de “bombas”) por praticantes de 

musculação. Segundo o jornal, “os anabolizantes são hormônios que 

dão uma força extra aos músculos. Quem toma consegue ganhar 

massa muscular mais rápido que normalmente. Isso porque uma 

pessoa pode crescer até certo ponto, segundo sua herança genética 

e independentemente do quanto ela se exercite”. Um professor de 

musculação, diz: “Comecei a tomar bomba por conta própria. Ficava 

nervoso e tremia. Fiquei impotente durante uns seis meses. Mas 

como sou lutador de vale tudo, tenho que tomar”. 

A respeito desta matéria, dois amigos fizeram os seguintes 

comentários: 

I. o maior perigo da auto-medicação é seu fator anabolizante, que 

leva à impotência sexual. 

II. o crescimento corporal depende tanto dos fatores hereditários 

quanto do tipo de alimentação da pessoa, se pratica ou não 

esportes, se dorme as 8 horas diárias. 

III. os anabolizantes devem ter mexido com o sistema circulatório do 

professor de musculação, pois ele até ficou impotente. 

IV. os anabolizantes são mais perigosos para os homens, pois as 

mulheres, além de não correrem o risco da impotência, são 

protegidas pelos hormônios femininos. 

Tomando como referência as informações da matéria do jornal e o 

que se conhece da fisiologia humana, pode-se considerar que estão 

corretos os comentários: 
 

A) I, II, III e IV. D) II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. E) I, II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 
 

 

8- ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE 

Devido ao maior controle das doenças infectocontagiosas 

ocasionado pelo avanço da medicina no aspecto diagnóstico e 

medicamentoso e ao declínio da fecundidade, a expectativa de vida 

e o número de pessoas que ultrapassam os 60 anos vêm 

aumentando consideravelmente. Entende-se por envelhecimento 

o conjunto de alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerada 

idosa qualquer pessoa a partir dos 60 anos de idade. Vale lembrar 

que podemos diferenciar o envelhecimento cronológico do 

envelhecimento funcional: o primeiro está relacionado ao avanço 

natural da idade, enquanto o outro diz respeito ao declínio das 

funções, prejudicando a autonomia, sendo dependente de inúmeros 

fatores, entre eles o sedentarismo. Assim uma pessoa pode ser 

considerada idosa por sua idade, porém ser social, intelectual e 

fisicamente ativa.  
 

A OMS tem o seguinte sistema de classificação cronológica:  

45 – 59 anos “Meia idade” 

60 - 74 anos “Idosos” 

75 – 90 anos “Velhos” 

Acima dos 90 anos “Muito Velhos” 
 

8.1- ALTERAÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE 
ENVELHECIMENTO 

 
Disponível em:http://brphysio.blogspot.com.br/2013/01/atividade-fisica-x-saude-na-

terceira.html. Acessado em: 05/11/2015. 

A capacidade física e a performance esportiva decrescem durante 

o processo de envelhecimento. Geralmente, as alterações negativas 

relacionadas com a idade começam a aparecer a partir dos trinta 

anos de idade. 

Há mudanças na capacidade de realizar tarefas da vida diária como 

caminhar, subir escadas, carregar uma sacola de compras, entre 

outras. Uma importante constatação de algumas pesquisas é que 

indivíduos idosos tendem a ser menos ativos tanto no lazer como no 

trabalho. 

Muitas das alterações relacionadas com a idade se assemelham com 

as relacionadas com a inatividade física, sendo importante distinguir 

os inevitáveis efeitos do envelhecimento daqueles relacionados à 

inatividade.   

Entre os muitos argumentos para o encorajamento da 

manutenção de um estilo de vida ativo durante a velhice, o 

praticante de exercício regular pode contar com um aumento de 

contatos sociais, melhora da saúde física e emocional, um risco 

reduzido de doenças crônicas (ver texto sobre atividade física como 

forma de prevenção de doenças) e a manutenção de suas funções. 

Esses ganhos não somente melhoram a saúde do idoso, mas (pela 

redução da necessidade de cuidados médicos e apoio institucional) 

http://brphysio.blogspot.com.br/2013/01/atividade-fisica-x-saude-na-terceira.html
http://brphysio.blogspot.com.br/2013/01/atividade-fisica-x-saude-na-terceira.html
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também faz muito para conter os custos sociais de uma sociedade 

em envelhecimento. 

Essas alterações têm uma íntima relação com a diminuição da 

massa muscular (sarcopenia) que acompanha o processo de 

envelhecimento. Sarcopenia tem sido definida por alguns autores 

como a perda de massa muscular. 

Sob condições normais, a produção de força apresenta seu pico 

entre vinte e trinta anos. Após os 30 anos, estima-se que a perda de 

força seja de 1% por ano até os 60 anos, de 15% por década entre 

os 60 e 70 anos e, daí em diante, 30% por década. Percebe-se que 

conforme o indivíduo envelhece, gradualmente, perdem força e 

potência muscular, o que dificulta a execução das atividades 

diárias, como subir escadas e levantar-se de uma cadeira. Muitas 

atividades diárias dependem da força: subir escadas, por exemplo, 

exige que a pessoa sustente o peso de seu corpo em uma perna.  

Uma das principais causas de acidentes e de incapacidade na 

terceira idade é a queda, que geralmente acontece por 

anormalidades do equilíbrio, fraqueza muscular, desordens visuais, 

anormalidades do peso, doença cardiovascular, alteração cognitiva e 

consumo de alguns medicamentos. Em idosos, a queda é 

reconhecida como um sério problema de saúde pública, devido à 

grande frequência com que ocorre, do custo elevado gerado por 

fraturas e internações e da decorrente perda da autonomia e da 

qualidade de vida. 

 
Disponível em:https://jozianeteixeiratrainer.wordpress.com/2012/08/09/quedas-em-idosos/. 

Acessado em: 05/11/2015. 

8.2- BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE 

O ENVELHECIMENTO 

Um dos aspectos mais fascinantes que tem sido motivo de várias 

pesquisas é a relação entre o exercício e a longevidade. Os estudos 

têm demonstrado que os indivíduos fisicamente ativos apresentam 

menor deterioração da aptidão física. 

Segundo dados científicos, a participação em um programa de 

exercícios leva à redução de 25% nos caos de doenças 

cardiovasculares, 10% nos casos de acidentes vasculares 

cerebrais, doença respiratória crônica e distúrbios mentais. 

Talvez o mais importante seja o fato que reduz de 30% para 10% o 

número de indivíduos incapazes de cuidar de si mesmos, além 

de desempenhar papel fundamental para facilitar à adaptação a 

aposentadoria. 

Também tem sido mostrado que indivíduos idosos, que possuem um 

risco elevado de lesão resultante de quedas, são beneficiados com o 

aumento de massa muscular, força, estabilidade postural e 

mobilidade funcional ao seguir o Treinamento de Força. Essas 

adaptações positivas parecem reduzir o número de quedas e lesões 

experimentais em idosos. 

O exercício contribui para a prevenção das quedas através de 

diferentes mecanismos: 

 Fortalece os músculos das pernas 

e costas; 

 Melhora os reflexos, a sinergia 

motora das reações posturais e a 

velocidade de andar; 

 Incrementa a flexibilidade; 

 Mantém o peso corporal; 

 Melhora a mobilidade; 

 Diminui o risco de doenças cardiovascular. 

Existem cada vez mais evidências científicas apontando o efeito 

benéfico de um estilo de vida ativo na manutenção da capacidade 

funcional e da autonomia física durante o processo de 

envelhecimento. Além dos benefícios já citados anteriormente, 

existem também importantes benefícios do treinamento de força 

muscular no adulto e na terceira idade: 

●Melhora da velocidade de andar; 

●Melhora do equilíbrio; 

● Aumento do nível de atividade física espontânea; 

●Melhora da auto eficácia; 

● Contribuição na manutenção e/ou aumento da densidade óssea; 

● Ajuda no controle do Diabetes, artrite, Doença cardíaca; 

● Melhora da ingestão alimentar; 

● Diminuição da depressão. 

O principal objetivo de um programa de treinamento para idosos 

deve ser a manutenção e até mesmo o aumento da massa corporal 

magra, para evitar alterações na força muscular, além de conservar 

uma composição corporal saudável. 

A recomendação de atividade física para a saúde durante o processo 

de envelhecimento pode seguir recomendações similares às feitas 

para a população em geral, onde quatro aspectos importantes devem 

ser considerados para que ocorra um envelhecimento de forma 

saudável devendo ser incluídos no treinamento: 

 Atividades Aeróbias: Caminhada, natação, dança, hidroginástica, 

vôlei, basquete, ciclismo, entre outras. 

 Fortalecimento muscular: Ginástica localizada e musculação. 

 Flexibilidade: Alongamentos. 

 Equilíbrio: Exercícios diversos que desenvolvam o equilíbrio três 

vezes por semana. 

Desta forma a prática destas atividades deve seguir as seguintes 

recomendações: 

 A aderência à prática de atividade física deve ser constantemente 

enfatizada como importante. 

 Num eficiente programa de exercícios resistidos para idosos, é 

importante lembrar que há inúmeras doenças relacionadas ao 

envelhecimento e à falta de atividade que devem ser consideradas 

na elaboração do programa. 

 A prévia avaliação médica do idoso, independentemente de 

doenças já existentes, é indispensável para a segurança dos 

exercícios. 

 O conhecimento mais aprofundado destas doenças e de possíveis 

riscos ou alterações durante a atividade física deve fazer parte das 

metas do profissional de musculação que trabalha com idosos. 

 

 

 

Atenção para o aumento da expectativa de vida da população e 
as consequências trazidas pelo processo de envelhecimento, 
tais como alterações sobre as capacidades físicas, repercutindo 
sobre a qualidade de vida dos idosos. Prestar atenção também 
aos aspectos relacionados ao exercício físico na terceira idade, 
como prescrição adequada e benefícios. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoscL0BOtDc 
https://www.youtube.com/watch?v=r3OzeRhAcrU 

 

 

http://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/18853/a-
importancia-da-atividade-fisica-na-terceira-idade 
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/blog-variedades-
ef/atividade-fisicafgeterceiraidade/  
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_ 
frame.asp?cod_noticia=85 
 

 

 

https://www.facebook.com/esporte.terceiraidade?fref=ts 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DoscL0BOtDc
https://www.youtube.com/watch?v=r3OzeRhAcrU
http://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/18853/a-importancia-da-atividade-fisica-na-terceira-idade
http://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/18853/a-importancia-da-atividade-fisica-na-terceira-idade
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/blog-variedades-ef/atividade-fisica-eterceiraidade/
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/blog-variedades-ef/atividade-fisica-eterceiraidade/
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_
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LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Geografia – População da Terra e População 
Brasileira; 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 6: O crescimento da população e os meios de produção; 
Texto 98: Planeta sessentão. 
 

 

 

01. (CONC. ED. FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/ 2013) 

Aproximadamente, em termos percentuais, quanto se perde de força 

a partir dos 50 anos de idade? 
 

A) Aproximadamente 5%. D) Aproximadamente 15%. 

B) Aproximadamente 12%. E) Aproximadamente 20%. 

C) Aproximadamente 10%. 
 

02. (CONCURSO/PM/JOAQUIM GOMES/AL/2013) Considerando o 

documento intitulado “Exercício e Atividade Física para Idosos” do 

Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2009) é 

considerada EVIDÊNCIA de poder “A” para o envelhecimento 

humano: 
       

A) O envelhecimento está associado com o aumento do risco para 

doenças crônicas, mas a atividade física reduz significativamente 

esse risco; 

B) O envelhecimento está associado com alterações fisiológicas 

que resultam na redução da capacidade funcional e modificação 

da composição corporal; 

C) O envelhecimento está associado com o aumento do risco para 

neoplasias, mas a atividade física não influencia diretamente 

sobre esse risco; 

D) Todas as alternativas estão erradas. 
 

03. (ENAD-2007) Estudos recentes mostraram que o declínio do 

desempenho humano durante o envelhecimento é determinado, de f 

orma seletiva, pelo desuso das funções sensório-motoras e que esse 

desempenho mantém-se relativamente estável quando essas 

funções são estimuladas, com o avançar da idade, por meio da 

continuidade da prática de determinadas tarefas. Outros estudos 

demonstraram que, após um programa orientado de atividades 

corporais, indivíduos idosos apresentaram melhora no desempenho 

de tarefas praticadas com regularidade. Considerando esses 

estudos, o que um profissional de educação física deveria propor no 

atendimento a uma clientela de idosos? 
 

A) Atividades físicas de baixa intensidade, pois o processo de 

envelhecimento afeta todas as funções corporais e diminui o 

desempenho dos indivíduos idosos. 

B) Atividades corporais diferentes a cada semana, pois a mudança 

de rotina contribui para a melhora do desempenho dos indivíduos 

idosos. 

C) Atividades físicas sistemáticas, uma vez que a diminuição do 

desempenho relaciona-se mais com o desuso das funções 

corporais. 

D) Atividades de treinamento somente para indivíduos idosos que 

apresentaram grande melhora no desempenho. 

E) Atividades corporais que exercitem funções sensório-motoras já 

dominadas, pois a inclusão de novas aprendizagens é 

desaconselhável no trabalho corporal com idosos. 
 

04. (UEM/INVERNO/2012/ADAPTADA) Sobre o exercício físico para 

o idoso, assinale o que for correto. 
 

A) O envelhecimento não provoca alterações progressivas nos 

diferentes órgãos e sistemas fisiológicos, desencadeando 

declínio funcional. Dentre as alterações mais importantes estão 

às mudanças que ocorrem nos sistemas cardiorrespiratório, 

músculo esquelético e no sistema nervoso central. Contudo, o 

exercício físico pode minimizar esses efeitos. 

B) A atividade física, quando bem conduzida, não diminui, 

atenuando, o declínio funcional do idoso, e está associada ao 

maior controle dos indicadores de saúde, como pressão 

sanguínea, aterosclerose e massa e força musculares. 

C) Um programa de exercício físico voltado ao idoso tem função 

preventiva e terapêutica, uma vez que o aumento da flexibilidade 

e o aumento da força contribuem para se evitarem quedas, que é 

um problema muito presente na terceira idade, de consequências 

graves. 

D) O idoso não deve se preocupar com a ingestão de água antes da 

realização do exercício físico, pois não têm dificuldade em 

manter a temperatura corporal. 

E) Os idosos não devem se preocupar com o ambiente onde se 

exercitam, pois a umidade, a temperatura e a qualidade do ar, 

bem como a luminosidade, quando não adequados, podem 

proporcionar algum risco de lesão. 

05. (CONCURSO/PM/PARNAÍBA/PI/2010) O sedentarismo tende a 

acompanhar a rotina de vida do indivíduo idoso. Além disso, a 

pessoa idosa vem sofrendo importante pressão do avanço 

tecnológico ocorrido nas últimas décadas. Ademais, há o aumento de 

risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não 

degenerativas, especialmente as afecções cardiovasculares, 

principal causa de morte nos idosos. A prática de exercício físico, 

além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa 

para a manutenção da aptidão física deste grupo de pessoas, tanto 

na vertente da saúde como nas capacidades funcionais. A partir 

deste enunciado, marque a opção que indica quais são as principais 

qualidades físicas que devem ser trabalhadas no idoso. 
 

A) Aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular localizada e 

flexibilidade. 

B) Potência muscular, agilidade e aptidão cardiorrespiratória. 

C) Velocidade, agilidade e flexibilidade. 

D) Potência muscular, agilidade e velocidade. 

E) Aptidão cardiorrespiratória, velocidade e potência muscular. 
 

06. (CONCURSO/PM/PIRIPIRI/PI/2012) No lazer, de intensidade 

moderada, se a prática da atividade física é de cinco dias por 

semana, o tempo diário suficiente para essa atividade física, é de: 
 

A) 30 minutos B) 45 minutos  C) 50 minutos 

D) 60 minutos E) mais de 60 minutos. 
 

07. (CONCURSO/PM/JOAQUIM GOMES/AL/2013) Considerando o 

documento intitulado “Exercício e Atividade Física para Idosos” do 

Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2009), a 

prescrição de exercícios aeróbios (endurance) para idosos deve: 
 

A) Para atividades com intensidade de “moderada a intensa” 

acumular um mínimo de 60 a 120 minutos de atividade diária, 

com um total de 300 a 600 minutos/semana; 

B) Uma intensidade de 0 a 10 para nível de esforço físico, sendo 7 a 

8 para moderada intensidade e 9 a 10 para intensidade vigorosa; 

C) Para atividades de moderada intensidade, acumular pelo menos 

30 minutos/dia, em momentos de 10 minutos cada ou o mínimo 

de 20 minutos de atividade contínua para atividade de 

intensidade vigorosa; 

D) Todas as alternativas estão erradas. 
 

9- ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS. 
9.1- BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE GERAL 

Os principais efeitos benéficos da atividade física e do exercício 

descritos na literatura estão relacionados a seguir: 
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Efeitos antropométricos e neuromusculares– Diminuição da 

gordura corporal; incremento da massa muscular; incremento da 

força muscular; incremento da densidade óssea; fortalecimento do 

tecido conetivo; incremento da flexibilidade. 

Efeitos metabólicos - Aumento do volume sistólico; diminuição da 

frequência cardíaca em repouso e no trabalho submáximo; aumento 

da potencia aeróbica (VO2máx) de 10% a 30%; aumento da 

ventilação pulmonar; diminuição da pressão arterial; melhora do perfil 

lipídico; melhora da sensibilidade a insulina.  

Efeitos psicológicos – Melhora do autoconceito; melhora da 

autoestima; melhora da imagem corporal;diminuição do estresse e da 

ansiedade; melhora da tensão muscular e da insônia; diminuição no 

consumo de medicamentos; melhora das funções cognitivas e da 

socialização. 

Com esses efeitos gerais, o exercício tem-se mostrado benéfico no 

controle, no tratamento e na prevenção de doenças como diabetes, 

enfermidades cardíacas, hipertensão, aterosclerose, varizes, 

enfermidades respiratórias, artrose, artrite, dor crônica e desordens 

mentais ou psicológicas. 

9.2- PRESSÃO ARTERIAL 
A circulação do sangue ocorre graças à pressão exercida pelos 

movimentos do coração sobre o sangue. A pressão arterial inicia com 

os batimentos do coração. A cada movimento de sístole, o coração 

impulsiona o sangue pelas artérias. O resultado dos batimentos do 

coração é a propulsão do sangue através da artéria. As paredes das 

artérias são elásticas. Quando o volume de sangue passa, elas se 

contraem produzindo a pressão necessária para que o sangue 

chegue a todas as regiões do organismo. 

ARTÉRIAS: Vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração 

para os outros órgãos. 

VEIAS: Vasos sanguíneos que conduzem o sangue venoso, rico em 

gás carbônico, dos órgãos para o coração. 

MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL 
Para medir a força que o sangue exerce sobre as artérias (pressão 

arterial) utiliza-se a unidade de medida milímetros de mercúrio 

mmHg. 

Ao realizar a medida obtêm-se dois valores: o primeiro número, o 

maior, chamado valor sistólico, correspondente à pressão da artéria 

no momento em que o sangue é bombeado pelo coração; o segundo 

número, de menor valor, chamado diastólico, corresponde à 

pressão, na mesma artéria, no momento em que o coração está 

relaxado após uma contração. Comumente se considera como 

pressão normal o valor de 120/80 mmHg, mas, para muitos 

especialistas, cada indivíduo, principalmente quanto à idade, tem 

como normal um valor específico. Para medir a pressão arterial, o 

equipamento usado é o esfigmomanômetro ou tensiômetro e, para 

auscultar os batimentos, o estetoscópio.  

9.2.1- HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Hipertensão arterial ou pressão alta é um estado alterado da saúde 

no qual a pressão do sangue se mantém frequentemente acima de 

140 por 90 mmHg. 

Essa doença é herdada ou alterada através de fatores como o fumo, 

obesidade, estresse, consumo excessivo de sal, níveis altos de 

colesterol, falta de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas. 

SINTOMAS: Dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no 

ouvido, fraqueza, sangramento nasal, falta de ar, vertigens. 

9.2.2- HIPOTENSÃO ARTERIAL 
Caracteriza-se pela pressão arterial baixa, geralmente inferior a 9 

por 6, ocasionando sintomas como tontura, enjoo, palidez, 

escurecimento da visão e sensação de fraqueza, com possibilidade 

de desmaio. 

9.2.3- EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PRESSÃO ARTERIAL 

A pressão arterial se altera na medida em que se desenvolvem 

determinados exercícios físicos.  

O exercício físico promove a angiogênese, formação de novos 

vasos, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos 

esqueléticos e para o músculo cardíaco.  

 
Disponível em:http://biocolesterol.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html#. Acessado 

em: 05/11/2015. 

O exercício físico realizado regularmente provoca importantes 

adaptações anatômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o 

sistema cardiovascular, com o objetivo de manter a homeostasia 

celular diante do incremento das demandas metabólicas. Há 

aumento no débito cardíaco, redistribuição no fluxo sanguíneo e 

elevação da perfusão circulatória para os músculos em atividade.  

Apesar de não ter cura, há tratamento para controle da 

hipertensão arterial. Somente o médico pode determinar o melhor 

método para cada paciente; além dos medicamentos disponíveis 

atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável; 

 Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos 

alimentares; 

 Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltem o 

sabor dos alimentos; 

 Praticar atividade física regular; 

 Aproveitar momentos de lazer; 

 Abandonar o fumo 

 Evitar alimentos gordurosos 

9.3- DIABETES 
É definido como uma alteração da glicose no sangue. Em pessoas 

normais a taxa de glicose varia de 70mg% a 110mg% no plasma 

sanguíneo. Isso em jejum. Numa pessoa diabética, a taxa estará 

sempre acima desses valores. Em outras palavras, há um excesso 

de glicose no sangue. 

Existem dois tipos de diabetes: o TIPO I (ou juvenil) e o TIPOII (que 

ocorre na fase mais adulta, chamada de mellitus por se caracterizar 

pela “urina doce”). 

O diabetes tipo II abrange 90% dos diabéticos. Somente 10% 

pertencem ao diabetes tipo I. O tipo II é um problema relacionado 

com as células, que não têm mais suficiente número de receptores 

de insulina, para permitir a entrada de glicose para dentro das 

células. O pâncreas está bem. Somente após muito tempo, o 

pâncreas diminui a produção de insulina. Com o diabetes tipo I, o 

problema é outro. Segundo estudos feitos sobre a doença, diabetes 

tipo I é uma doença autoimune. 

http://biocolesterol.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html
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9.3.1- PREVENÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS AO EXERCÍCIO 

FÍSICO EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS 

Em indivíduos diabéticos o exercício físico, quando não realizado 

coerentemente poderá apresentar alguns riscos. Neste sentido, cabe 

aos profissionais do exercício seguir algumas das diretrizes 

estipuladas de forma a garantir a segurança dos programas de 

exercício.  

RISCOS PREVENÇÃO 

Hipoglicemia 
- Monitorização dos níveis de glicose antes, 
durante e após a sessão de treino;- Ter 
Hidratos de Carbono prontos a consumir 

Hipoglicemia 
Retardada 

- Dieta apropriada após o exercício-
Monitorização dos níveis de glicose horas 
após o exercício físico 

Hiperglicemia 

- Exercício físico contraindicado nos 
diabéticos tipo 1 quando os níveis de glicose 
estão superiores a 250mg/dl- Exercício físico 
contraindicados nos diabéticos tipo 2 quando 
os níveis de glicose estão superiores a 
300mg/dl 

Eventos 
Cardiovasculares 

- Realização de exames médicos tais como a 
prova de esforço 

 

Recomendações para o exercício físico na prevenção e tratamento 

da Diabetes no que se refere ao tipo de exercício aconselhado para 

diabéticos, evidências sugerem que o exercício físico aeróbio 

realizado conjuntamente com o de resistência muscular é mais 

eficaz no controle da glicose sanguínea. 

 
Disponível em: http://www.diabetesevoce.com.br/blog/exercicios-sao-tao-eficazes-quanto-

medicamentos-no-tratamento-da-diabetes/. Acessado em: 05/11/2015. 

 

 
 

 

Prestar atenção nas alterações sofridas pelo organismo durante e 
após a prática de exercícios físicos, mediante a utilização de 
conhecimentos em diferentes áreas, tais como, fisiologia, bioquímica 
e biomecânica. Prestar atenção nos efeitos benéficos da atividade 
física e do exercício físico no combate e/ou prevenção da 
hipertensão arterial e diabetes. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q5MI8Ix2WlU 
https://www.youtube.com/watch?v=VJxYH6YzKY8 

 

 

 

http://www.unimedfesp.coop.br/layouts/capa/tematico_hipertensao.as
p?site=27&mat=2205 
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/grupos-
especiais2/beneficios-da-atividade-fisica-para-a-diabetes/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/ledocronicas/?fref=ts 

 

 
 
 

 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Fisiologia Animal: Respiração dos animais e 

Fisiologia Animal: Circulação nos animais; 
Leia em Química – Funções Químicas e Classificação dos sais. 

 

01. (CONC.ED.FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/2013) Segundo as V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2007), em medidas 

casuais em consultório para maiores de 18 anos, a partir de que 

valor um paciente deve ser classificado com Hipertensão Arterial 

Diastólica? 
 

A) 90 mmHg B) 85 mmHg C) 140 mmHg 

D) 95 mmHg E) 100 mmHg 
 

02. (CONC.ED.FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/2013) Segundo as V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2007), em medidas 

casuais em consultório para maiores de 18 anos, a partir de que 

valor um paciente deve ser classificado com Hipertensão Arterial 

Sistólica? 
 

A) 85 mmHg B) 140 mmHg C) 95 mmHg 

D) 90 mmHg E) 100 mmHg 
 

03. (PM/MACEIÓ/AL/2012) A hipertensão é uma das doenças 

crônicas que mais atinge a população mundial, determinada por 

elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, fazendo com que 

o coração exerça um esforço maior do que o normal para o sangue 

circular. A esse respeito, é correto afirmar: 
 

A) a hipertensão está ligada a alguns fatores como o aumento do 

peso corporal, o consumo de bebidas alcoólicas, o estresse, o 

sedentarismo, o tabagismo e a osteoporose. 

B) a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a 

ocorrência de acidentes vasculares cerebrais e enfartes do 

miocárdio, devendo ser controlada exclusivamente através de 

exercícios físicos. 

C) a atividade física regular diminui o risco de doenças 

cardiovasculares decorrentes da hipertensão e permite que as 

lesões sobre o coração e vasos sanguíneos sejam minimizados. 

D) para que a atividade física tenha efeitos no paciente hipertenso, 

é necessária a realização de treino aeróbio todos os dias com, no 

mínimo, 60 minutos de duração. 

E) a escolha por exercícios físicos de resistência realizados 

isometricamente são comprovadamente os mais indicados no 

controle da pressão arterial em hipertensos. 
 

04. (UEM/VERÃO/2010/ADAPTADA) O exercício físico pode 

produzir inúmeros benefícios ao organismo. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 
 

A) Com a prática de exercício físico, não é possível estimular a 

produção de alguns aminoácidos que melhoram a ação protetora 

do sistema imunológico e estimular o desenvolvimento das fibras 

musculares, que compõem os diversos músculos do corpo. 

B) O exagero e a sobrecarga na prática do exercício físico não 

causam sérios problemas nas articulações, nos tendões e, 

principalmente, na musculatura. 

C) O exercício físico moderado aumenta a eficiência da insulina, 

sendo um excelente meio de melhorar a utilização de gordura e 

hidratos de carbono em pacientes diabéticos. 

D) O exercício físico diminui o fluxo de sangue nos músculos, 

principalmente nos membros inferiores, favorecendo o 

surgimento de doenças relacionadas à circulação sanguínea. 

E) A prática regular de exercício físico aumenta a indisposição 

geral, a sensação de bem-estar e, consequentemente, 

proporciona uma pior capacidade de trabalho diário. 
 

05. (CONCURSO/FMS/PI/2011) A prática da atividade física altera a 

composição sanguínea de carboidratos. Daí se ter uma relação da 

atividade física com o portador de diabetes. A principal preocupação 

do portador de diabetes tipo I em relação à prática de exercícios é: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VJxYH6YzKY8
http://www.unimedfesp.coop.br/layouts/capa/tematico_hipertensao.asp?site=27&mat=2205
http://www.unimedfesp.coop.br/layouts/capa/tematico_hipertensao.asp?site=27&mat=2205
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/grupos-especiais2/beneficios-da-atividade-fisica-para-a-diabetes/
http://www.educacaofisica.com.br/blogs/grupos-especiais2/beneficios-da-atividade-fisica-para-a-diabetes/
https://www.facebook.com/ledocronicas/?fref=ts
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A) não ingerir carboidratos após a prática da atividade física; 

B) evitar a ocorrência de hipoglicemia; 

C) injetar insulina intramuscular no grupamento muscular a ser 

trabalhado; 

D) ingerir pouco líquido; 

E) estar com o nível de glicemia maior que 250mg/dL antes da 

atividade 
 

06. (UEM/INVERNO/2011/ADAPTADA) O risco que os indivíduos 

correm de apresentarem doença arterial coronariana depende 

diretamente do número e da intensidade dos fatores de risco aos 

quais ficam expostos ao longo da vida. Sobre o assunto, assinale o 

que for correto. 
 

A) Ser do sexo masculino ou feminino não representa fator de risco, 

pois os fatores hormonais combinados com atividade física não 

podem intensificar a incidência da aterosclerose. 

B) Ter na família parentes consanguíneos que tiveram doença 

aterosclerótica coronariana antes dos 50 anos diminui a 

probabilidade de ocorrência dos mesmos problemas, 

independentemente de serem praticantes de atividade física. 

C) Dentre os fatores de risco modificáveis, estão o sedentarismo e o 

hábito de fumar, eleitos como alguns dos principais fatores a 

serem atacados na prevenção de doença coronariana. 

D) O diabetes melito é uma condição orgânica de insuficiente 

produção de insulina, que leva ao acúmulo de glicose no 

organismo e traz consequências graves para a pessoa. No 

entanto, parece não existir nenhuma relação dessa condição 

orgânica com as doenças coronarianas e com a prática regular 

de atividade física. 

E) O sedentarismo é um fator de risco de pouca relevância no 

quadro de doenças coronarianas, uma vez que alimentação e 

estresse assumem posições hierárquicas dentre os fatores de 

risco. 

 

07. (ENEM 2012/PPL) 

Os conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para 

compreender as alterações que ocorrem durante as atividades físicas 

(frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais 

minerais) e aquelas que ocorrem em longo prazo (melhora da 

condição cardiorrespiratória, aumento da massa muscular, da força e 

da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo). A bioquímica 

abordará conteúdos que subsidiam a fisiologia: alguns processos 

metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de 

nutrientes básicos. Os conhecimentos de biomecânica são 

relacionados à anatomia e contemplam, principalmente, a adequação 

dos hábitos posturais, como, por exemplo, levantar um peso e 

equilibrar objetos. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 

Em um exercício físico, são exemplos da abordagem fisiológica, 

bioquímica e biomecânica, respectivamente, 
 

A) a quebra da glicose na célula para produção de energia no ciclo 

de Krebs; o aumento da frequência cardíaca e da pressão 

arterial; o tamanho da passada durante a execução da corrida. 

B) a quebra da glicose na célula para produção de energia no ciclo 

de Krebs; o tamanho da passada durante a execução da corrida; 

o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. 

C) o tamanho da passada durante a execução da corrida; o 

aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial; a quebra 

da glicose na célula para produção de energia no ciclo de Krebs. 

D) o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial; a quebra 

da glicose na célula para produção de energia no ciclo de Krebs; 

o tamanho da passada durante a execução da corrida. 

E) o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial; o tamanho 

da passada durante a execução da corrida; a quebra da glicose 

na célula para produção de energia no ciclo de Krebs.  
 

 

08. (ENEM – 2012) 

 

NIEMAN, D. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999 (adaptado). 

A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, 

apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um 

indivíduo: 
 

A) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da 

oxigenação do sangue. 

B) Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência 

cardíaca em repouso. 

C) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da 

gordura corporal. 

D) Diminuição do tônus muscular e aumento do percentual de 

gordura corporal. 

E) Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência 

cardíaca em repouso. 
 

 

9.4–OSTEOPOROSE 

O tecido ósseo, como qualquer outro tecido biológico, sofre grandes 

alterações ao longo da vida. Estas alterações são influenciadas 

por diversos fatores, como fase de desenvolvimento, alterações 

hormonais, características nutricionais,estilo de vida ativo que a 

pessoa apresenta, entre outros.  

A situação de perda de massa óssea que faz com que o tecido ósseo 

se encontre em risco chama-se osteoporose. A osteoporose é uma 

doença sistêmica caracterizada por redução da massa óssea com 

subsequente aumento de fraturas por fragilidade. Não apresenta um 

tratamento estabelecido e, por isso, é importante a ênfase em sua 

prevenção. 

 

9.4.1- PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
Os ossos são constituídos de tecidos vivo. E, da mesma forma como 

os tendões musculares e os ligamentos, os ossos reagem às 

exigências que lhes são feitas. Quando os ossos são estressados 

por meio de atividade física, reagem ficando mais fortes. 
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Os efeitos dos exercícios sobre a força dos ossos tornaram-se 

matéria de interesse quando os primeiros astronautas voltaram do 

espaço. Os médicos da NASA encontraram evidências de uma perda 

óssea mensurável, mesmo depois de uma breve permanência no 

espaço. Esse dado levou os cientistas a especular que o princípio 

do “use-o ou perca-o” estava em ação, ou seja, quando os ossos 

deixaram de ser pressionados, começaram a enfraquecer. 

A chave é que os exercícios devem ser feitos usando-se pesos. 

Essas atividades vão de caminhadas, fazer corrida leve, pular corda, 

dançar e praticar esportes...  

O exercício físico é uma das maneiras indicadas para prevenir a 

osteoporose. Porém, para que sejam adequados na prevenção da 

mesma, alguns aspectos devem ser levados em consideração. Não é 

qualquer atividade que traz resultados que se busca para prevenir a 

doença. O estímulo que preferencialmente traz adaptação óssea 

é a compressão. 

 

9.5- COLESTEROL E ATEROSCLEROSE 

O colesterol é uma substância cerácia, gordurosa, que tanto é 

produzida pelo corpo como é nele introduzida pela ingestão de 

alimentos de origem animal. Apesar de sua péssima reputação, um 

pouco de colesterol é necessário para certas funções vitais do 

corpo, pois é transportado no sangue e ajuda na construção das 

paredes das células e na composição dos hormônios.  

O problema é o excesso de colesterol. Quando há muito no seu 

sistema, ele continua circulando na corrente sanguínea e, mais cedo 

ou mais tarde, será depositado nas paredes internas de suas artérias 

(Aterosclerose). Nesse local, engrossa e endurece, estreitando 

então as passagens através das quais o sangue deve fluir.  

 
9.5.1- COMO SE MEDE O COLESTEROL? 

O colesterol é medido por um exame de sangue. Eis alguns fatores 

de risco aceitos normalmente: 

 Desejável: menos de 200 mg/dl (miligramas por decilitro) 

 Limítrofe/alto risco: 200 – 239 mg/dl 

 Alto risco: 240 mg/dl ou mais 

Além disso, há no exame mais informações do que só o total “mg/dl” 

expresso em número: 

 LDLs (lipoproteínas de baixa intensidade) = “bandidos”. 

Transportam o colesterol para as células do corpo. Quanto mais 

elevado o teor de LDLs, pior o quadro. 

 HDLs (lipoproteínas de alta intensidade) = “mocinhos”. Removem 

o colesterol do sangue devolvendo-os ao fígado, onde é 

decomposto e excretado. 

 Triglicérides = moléculas de gordura do sangue. Níveis 

elevados não são bons. 

9.5.2- BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 
Estudos em animais têm demonstrado que o exercício protege contra 

os efeitos do excesso de colesterol e outros fatores envolvidos no 

desenvolvimento da aterosclerose. 

Da mesma maneira estudos longitudinais em sujeitos com doença 

coronariana têm mostrado que o treinamento de endurance junto 

com dieta e outras alterações dos fatores de risco ajudam na 

prevenção da progressão da placa ou reduzem a severidade da 

aterosclerose nas coronárias. 

A relação de atividade física com o perfil lipídico tem sido 

amplamente estudada. De mais de 60 estudos feitos em homens e 

mulheres metade tem mostrado que o exercício está associado ao 

incremento do HDL, relação que parece ser mais evidente quando o 

exercício é feito em intensidade moderada. 

Portanto, é recomendada a população, acumular pelo menos 30 

minutos de atividade física moderada, na maior parte dos dias 

da semana. A atividade pode ser feita de forma contínua ou em 

sessões de pelo menos 10 min, incluindo tarefas da vida diária e 

atividades ocupacionais. Exercícios regulares interferem nos 

fatores de risco de diversas maneiras: 

 Queimam calorias e ajudam a eliminar alguns depósitos de 

gordura. 

 Abaixam o nível geral do colesterol. 

 Aumentam o nível de HDL. (o colesterol ”bom”) 

 Ajudam a diminuir o acúmulo de plaquetas na corrente sanguínea, 

que são o ponto inicial dos coágulos. 

 

9.6- VÍCIOS POSTURAIS 

Vícios Posturais: O que são e quais as suas consequências? 

Os vícios posturais são posições desalinhadas que adotamos como 

hábito e que desrespeitam o posicionamento adequado das nossas 

articulações. Tais vícios costumam ser bem evidentes em crianças e 

adolescentes em idade escolar; naquele jeitinho despojado de sentar 

sobre uma das pernas, ou bem “largadão” na cadeira com os quadris 

escorregando do assento e coluna desapoiada do encosto, ou ainda 

no “charme” de sentar de lado na carteira da escola. Também podem 

ser observados nas inúmeras posições que adotamos para assistir à 

TV, ou em várias outras situações de nossa vida ocupacional. O 

problema ocorre quando o uso dessas posições se torna um hábito 

corriqueiro que aos poucos vai moldando nosso corpo de maneira 

desequilibrada e prejudicial. O corpo reforça tais padrões 

inadequados para o sistema nervoso central. Manter uma postura 

ideal vai lentamente se tornando um esforço com grande gasto 

energético e nos sentimos cansados na tentativa de aprumar o 

corpo. As estruturas músculo-esqueléticas vão se adaptando à 

posição desalinhada e como consequência vão surgindo 

encurtamentos musculares, estresse ligamentar, capsular e articular, 

compressão nervosa e uma série de outros problemas posturais e 

patologias. Desta forma, os cuidados com a postura tornam-se 

aspecto indispensável para uma boa saúde, e devem ser adotados o 

quanto antes, na infância e adolescência, e nunca abandonados na 

idade adulta. É importante que os pais fiquem atentos aos sinais de 

dor e/ou “má postura” de seus filhos e façam um acompanhamento 

de educação postural na fase de crescimento. Um corpo que se 

desenvolve e se estabelece com um bom alinhamento terá menor 

probabilidade de desenvolver problemas de coluna e outros na vida 

adulta. Os cuidados com um bom alinhamento contribuem não 

apenas para a estética corporal, mas também para nossa qualidade 

de vida, evitando a degeneração das estruturas músculo- 

esquelética, dores, inflamações e disfunções biomecânicas. A 

intervenção terapêutica postural pode ser feita por meio de várias 

técnicas. Entre elas a RPG (reeducação postural global) 

desempenha importante papel terapêutico já consagrado por seu 

uso. A RPG é um método da fisioterapia que visa prevenir e corrigir 

disfunções causadas por desajustes posturais. Seu objetivo é 

identificar padrões posturais inadequados, conduzir o paciente ao 

reconhecimento do que está desordenado e a partir daí reconstruir 

junto com ele um ajuste músculo-esquelético e neuromotor de 

controle postural mais adequado e saudável. A prática desportiva 

bem orientada, que considere os aspectos neuromotores e de 

funcionalidade corporal, é uma importante aliada da educação 

postural. O trabalho da imagem e percepção corporal auxiliam a 

pessoa a reconhecer os desajustes presentes. É importante lembrar 
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que a postura não é um aspecto meramente externo; ela reflete o 

resultado das adaptações do indivíduo frente a experiências físicas 

(atividades corporais, prática de esportes ou sedentarismo), 

emocionais, sociais e ocupacionais associadas às características 

particulares de cada biotipo. Portanto, para modificá-la precisamos 

considerar os vários aspectos que integram o ser humano. 

Uma boa postura é a atitude que uma pessoa assume utilizando a 

menor quantidade de esforço muscular e, ao mesmo tempo, 

protegendo as estruturas de suporte contra traumas. Os desvios 

posturais tais como a lordose cervical, cifose dorsal, lordose 

lombar e escoliose podem levar ao uso incorreto de outras 

articulações, tais como as dos ombros, braços, articulações temporo-

mandibulares, quadris, joelhos e pés. Manter posturas erradas por 

tempo prolongado pode acarretar alterações posturais ocasionando 

enrijecimento das articulações vertebrais e encurtamento dos 

músculos. 

Esses defeitos estruturais causam alterações das curvaturas normais 

da coluna vertebral, tornando-a mais vulnerável as tensões 

mecânicas e traumas. 

 

9.6.1- ALGUNS TIPOS DE DESVIOS POSTURAIS 

LORDOSE  

É o aumento anormal da curva lombar levando a uma acentuação da 

lordose lombar normal (hiperlordose). Os músculos abdominais 

fracos e um abdome protuberante são fatores de risco. 

Caracteristicamente, a dor nas costas em pessoas com aumento da 

lordose lombar ocorre durante as atividades que envolvem a 

extensão da coluna lombar, tal como o ficar em pé por muito tempo 

(que tende a acentuar a lordose). 

A flexão do tronco usualmente alivia a dor, de modo que a pessoa 

frequentemente prefere sentar ou deitar. 

CIFOSE 

É definida como um aumento anormal da concavidade posterior da 

coluna vertebral, sendo as causas mais importantes dessa 

deformidade, a má postura e o condicionamento físico insuficiente. 

Doenças como espondilite anquilosante e a osteoporose senil 

também ocasionam esse tipo de deformidade. 

ESCOLIOSE 
É a curvatura lateral da coluna vertebral, podendo ser estrutural ou 

não estrutural. A progressão da curvatura na escoliose depende, em 

grande parte, da idade que ela inicia e da magnitude do ângulo da 

curvatura durante o período de crescimento na adolescência, período 

este onde a progressão do aumento da curvatura ocorre numa 

velocidade maior. O tratamento fisioterápico usando alongamentos e 

respiração são essenciais para a melhora do quadro. 

 

Disponível em:https://wendelsantiago.wordpress.com/.Acessado em: 05/11/2015. 

 

 

 

 

9.6.2- ATIVIDADE FÍSICA E DESVIOS POSTURAIS 

Para manter uma boa postura e os músculos flexíveis, são 

importantes fazer diariamente uma série de exercícios de 

alongamento. 

Os exercícios de alongamento são especialmente importantes para 

pessoas que precisam manter uma determinada postura por um 

tempo prolongado, executando tarefas repetitivas. É o caso de 

pessoas que trabalham em terminais de computador ou executando 

tarefas que requerem precisão, tais como: dentistas, desenhistas, 

cirurgiões, operários de montagem, etc. 

Para pessoas que praticam algum tipo de esporte, fazer exercícios 

de alongamento antes e depois da prática esportiva prepara os 

músculos para a atividade muscular, ajudando na prevenção de 

lesões como estiramentos musculares, entorses, dores nas costas e 

articulações. 

As pessoas que se exercitam regularmente vão sofrer menos com 

problemas posturais e, por outro lado, as pessoas que se exercitam 

de forma exagerada têm grande chance de contrair dor ou 

desconforto nas costas. 

Os exercícios praticados regularmente, dentro de critérios 

biomecânicos e de forma progressiva, levarão ao ganho de força 

muscular e resistência, protegendo as estruturas musculares e 

osteoarticulares contra desgastes. 

 

9.6.3- BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO 

* Reduz as tensões musculares e induz o corpo ao relaxamento. 

* Previne lesões (distensões musculares, entorses). 

* Melhora a postura e o esquema corporal. 

* Ativa a circulação. 

* Reduz a ansiedade, estresse e a fadiga. 

* Melhora a atenção. 

* Previne dores. 

 

 
 Deve-se conhecer e analisar as alterações sofridas pelo 

organismo durante e após a prática de exercícios física, 
mediante a utilização de conhecimentos em diferentes áreas, 
tais como, fisiologia, bioquímica e biomecânica. Prestar atenção 
nos efeitos benéficos da atividade física e do exercício físico no 
combate e/ou prevenção da hipercolesterolemia e de desvios 
posturais. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=-1pWoiJLcx4 

https://www.youtube.com/watch?v=V2PnKarq1aw 
https://www.youtube.com/watch?v=Vinfl1sW68Y 

 

 
 

http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/nutricao-e-
exercicio-fisico-sao-segredo-para-combater-osteoporose/ 
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-
ef/fisiologia/exercicios-fisicos-uma-alternativa-ao-combate-a-
osteoporose/ 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/articl
e.php?storyid=292 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pde
busca/producoes_pde/2012/2012_uenp_edfis_pdp_lucelia_ping
erno.pdf 

 https://www.facebook.com/Grupo-de-Pesquisas-em-
Exerc%C3%ADcio-F%C3%ADsico-e-
Promo%C3%A7%C3%A3o-da-Sa%C3%BAde-
677131522342623/?fref=ts 

 
 
 

    

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Fisiologia Animal: Sistema Locomotor; 
Carboidratos; Bioquímica: Lipídeos;  
Leia em Química – Bioquímica. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 57: Genética (Informar ou não informar, eis a questão); 
Texto 47: Prevenção das doenças e promoção da saúde; 
Texto 48: Contrapondo: prevenção x promoção de saúde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1pWoiJLcx4
https://www.youtube.com/watch?v=V2PnKarq1aw
https://www.youtube.com/watch?v=Vinfl1sW68Y
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/nutricao-e-exercicio-fisico-sao-segredo-para-combater-osteoporose/
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/nutricao-e-exercicio-fisico-sao-segredo-para-combater-osteoporose/
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/fisiologia/exercicios-fisicos-uma-alternativa-ao-combate-a-osteoporose/
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/fisiologia/exercicios-fisicos-uma-alternativa-ao-combate-a-osteoporose/
http://www.educacaofisica.com.br/ciencia-ef/fisiologia/exercicios-fisicos-uma-alternativa-ao-combate-a-osteoporose/
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=292
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=292
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01. (CONC.ED.FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/2013) Em que se 

baseia o diagnóstico de Osteoporose? 

I. O diagnóstico da osteoporose é baseado na diminuição de 

massa óssea, que é determinado mediante os valores da 

densidade mineral óssea (DMO). Ou seja, o diagnóstico é 

baseado na mensuração da DMO. 

II. A densitometria óssea por raios-X de dupla energia o método 

mais utilizado. 

III. Por meio do resultado da densitometria óssea, faz-se a 

comparação de um determinado indivíduo com o valor médioda 

DMO de uma população de adultos jovens de mesmo gênero. 
 

A alternativa correta é: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

02. (UEM/VERÃO/2010/ADAPTADA) O aumento dos níveis 

circulantes de colesterol e dos triglicerídeos, ao contrário da 

obesidade, é menos perceptível. Por isso mesmo, silenciosamente, 

esse aumento provoca danos, sendo um dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, notadamente por sua participação na 

gênese da aterosclerose, que é a causa mais frequente de morte e 

de incapacidade vascular na sociedade moderna. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 
 

A) Um dos objetivos mais importantes do exercício físico é o 

aumento do colesterol e os demais lipídeos do sangue dentro 

dos parâmetros de normalidade. 

B) Evidências epidemiológicas, clínicas e biológicas indicam que a 

atividade física regular não previne as doenças ateroscleróticas 

coronarianas, pois não produz modificações nas frações de 

colesterol total. 

C) O HDL é conhecido como colesterol “bom” e pode ser 

aumentado com a prática regular de exercício físico. Ele ajuda a 

remover do sistema circulatório o excesso de colesterol, levando-

o para o fígado para ser eliminado. 

D) Tabagismo e álcool são variáveis que não interferem nos níveis 

de lipídeos sanguíneos, sobretudo porque não têm relação direta 

com o decréscimo do HDL e aumento do LDL. 

E) Exercícios aeróbicos exigem oxigênio por períodos prolongados 

e agem beneficamente sobre os níveis de colesterol, diminuindo 

os níveis de LDL e VDL. 
 
 

03. (CONC.ED.FÍSICO/PREF.EXTREMOZ/RN/2013) Segundo a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID 10), do Ministério da Saúde (2007), 

quais são os possíveis desvios posturais da coluna vertebral? 
 

A) Cifose, Bico de papagaio, hérnia de disco. 

B) Hiperciifose, Bico de papagaio, capsulite adesiva. 

C) Hipercifose torácica, lordose, cervicalgia. 

D) Hipercifose torácica, hiperlordose lombar, escoliose. 

E) Lordose, bico de papagaio, lombalgia. 
 

 

04. (PREUNI-SEED/2015) 

 
Figura 1                      Figura 2             Figura 3 

Figura 1,2 e 3 disponível 
em:http://educacaofisicaconteudos.blogspot.com.br/2011/07/desvios-posturais-e-atividade-
fisica.html. Acessado em: 30/11/2013 
 

Os vícios posturais são posições desalinhadas que adotamos como 

hábito e que desrespeitam o posicionamento adequado das nossas 

articulações. Tais vícios costumam ser bem evidentes em crianças e 

adolescentes em idade escolar; naquele jeitinho despojado de sentar 

sobre uma das pernas, ou bem “largadão” na cadeira com os quadris 

escorregando do assento e coluna desapoiada do encosto, ou ainda 

no “charme” de sentar de lado na carteira da escola. Também podem 

ser observados nas inúmeras posições que adotamos para assistir à 

TV, ou em várias outras situações de nossa vida ocupacional. 
 

Disponível em:http://www.revistasaudeativa.com.br/interna_col.php?art=155. Acessado 
em: 30/11/2013. (Fragmento) 
 

Na sequência de imagens acima, identificam-se alguns tipos de 

desvios posturais 
 

A) cifose, lordose e escoliose 

B) lordose, cifose e escoliose 

C) escoliose, cifose e lordose 

D) escoliose, lordose e cifose 

E) cifose, escoliose e lordose 
 

 
 

05. (ENEM/2011) 

Disponível em: http://www.wordinfo.info. Acesso em: 27 abr. 2010. 
 

http://educacaofisicaconteudos.blogspot.com.br/2011/07/desvios-posturais-e-atividade-fisica.html
http://educacaofisicaconteudos.blogspot.com.br/2011/07/desvios-posturais-e-atividade-fisica.html
http://www.revistasaudeativa.com.br/interna_col.php?art=155
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O homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa evolução 

ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o 

homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. 

Tal fato culminou em um problema físico habitual, ilustrado na 

imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, 

uma vez que 
 

A) a evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o 

estresse e a falta de atenção à família. 

B) a vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem 

diminuído problemas de visão cansada. 

C) a utilização demasiada do computador tem proporcionado o 

surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço 

repetitivo. 

D) o homem criou o computador, que evoluiu, e hoje opera várias 

ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias ou 

obesas. 

E) o uso contínuo do computador de forma inadequada tem 

ocasionado má postura corporal. 
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INTRODUÇÃO A ARTE VISUAL E MUSICAL 

É difícil responder de forma objetiva o que é ou não é arte. 

Provavelmente porque não existe somente um único jeito de se 

entender a vida e o mundo e se manifestar sobre eles. Cada 

sociedade, em épocas e lugares distintos define seus padrões 

artísticos, e entende a arte de modos diferentes. O que é arte para 

uma cultura e época pode não ser para outras.  

A arte esta intrínseca no mundo humano desde a Pré-História e ocupa 

lugar de destaque em todas as civilizações. Sendo assim, é 

necessário observar que as produções artísticas revelam os hábitos 

culturais e os comportamentos sociais inerentes a sociedade de 

determinada época e lugar.  

Esse acompanhamento que a arte faz durante o decorrer da história 

da humanidade, deixa claro que é necessário saber interpretar, 

compreender e apreciar. Sendo assim, é imprescindível estudar e 

conhecer a arte durante o decorrer do surgimento da sociedade até a 

atualidade.  

A produção artística não é fruto de uma atividade misteriosa, mas são 

objetos feitos por seres humanos para seres humanos. Assim, 

podemos entender que ela pode exercer diferentes funções em cada 

sociedade. Ela pode contar histórias, educar, provocar reflexão, pode 

representar a realidade, ou criticá-la, ser manifestação dos 

sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou fervor religioso, e 

pode também não ter função alguma. Mas pode-se dizer que essas 

manifestações artísticas possuem em comum seu caráter estético.  

Mas de acordo com o que foi mencionado acima o que significa 

estética? Corriqueiramente quando falamos de estética lembramo-

nos dos tratamentos estéticos e associamos a beleza, porém o termo 

estético para a arte trata-se de percepção através dos sentidos.  

A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar 

algo que estamos pensando. Assim, podemos estabelecer um 

diálogo com as pessoas que nos cercam. Quando se fala em 

linguagem, lembramos logo da linguagem verbal que compreende a 

oralidade e a escrita. Além dessa, temos também a linguagem não 

verbal que abarca os gestos, imagens entre outros. 

O artista revela seus sentimentos e pensamentos transformando-os 

e expressando-os por meio de diferentes linguagens artísticas- artes 

visuais, dança, teatro, música. Tais linguagens podem sugerir amor, 

paz, ódio, paixão, indiferença e muitos outros sentimentos. Além 

disso, regras de composição estilos, gêneros, técnicas e materiais se 

mesclam nas produções artísticas, que ao refletir o panorama 

histórico, cultural, político e social em que foram produzidos, nos dão 

acesso à sua compreensão.  

Funções da arte 

A arte pode apresentar diferentes funções em cada sociedade. Ela 

pode contar histórias, educar, provocar reflexão; pode representar a 

realidade, ou criticá-la; ser manifestação dos sentimentos do artista, 

do sonho, imaginação ou fervor religioso; e pode também não ter 

função alguma, bastando-se por si mesma  

Arte e Cultura 

Do ponto de vista antropológico, o termo “cultura” refere-se a tudo o 

que o ser humano faz, pensa, imagina, inventa, porque ele é um ser 

cultural. Sendo assim, podemos estabelecer ligação entre arte e 

cultura devido, em sentido restrito, a cultura diz respeito à produção 

ligada às diferentes práticas artísticas, ou seja, às manifestações que 

façam uso das linguagens artísticas, sejam populares ou eruditas. 

Dentro da intersecção entre cultura e arte temos o patrimônio histórico 

e artístico no qual em seu conceito designa um conjunto de bens 

transmitidos. Nesse a constituição brasileira de 1988, revela que as 

formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver estar; as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagismo, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico, e científico. Sendo que esses estão divididos em bens de 

natureza materiais e imateriais. Sendo que o primeiro é formado por 

um conjunto de bens culturais classificados, segundo sua natureza, 

em arqueológica, paisagística, etnográfico, histórico, belas artes e 

artes plásticas. Já o segundo são as práticas, as representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural. 

Arte e Matemática 

Quando observamos uma obra de arte, podemos perceber que foram 

aplicados princípios geométricos em suas construções. Ou seja, 

ideias matemáticas estão por trás dessas belas pinturas, esculturas 

tapetes, mosaicos, etc. 

A representação geométrica parte da 

vontade do Homem de copiar a 

Natureza. Tal como as formas da 

Natureza, as formas geométricas têm 

tudo o que é essencial e nada do que é 

supérfluo. Equilíbrio, simetria, 

assimetria, perfeição, beleza. Dessa 

forma podemos entender que os objetos, os animais, os vegetais, os 

minerais e as pessoas que estão à nossa volta podem ser 

classificados quanto à forma em: simétrico e assimétrico. 

A simetria é considerada um dos fatores que geram grande beleza. 

Sendo assim, ela é o arranjo ou a composição de um todo dividido 

em duas ou mais partes, que apresentam correspondência na forma 

e no tamanho, a partir do eixo. 

O eixo de simetria é uma linha (imaginária) que divide as formas em 

metades iguais. 

Na simetria real ou bilateral as duas metades são exatamente 

iguais. 

Na simetria radial todas as retas passam por um centro ou se 

irradiam do centro para fora, por exemplo: as rodas de bicicleta e a 

estrela-do-mar. 

A simetria não dá, só por si, beleza a um objeto – o design simétrico 

pode ser monótono ou previsível. No entanto, conjuntamente com a 

cor, texturas, proporções, entre outros fatores, a simetria tem um 

papel importante no apelo estético de um objeto. Por outro lado, em 

determinadas situações, a assimetria deliberada é também utilizada 

com o objetivo de criar surpresa e emoção. Exemplos de Simetria na 

natureza e na arte. 

Elementos da Linguagem Visual  

Arte visual compreende-se o estudo de tudo aquilo que é percebido 

visualmente pelo olhar e que seja de maneira criativa. Então 

entendesse que a criação visual compreende as necessidades 

humanas e amplia o processo de comunicação. Além disso, é 

necessário mencionar que a arte apreciada pelo olhar é conceituada 

como arte visual e envolve diversas ramificações como: pintura, 

desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura, design 

(moda, produto, web, entre outros, decoração e o paisagismo). 

PONTO 

O ponto é o elemento básico da geometria, 

através do qual se originam todas as outras 

formas geométricas. Ele também é o lugar 

onde duas linhas se cruzam e é a unidade 

de c omunicação visual mais simples e 

irredutivelmente mínima. Na obra Torre 

Eiffel, do artista Seurat, que pode ser visto 

na representação ao lado pode ser 

observado um exemplo de construção artística, da qual se utiliza da 

técnica pontilhismo. Utilizando-se assim do ponto como elemento de 

composição. 
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LINHA 

Linha é a trajetória definida pelo movimento 

de um ponto no espaço. Outra definição 

plausível sobre esse elemento é que ela é 

um conjunto de pontos que se sucedem 

uns aos outros em uma sequência infinita. 

Além disso, esse mostra direcionamento, 

delimitação, insinua forma, cria texturas e 

carrega em si a ideia de movimento. Com 

os três elementos- superfície, linha e ponto – é possível fazer 

qualquer desenho, seja técnico, de observação, de ilustração, de 

ornamentação ou de criação, também chamado artístico. Na imagem 

representada ao lado visualize as diversas trajetórias que a linha 

assume na composição do artista brasileiro Lasar Segall, na obra 

Mario na Rede de 1929. 

A FORMA 

Forma é o aspecto exterior dos objetos 

reais, imaginários ou representados. A linha 

descreve uma forma, ou seja, uma linha que 

se fecha dá origem a uma forma. Na 

linguagem das artes visuais, a linha articula 

a complexidade da forma. Para 

observarmos melhor a expressividade das formas na composição 

artística, observe a imagem ao lado do artista Vicente Rego, na qual 

visualizamos formas quadradas na composição do quadro. 

A COR 

A cor é o elemento visual caracterizado pela sensação provocada 

pela luz sobre o órgão da visão. 

NOMENCLATURA DAS CORES 

Cores primárias - aquelas consideradas puras, que não se 
fragmentam. 

Cores secundárias ou matizadas-obtidas através da mistura em 

partes iguais de duas cores primárias. 

Cores terciárias ou matizadas- são obtidas pela mistura de uma 

primária com uma secundária. 

Cores neutras - o preto e o branco, embora sejam consideradas 

como ausência e totalidade das cores respectivamente, são também 

conhecidas, juntamente como cinza, como cores neutras. Não 

aparecem no círculo cromático. 

Elementos da Linguagem Musical 

Música é a arte de combinar ritmo, harmonia e melodia dentro das 

leis do gosto e do grau do conhecimento musical de cada um. Dessa 

forma podemos entender que é a arte de coordenar e transmitir 

através da voz ou de instrumento musicais seguindo regras básicas 

para entender e agradar. 

Som 

O som é um fenômeno acústico ou físico. Os Sons são ondas 

produzidas pela vibração de um corpo qualquer. Essa vibração cria 

ondas sonoras que se propagam pelo ar ou até por outros meios 

líquidos ou sólidos. Por meio de propagação de frequências regulares 

ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos 

nossos cérebros. Podemos identificar cinco elementos formadores do 

som, a partir da articulação desses elementos temos a criação das 

músicas: 

Timbre 

O Timbre é a qualidade específica do tom ou voz de um instrumento 

musical. Por exemplo, vamos imaginar que existe uma casa de dois 

cômodos separados por uma parede e que você se localiza em um e 

no outro acaba de chegar uma pessoa que é conhecida. Assim que 

essa pessoa começa a falar, podemos identificar de quem se trata, 

observamos então que é devido às características e os aspectos 

vocais que temos competência de notar quem está falando. Sendo 

assim, o timbre é a particularidade que cada instrumento ou voz tem. 

Intensidade 

A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É 

uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som 

é fraco (baixa intensidade) ou se o som é forte (alta intensidade) e ela 

está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas 

sonoras. Ao se propagar, as ondas 

sonoras transmitem energias que 

se espalham em todas as regiões. 

Quanto maior é a energia que a 

onda transporta, maior é a 

intensidade do som que o nosso 

ouvido percebe. É semelhante ao 

que habitualmente chamamos de 

volume. A intensidade sonora é a força com que as ondas sonoras 

empurram o ar e é medida em uma unidade chamada bel, em 

homenagem ao cientista inglês Granham Bell, o qual fez estudos que 

culminaram com a invenção do telefone. No entanto, os submúltiplos 

do bel são mais utilizados: 1 decibel = 1dB = 0,1 bel. A partir de 140db 

aparece o chamado limite da dor ao ouvido humano: o som é 

dificilmente suportável pelo ouvido e pode causar lesões no sistema 

auditivo. 

Altura 

É por meio da altura que podemos distinguir um som agudo (fininho, 

alto), de um grave (grosso, baixo). A altura de um som musical 

depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem 

sons agudos e os lentos sons graves. São essas vibrações que 

definem cada uma das notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si; assim, 

a velocidade da onda sonora determina a altura do som, por isso cada 

nota tem sua frequência (número de vibrações por segundo). A altura 

de um som pode ser caracterizada como definida ou indefinida. Em 

ambos os casos, os sons podem ser agudos ou graves. Os 

instrumentos de altura indefinida são incapazes de produzir uma 

melodia, visto que a maioria deles emite um só som, que a voz 

humana ou outro instrumento de altura definida não conseguem 

imitar. 

Duração 

A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto 

é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo 

de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações 

do objeto que os produz. 

Instrumentos Musicais 

O homem começou a construir instrumentos para tentar imitar os sons 

da natureza, como o som dos animais que caçava e dos fenômenos 

naturais. Os instrumentos musicais dividem-se em forma antiga, na 

qual temos os instrumentos de corda que se refere a instrumentos 

que vibram, o instrumento de sopro em que o ar é a força ativadora 

da vibração e os de percussão que faz menção ao modo de 

execução. Depois temos as formas atuais, na qual temos o 

aerofones instrumentos que produzem som a partir da vibração de 

uma coluna de ar como flauta, clarinete, trompete, entre outros, 

depois temos o cordofones instrumentos que produzem som a partir 

da vibração de uma corda, em seguida os idiofones instrumento que 

Os elementos da linguagem visual podem organizasse nas formas:  
Bidimensional: altura e largura como os desenhos, pinturas e 
fotografia 
Tridimensional: altura, largura e profundidade na arte temos como 
exemplo a escultura 
Nós vivemos em uma realidade tridimensional, porém existem formas 
com alusão ao tridimensional em superfícies bidimensional, é o que 
acontece no cinema 3D que a partir do uso da tecnologia possamos ter 

a impressão de tridimensional.  
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produzem som a partir do seu próprio corpo, quando posto em 

vibração como sinos tubulares, gongos, pratos e outros, os 

membronofones instrumentos que produzem som a partir da 

vibração de uma membrana como tambores, tamborim, pandeiro e 

etc., por final os electrofones instrumentos que produzem som a 

partir da variação de intensidade de um campo eletromagnético como 

computador, aparelho celular, teclado eletrônico, etc. 

Noções básicas de notação musical 

A música é uma arte universal. Pois, podemos observar que em todos 

os continentes as pessoas produzem, escrevem e se comunicam com 

a música. Mas para compreender a música necessitamos também 

entender os símbolos e sinais gráficos intrínsecos nela. O sistema de 

notação musical foi inventado na Idade Média. Esse passou de 

geração em geração e chegaram a contemporaneidade com muitas 

e ricas transformações. Dentro desse sistema temos o pentagrama 

que são cinco linhas horizontais contadas de baixo para cima, 

contendo quatro espaços, onde são colocados símbolos e notas 

musicais. Observe a imagem abaixo do pentagrama. 

Dentro desse sistema de notação musical temos o símbolo musical 

Clave que é colocada na parte esquerda do pentagrama, responsável 

pelo nome das notas. E no caso da clave de sol seu ponto de partida 

começa na segunda linha de cima como pode ser observado na 

imagem abaixo  

Figuras Musicais  

São símbolos colocados nas linhas e nos espaços que indicam a 

altura e a duração do som. Cada figura possui um valor 

correspondente. 
 

 

 

 

Além do próprio nome, cada figura, ao ser colocado no entagrama, 

recebe o nome de uma nota musical, que é dado com base na 

segunda linha do pentagrama que se chama sol, por causa da clave 

de sol, basta saber, então, o nome dos sete símbolos musicais: dó, 

ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, representados como nas figuras a seguir. 

 
 

 A compreensão da linguagem não verbal e verbal perpassa pelos 
aspectos culturais e históricos de cada sociedade, para entender 
essa é necessário estar atento as modificações sociais 
engendradas em determinados períodos, levando as 
manifestações artísticas em suas diversas linguagens a se 
transformarem. 

 

 
 
Como a arte fez o mundo episódio I, de BBC; 

 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mo

d03/01_cor.htm 

http://54.232.114.233/extranet/istoearte/ 

 
 

 

01. (UFG/CS- 2010) Considerando-se os elementos da linguagem 

visual e a sintaxe que envolve suas dinâmicas em processo de 

composição de imagens, podem-se indicar, respectivamente, os 

seguintes pares: ponto/linha e. 

A) Textura/tensão. 

B) Textura/cor. 

C) Forma/equilíbrio. 

D) Equilíbrio/tensão. 
 

02. (ENADE- 2009/Música- Adaptado) O instrumento harpa, 

atabaque e tímpano classificam-se, respectivamente como: 

A) Aerofone, metalofone e aerofone. 

B) Aerofone, metalofone, membrafone. 

C) Cordofone, idiofone e membrafone. 

D) Cordofone, membrafone, membrafone. 

E) Idiofone, aerofone e idiofone. 
 

03. (IFRN-2012-Adaptada) Fundamentos da linguagem visual, os 

elementos constitutivos da comunicação visual, em suas múltiplas 

combinações, determinam a estrutura da obra visual e a 

compreensão essencial daquilo que vemos. São considerados 

componentes visuais básicos  

A) Arte-mídia, cinema, vídeo, colagem e arquitetura.  

B) Som, ação, roteiro, luz e sombra, planos e ângulos.  

C) Ponto, luz e sombra, roteiro, som e movimento.  

D) Ponto, linha, forma, cor.  
 

04. (OPERA10) Marque a alternativa incorreta segundo o que foi 

discutido sobre a arte 

A) A arte é uma forma de expressão humana associada ao uso da 

razão, da emoção e da técnica para representar a realidade de 

modo a copiá-la, moldá-la “e/ou” modificá-la de acordo com o 

ponto de vista de um artista que pode estar associado a questões 

religiosas, como é o caso da arte sacra, dos sarcófagos de faraós 

egípcios, de esculturas de deuses gregos da Antiguidade 

Clássica; políticas, como em regimes ditatoriais em que a 

produção artística é controlada, um exemplo foi o período nazista 

na Alemanha; sociais, como o fato de morar na periferia violenta 

de uma grande cidade e transpor para a música essa realidade; 

etc. 

B) Para se tornar arte, o produto do fazer artístico deve ultrapassar 

ou ignorar a ideia da simples utilidade, para tanto se estimula um 

ou mais sentidos a fim de o observador ter uma experiência 

estética, em que sejam associados, das formas mais imprevistas 

ou não, aspectos emocionais e racionais responsáveis por 

possibilitar que uma obra artística possa ter múltiplas 

interpretações. 

C) Obras de arte, geralmente, são norteadas por estilos, escolas ou 

períodos em que determinadas escolhas estéticas predominam 

em função de questões de caráter histórico, geográfico, 

ideológico, econômico, político, pessoal, etc. Contudo, as 

escolhas individuais dos artistas podem produzir em uma obra 

particularidades tão inovadoras e marcantes que elas passam a 

influenciar seus pares e mesmo seu tempo. 

D) Quanto a sua função, a arte pode ser pragmática ou utilitária – 

nesse caso, a obra é feita em função de sua finalidade em 

primeiro lugar, portanto tem um fim não-artístico, por isso não é 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod03/01_cor.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod03/01_cor.htm
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valorizada necessariamente por causa de sua beleza, mas por 

sua utilidade. Segundo essa perspectiva, a arte pode ter uma 

finalidade pedagógica, religiosa, funcional, econômica, etc. Por 

isso, feito em função desses objetivos, a obra pode prescindir de 

qualidade estética, em favor de um fim mais pragmático. São 

exemplos a cerâmica Marajoara, a confecção de imagens sacras, 

a pintura rupestre, alguns tipos de artesanato, etc. 

E) Sobre a função naturalista, pode-se dizer que é o conceito de arte 

mais comum na atualidade, até porque ao longo do século XX ela 

predominou nas produções artísticas do Modernismo. 
 

 
 

05. (ENEM - 2008) Os signos visuais, como meios de comunicação, 

são classificados em categorias de acordo com seus significados. A 

categoria denominada indício corresponde aos signos visuais que 

têm origem em formas ou situações naturais ou casuais, as quais, 

devido à ocorrência em circunstâncias idênticas, muitas vezes 

repetidas, indicam algo e adquirem significado. Por exemplo, nuvens 

negras indicam tempestade. Com base nesse conceito, escolha a 

opção que representa um signo da categoria dos indícios. 
 

 
 

06. (ENEM- 2007) Não só de aspectos físicos se constitui a cultura 

de um povo. Há muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos 

saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e 

manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados 

coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção 

intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio 

cultural imaterial. 

Internet: <www.unesco.org.br>.  

Qual das figuras abaixo retrata patrimônio imaterial da cultura de um 

povo? 

 

 

 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM CÊNICA E DA DANÇA 

A arte cênica também chamada de teatro é uma forma de arte em que 

um ator ou conjunto de atores, interpreta uma determinada história ou 

atividade para um público em um lugar. Utilizando-se da voz e da 

expressão corporal e facial para transmitir para o observador 

determinado fato e emoção vivenciado pelo personagem a ser 

atuado. Dentro da linguagem cênica temos os elementos que podem 

ser observados abaixo. 

Cenografia 

Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica, 

técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são 

encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela 

ambienta e ilustra o espaço/tempo materializando o imaginário e 

aproximando o público da representação. A cenografia cria e 

transforma o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o 

cenário. 

Figurino 

É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo 

formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. O figurino 

auxilia na compreensão do personagem, ele é carregado de 

simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, 

objetivos e características da história. Os figurinos e acessórios 

utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que 

acontece a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. 

O figurinista é o responsável pelas roupas e acessórios utilizados na 

peça teatral. 

Maquiagem 

A maquiagem é parte da composição do espetáculo, é um 

instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na 

transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda 

a produção do espetáculo acompanhando sempre a concepção do 

mesmo, com vistas a ressaltar e/ou criar elementos que ressaltem 

aspectos importantes para a compreensão do personagem. 

O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos 

atores e atrizes. 

Sonoplastia 

A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar 

as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os 

elementos sonoros ajudando a envolver o público na construção de 

imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar 

intimamente ligados ao que acontece na cena, o sonoplasta deve 

estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. 

O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons 

de um espetáculo teatral. 

Iluminação 

A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode 

estabelecer relações entre o ator e os objetos, pode enfatizar as 

expressões do ator, pode limitar o espaço de representação a um 

círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante 

para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar 

as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador 

conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo 

diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja 

a colocação das luzes em uma peça teatral. 

Elementos da linguagem da Dança 

O que é movimento? 

O movimento nada mais é do que a variação de posição de um corpo 

relativamente a um ponto, é o deslocamento no espaço. É a variação 

da posição de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo. São 

4 os fatores do movimento: tempo, espaço, fluência e peso – O que 

move? Como? Onde? Por quê? Para quê? 
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Elementos Formais da Dança 

Estudo do movimento corporal: o movimento do corpo ou parte 

dele num determinado tempo e espaço. 

Percepção do tempo: caracteriza a velocidade do movimento 

corporal (ritmo e duração); contrastes (rápido, médio, lento), 

contratempo. Além dessas características do tempo entende-se a 

atenção ao tempo presente como fundamental para o estudo da 

dança. O corpo precisa estar aberto às mudanças decorrentes no 

tempo em diferentes momentos. 

Exploração do espaço: interno e externo, público e privado, 

relacionando o entendimento de corpo e ambiente/contexto. Dentro 

do espaço estudamos as direções (cima, baixo, lado, frente, trás e 

diagonais), dimensões (pequeno, médio e grande), níveis (baixo, 

médio e alto), extensões (perto, médio e longe). As conexões que se 

estabelecem com o ambiente podem ser vistas como relação de 

compartilhamento e troca. 

Elementos Estruturantes da Dança 

KINESFERA: A kinesfera é tudo que podemos alcançar com todas as 

partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos 

rápidos ou lentos etc. A Kinesfera ou Cinesfera é a esfera que delimita 

o limite natural do espaço pessoal, no entorno do corpo do ser 

movente. Esta esfera cerca o corpo esteja ele em movimento ou em 

imobilidade, e se mantém constante em relação ao corpo, sendo 

'carregada' pelo corpo quando este se move. 

FLUXO: Qualidade de movimento que se refere a tensão muscular 

com a qual se deixa fluir um movimento - fluência contínua e 

interrompida e seus graus de tensão. 

Fluxo Livre: Uma movimentação sem interrupções, onde o indivíduo 

está livre para se movimentar como quiser desde que seja sem 

pausa. EX: Correr em um parque, o fluxo de um rio. 

Fluxo Conduzido Ou Controlado: É um estado de cuidado com o 

movimento, há uma maior tensão muscular para se possa controlar a 

intensidade desse movimento. Ex: escrever um texto com uma caneta 

em um papel, movimentos de taichichuan. 

Fluxo Interrompido: É o máximo da tensão para que se faça uma 

interrupção imediata do movimento, que origina movimentos 

quebrados. Ex: escovar os dentes. 

GIROS 

O giro vai depender do estilo de dança se é balé, street dance, 

contemporâneo, de qualquer forma é rotacionar o corpo no seu 

próprio eixo. Os giros trazem a experiência de equilíbrio estável e 

desequilíbrio. 

SALTOS 

Utilizando eixos verticais e horizontais; os saltos ou pulos são 

movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte; 

ocorrem quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com 

o chão ou outra base de sustentação em que o corpo se apoie. O 

salto pode ser visto com relação ao peso (leve ou forte) e com relação 

ao tempo (rápido ou lento). Os saltos podem ser executados de dois 

pés para dois pés, de dois pés para um pé, de um pé para dois pés, 

de um pé para o mesmo pé, ou de um pé para outro pé. 

EIXO 

Fortalecimento das cadeias musculares principalmente do centro 

como eixo da movimentação, possibilitando o estudo da sustentação 

e equilíbrio. 

PESO  

Qualidade de movimento que se refere as mudanças de força 

utilizadas pelo corpo ao movimentar-se. Passivo, ativo, leve, pesado, 

transferência, contrapeso e suas graduações. Estabilidade e 

instabilidade. 

Peso leve: Transmite uma sensação de leveza, ou de ausência de 

peso como por exemplo uma bailarina dançando na ponta dos pés, 

ou um carinho delicado no rosto de alguém querido. 

Peso Pesado: Exige uma carga maior de força para ser executado, 

como por exemplo, o bater do martelo de um operário, um elefante 

andando ou dar um soco em alguém. 

ESPAÇO 

Pode ser a relação entre o corpo e o espaço (ambiente no qual está), 

o corpo em relação ao seu próprio corpo ou em relação a um outro 

corpo e o corpo e um outro objeto. 

NÍVEIS 

(em relação à altura) alto, médio e baixo - de modo geral são 

movimentos possíveis do corpo utilizando os espaços acima da 

cabeça, na altura da cintura ou abaixo dela 

DIMENSÃO: é uma extensão entre duas direções opostas. É um 

elemento básico de orientação no espaço. São três as dimensões: 

amplitude (ou largura), comprimento (ou altura) e profundidade. É o 

que Laban chama de plano de mesa (largura), plano de porta (altura) 

e plano de roda (frente/trás). 

DIREÇÃO: é a trajetória traçada no espaço. Devemos sempre ficar 

atentos para o que Laban chama de direção, que indica, na verdade, 

o sentido para onde o movimento segue, partindo sempre do centro 

do corpo. Direções (sentido; aonde se vai): Frente, trás, lado, 

diagonais, em cima, em baixo. 

DESLOCAMENTO: o deslocamento se dá quando você está 

utilizando, por exemplo, um palco ou uma cena, você se desloca para 

pontos específicos de uma coreografia. No caso da dança 

contemporânea não há um ponto central ou um sentido único ou 

predominantemente simétrico no espaço. O deslocamento pode ser 

feito de diferentes formas em uma dança. Saltando, andando, 

correndo, sendo carregado, se arrastando, girando, entre outras. 

Esses deslocamentos podem se dar por meio de “caminhos” retos ou 

curvos, e serem feitos individual ou coletivamente. 

DIREÇÃO: o movimento pode ser feito para diversas direções no 

espaço: frente, trás, diagonal, esquerda, direita, etc. Essas direções 

são determinadas pelo espaço e tipo de dança. 

TEMPO 

Velocidade em que são executados determinados movimentos pode 

ser rápido, moderado e lento. É uma qualidade bastante subjetiva, 

pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação para definir o 

que é rápido e o que é lento. 

Rápido: Quando mantém a sua aceleração constante ou um ritmo 

rápido sem alterações, por exemplo, um samba enredo, ou um carro 

correndo na estrada. 

Lento: Mantém seu tempo lento, ou vai reduzindo a sua velocidade 

constantemente quase até parar, por exemplo, um adágio para a 

música clássica ou uma lagarta se deslocando em uma folha. 

Moderado: É o meio termo entre o rápido e o lento, por exemplo, uma 

caminhada tranquila numa praça. 

 

 
 Compreender os aspectos compositivos das linguagens artísticas 

da dança e do teatro é necessário para entender as mudanças 
ocorridas no modo de produção artísticas culturais dessas ao 
longo do tempo. 

 http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mo

d03/01_cor.htm 
http://54.232.114.233/extranet/istoearte/ 

 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

Leia em Português - Teoria da comunicação e variação 

linguística 

Leia em Educação Física - Dança 

 
  

 
 
 

 

 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod03/01_cor.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod03/01_cor.htm
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ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

As manifestações artísticas são encontradas desde o início da 

história. Dessa forma, podemos entender que a cultura do homem da 

idade da pedra foi reconstituída a partir de objetos encontrados em 

diversos países e continentes como a Europa, Norte da África e Ásia. 

Esse período histórico não foi registrado em nenhum documento 

escrito, pois é anterior à escrita, por isso chamada de Pré-História. 

Assim, observamos que os objetos encontrados servem de fonte 

visual para possamos entender os acontecimentos sociais e culturais 

que permearam os grupos que habitavam a terra durante esse 

período. 

Período Paleolítico  

Instrumentos e utensílios datados da pré-história 

Para que possamos entender melhor os 

objetos artísticos produzidos pelo homem 

do paleolítico. Devemos em primeiro 

ponto observar os hábitos enraizados no 

homem primitivo. Esse era nômade. Ou 

seja, não viviam fixamente em um lugar 

para morar. Além disso, alimentavam-se 

basicamente de frutos, raízes, ervas, 

peixes e pequenos animais capturados 

com a ajuda de armadilhas muito rudimentares. Mas com o 

aperfeiçoamento dos instrumentos, passaram a caçar animais 

maiores. O paleolítico dividiu-se em inferior, no qual houve o controle 

do fogo, instrumentos de pedra e pedra lascada, madeira e ossos: 

facas, machados, etc. Posteriormente temos o superior que temos a 

criação de instrumentos de marfim, ossos, madeira e pedra: 

machado, arco e flecha, lançador de dardos, anzol e linha. Seja qual 

for o meio de expressão artístico utilizado pelo homem primitivo é 

necessário perceber que os instrumentos construídos por eles 

possuem formas e beleza em suas peças. 

Pintura Rupestre 

A expressão artística do 

período Paleolítico era 

bastante naturalista, ou seja, 

representava a natureza de 

forma mais fiel. Ao observar as 

pinturas desse momento 

visualizamos que o homem 

dessa época pintava na maioria das vezes animais tal qual como ele 

mesmo os via, reproduzindo assim a natureza à sua volta e as 

perspectivas pelo qual tomava o animal naquele determinado 

momento. Segundo historiadores, esse tipo de obra de arte pode ter 

sido realizado por caçadores, pois eles acreditavam que poderiam 

matar os animais desde que tivessem a imagem do animal ferido 

fortemente num desenho. 

Escultura 

Além de fazer pinturas os 

artistas do Paleolítico também 

esculpiam. Grande parte das 

esculturas encontradas até 

hoje mostra que o artista do 

Paleolítico preferia moldar 

figuras femininas com a 

cabeça surgindo como 

prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e 

grandes nádegas, ou seja, bem "avantajadas". Esse tipo de escultura 

representava simbolicamente a fertilidade, sinônimo, para eles, de 

fartura. Nessa época, a reprodução era vital para sobrevivência do 

próprio homem. Destaca-se: Vênus de Willendorf. A imagem acima 

retrata essa escultura, deixando claro que o homem primitivo tinha 

um padrão estético e corporal diferenciado dos povos da antiguidade 

que viriam posteriormente a ele. Um exemplo dessa distinção é a 

escultura Vênus de Milo produzida na Grécia antiga. A partir dessas 

duas imagens podemos visualizar as diferenças entre os arquétipos 

corporais. Na qual a segunda Vênus possui um corpo moldado nos 

ideais de beleza grega. 

Período Neolítico 

O homem desse período que também pode ser chamado de Idade da 

Pedra Polida já não vivia só da caça, da pesca e da coleta. Passou a 

semear as terras mais férteis e a aguardar a época das colheitas. Foi 

no Neolítico, portanto, que surgiu a agricultura e o homem passou a 

morar permanentemente num lugar, ou seja, tornou-se sedentário, 

construindo assim as primeiras moradias e vilarejos. À agricultura 

juntou-se a criação de gado. Domesticaram-se os primeiros animais, 

como a cabra e o porco. Portanto, pode ser identificado nesse período 

os primeiros resquícios de construções arquitetônicas. 

Pintura rupestre 

O artista Neolítico representava os 

seres de formas simplificadas e 

geométricas. Além disso, sua arte 

também possuía temas voltados à 

coletividade, devido ao tipo de vida 

nas aldeias da época. Assim 

identificamos que a arte desse 

período retrata as manifestações ritualísticas e de sobrevivência. O 

homem do período neolítico também criou figuras leves, ágeis, 

pequenas e de pouca cor, com o tempo, essas figuras se reduziram 

a traços e linhas muito simples. A partir desses sinais, vão surgir uma 

das primeiras formas de escrita, a pictográfica, que consiste em 

representar ideias e seres por meio do desenho. Uma coisa é 

evidente, a arte do neolítico é um registro histórico visual, que 

possibilita uma leitura sobre alguns acontecimentos nesse período, 

na qual não houve o registro escrito dos acontecimentos. 

Escultura 

Antes de pintar as paredes da 

caverna, o homem fazia 

ornamentos corporais, como 

colares, e, depois magníficas 

estatuetas, como as famosas 

“Vênus”. Além de desenhos e 

pinturas, o artista do Neolítico 

produziu uma cerâmica que revela sua preocupação com a beleza e 

não apenas com a utilidade do objeto. Nessa época o homem 

aperfeiçoou os seus conhecimentos, começou a produzir 

instrumentos de cobre, substituindo os antigos instrumentos de 

pedra, chifre e marfim. Produziu ainda várias figuras decorativas que 

tinham como matéria-prima o bronze. O homem neolítico também 

começou a produzir esculturas em metal através da técnica da forma 

de barro ou da cera perdida. Essas esculturas em metais 

representavam guerreiros e mulheres, onde a riqueza de detalhes 

constitui um precioso documento das roupas e atividades do homem 

no Neolítico. 

Arquitetura 

A arquitetura surgiu da necessidade do homem proteger-se da chuva, 

do sol e outros fatores que ameaçavam seu bem estar e vida, de 

conservar seus poucos bens, repousar após os dias de luta pela 

sobrevivência e “guardar” sua prole. Desde então, até nossos dias, 

esses são os principais motivos que nos levam a construir moradias. 

Haviam quatro tipos básicos de construções no período Neolítico: 
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Menires: blocos de pedra 

fincados no chão; Dólmenes: 

dois menires com uma pedra 

apoiada em cima como uma 

mesa gigante, considerados 

cemitérios ou monumento ao 

sol; Cromlech: menires em 

círculo. O Santuário de 

Stonehenge parece ser um 

calendário astronômico muito 

preciso; Nurague: construção feita de pedra sobre pedra em formato 

de cone truncado, sem uso de argamassa. 

Música Primitiva 

No início da humanidade, o corpo humano foi instrumento musical 

mais acessível. O homem produzia sons com o próprio corpo, como 

palmas, batidas de pé, assobios, zumbidos e sons vocais para 

acompanhar danças e rituais, ou apenas por puro prazer. 

Com o tempo, mesmo continuando a usar o 

corpo como instrumento musical, o homem 

passou a utilizar elementos da natureza que 

estavam ao alcance dele para produzir sons 

e para acompanhar as músicas e as danças.  

Búzios, chifres, pedras, galhos, sementes, 

ossos, folhas e outros elementos da natureza 

passaram a ser a fonte de material para a 

confecção de inúmeros instrumentos 

musicais. Prova disso é a existência de registros de pessoas tocando 

instrumentos desde a Pré-História e a Antiguidade. Esses registros 

são a única forma de termos ideias de que tipo de instrumentos os 

povos mais antigos tocavam, pois não existe, obviamente, nenhuma 

gravação da música desses tempos 

Dança Primitiva 

A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem, com o 

desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem 

dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de 

mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança 

era quase um instinto e esses acontecimentos eram registrados nas 

paredes de cavernas em forma de desenhos, conhecidos como arte 

rupestre. 

Teatro Primitivo  

O teatro sempre esteve presente na história da humanidade e, por 

meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias, e 

louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu 

o teatro. Provavelmente nasceu junto com a curiosidade do homem, 

desde o tempo das cavernas, de tanto observar os animais, acabou 

conseguindo imitar esses bichos, para se aproximar deles sem ser 

visto numa caçada, por exemplo. Depois, o homem desta época deve 

ter encenado essa caça para seus companheiros para contar a eles 

como foi, já que não existia ainda a linguagem como a gente conhece 

hoje. Isso era teatro, mas ainda não era espetáculo. 

Arte Pré-Histórica brasileira 

Em todas as regiões do Brasil 

existem sítios arqueológicos em 

que foram encontrados registros 

visuais e vestígios materiais de 

grupos humanos que aqui 

viveram milhares de anos antes 

da colonização, no chamado período pré-cabralino. Os mais antigos 

ficam no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. As imagens 

encontradas nesse representam principalmente seres humanos e 

animais, e, em alguns lugares, grafismos não reconhecíveis. 

Características específicas das imagens indicam que diferentes 

grupos humanos desenvolveram estéticas particulares, que são 

chamadas de tradições, e, dentro delas, há divisões em subtradições. 

Duas dessas já foram definidas: Tradição Nordeste: possui desenho 

rico em detalhes, e há o predomínio de figuras reconhecíveis, 

principalmente humanas e animais. Muitas vezes elas representam 

ações, ligadas a vida cotidiana ou aos rituais. Surgiu no sudeste do 

Piauí e espalhou-se para outras regiões.  

Tradição Agreste: possivelmente é originária da região agreste de 

Pernambuco e Paraíba, e apresenta características diferentes da 

outra tradição. A técnica dessa é menos elaborada, as figuras são 

mais simples, com poucos detalhes.  
 

 

 

 

A arte da pré-história compreende um período que deve ser 

lembrada devido sua importância como função histórica e 

ritualística   
 

 
Caverna dos sonhos esquecidos, Werner Herzog. 
Como a arte fez o mundo episódio I, de BBC; 

  
https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/3_III.php 
http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-
brasil/cultura-afro-brasileira.shtml 

 
 LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

Leia em História - Pré-história 
Leia em Química - Função Química 

 
 

01. (ENEM- 2007) 
 

 
 

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, 

expressa. 

A) O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o 

processo de colonização do Brasil. 

B) A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia 

entre seus membros. 

C) Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a 

chamada pré-história do Brasil. 

D) Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros 

atualmente extintos. 

E) A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da 

América durante o período colonial. 

 

02. (ENEM- 2009-PPL) 
 

 
Pintura Rupestre. 

Disponível em: http://www.fashionbubbles2.com/wp-content/uploads/2008/12/ cena-de-
caca-pre-historica.jpg. Acesso em 2/maio/2009. 

 

A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da 

arte nos seus primórdios foi a de conferir poder mágico: poder sobre 

a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de 

relações sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido 

de um fortalecimento da coletividade humana. Nos alvores da 

http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
http://www.fashionbubbles2.com/wp-content/uploads/2008/12/
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humanidade, a arte pouco tinha a ver com a “beleza” e nada tinha a 

ver com a contemplação estética, com o desfrute estético: era um 

instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta 

pela sobrevivência. Por exemplo, a figura apresentada de uma pintura 

rupestre comprova que as pinturas de animais nas cavernas tinham 

a função de ajudar a dar ao caçador um sentido de segurança e 

superioridade sobre a presa. 
FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Guanabara, p. 45. (adaptado). 

 

Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus 

primórdios, tinha a função de 

A) dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no 

desenvolver as relações sociais. 

B) dotar o ser humano de ferramentas de trabalho que servissem 

para caçar presas, na luta pela sobrevivência. 

C) guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. 

D) transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho 

coletivo, como uma arma de defesa da coletividade humana. 

E) desenvolver uma atividade individual, por meio de signos, 

imagem e palavras, destacando a importância do artista em 

relação ao grupo social. 
 

03. (ENEM- 2011-PPL) 

Gravuras e pinturas são duas modalidades da prática gráfica 

rupestre, feitas com recursos técnicos diferentes. Existem vastas 

áreas nas quais há dominância de uma ou outra técnica no Brasil, o 

que não impede que ambas coexistam no mesmo espaço. Mas em 

todas as regiões há mãos, pés, antropomorfos e zoomorfos. Os 

grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio 

de diversos recursos: picoteamento, entalhes e raspados. 
 

DANTAS, M. Antes: história da pré-história. Brasília: CCBB, 2006. 

 

Nas figuras que representam a arte da pré-história brasileira e estão 

localizadas no sítio arqueológico da Serra da Capivara, estado do 

Piauí, e, com base no texto, identificam-se 
 

A) imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, 

manifestações rituais. 

B) cenas nas quais prevalece o grafismo entalhado em superfícies 

previamente polidas. 

C) aspectos recentes, cujo procedimento de datação indica o recuo 

das cronologias da prática pré-histórica. 

D) situações ilusórias na reconstituição da pré-história, pois se 

localizam em ambientes degradados. 

E) grafismos rupestres que comprovam que foram realizados por 

pessoas com sensibilidade estética. 
 

 

INTRODUÇÃO DAS RAÍZES DAS MANIFESTAÇÕES 

ARTÍSTICAS BRASILEIRA: CULTURA INDÍGENA E AFRICANA 

A arte é algo inerente a todas as sociedades humanas. Ela reflete 

diversos aspectos sociais e culturais do indivíduo que à produziu e do 

grupo social em que ele vivi. No Brasil coexiste várias culturas com 

identidades distintas, a cultura europeia, indígena e africana que 

estão enraizados na nossa formação cultural. 

Arte Indígena brasileira  

A arte indígena manifesta-se através de cânticos, vestuários 

utensílios, pela pintura corporal, escarificação e perfuração da pele, 

através de danças entre outros, sendo estes raramente produzidos 

com o intuito de serem arte propriamente dito. Podemos dizer que na 

sociedade indígena não existe uma delimitação entre arte e atividade 

puramente técnica. De mesma forma encontram-se aspectos rituais 

na produção dos artefatos que são antes de tudo artísticos. Cada 

povo indígena tem uma maneira própria de expressar suas obras, por 

isto dizemos que não existe arte indígena e sim artes indígenas. As 

artes indígenas diferem-se muito das demais produzidas em 

diferentes localidades do globo, uma vez que manuseiam pigmentos, 

madeiras, fibras, plumas, vegetais e outros materiais de maneira 

muito singular. Nos relacionamentos entre diferentes povos, inclusive 

com o branco, os artefatos produzidos são objetos de troca, sendo 

até utilizados como uma alternativa de renda. Muitas tribos enfatizam 

a produção de cerâmica, outras esculturas em madeira, o que vale 

ressaltar é que estes aspectos variam de uma tribo para outra. 

A pintura corporal 

A pintura corporal para os índios tem sentidos diversos, não somente 

na vaidade, ou na busca pela estética perfeita, mas pelos valores que 

são considerados e transmitidos através desta arte. Entre muitas 

tribos a pintura corporal é utilizada como uma forma de distinguir a 

divisão interna dentro de uma 

determinada sociedade indígena, como 

uma forma de indicar os grupos sociais 

nela existentes, embora exista tribos 

que utilizam a pintura corporal segundo 

suas preferências. Os materiais 

utilizados normalmente são tintas como 

o urucu que produz o vermelho, o 

jenipapo da qual se adquire uma 

coloração azul marinho quase preto, o 

pó de carvão que é utilizado no corpo 

sobre uma camada de suco de pau-de-leite, e o calcário da qual se 

extrai a cor branca. 

Arte Plumária 

As vestimentas adornadas de plumas são 

geralmente utilizadas em ocasiões especiais 

como os ritos. O uso de plumas na arte 

indígena se dá de dois modos, para colagem 

de penas no corpo e para confecção e 

decoração de artefatos como, por exemplo, 

as máscaras, colares etc. 

Arte em pedras 

A confecção de instrumentos de pedra (ex.: machadinhas) fora de 

extrema importância no passado indígena, mas nos dias atuais os 

índios não mais costumam produzir artefatos em pedra devido à 

inserção de instrumentos de ferro, que se mostraram mais eficientes 

e práticos, embora algumas tribos ainda utilizam estes artefatos para 

ocasiões especiais. 

Arte em madeira 

A madeira é utilizada para a fabricação de diversos trabalhos nas 

sociedades indígenas. Vários artefatos são produzidos como 

ornamentos, máscaras, banquinhos, bonecas, reprodução de animais 

e homens, pequenas estatuetas, canoas entre vários outros. Os 

karajá, por exemplo, produzem estatuetas na forma humana que nos 

faz lembrar de uma boneca. No alto Xingu os trabalhos em madeira 

são bastantes desenvolvidos. São produzidos máscaras, bancos 

esculpidos na forma animal, notando-se grande habilidade no 

trabalho, sendo sua demanda comercial muito grande advinda 

principalmente de turistas. 
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Trançado 

Nos trabalhos de cestaria dos 

índios há uma definição bastante 

clara no estilo do trabalho, de 

forma que um estudioso da área 

pode através de um trabalho em 

trançado facilmente identificar a 

região ou até mesmo que tribo o 

produziu. 

As cestarias são utilizada para o transporte de víveres, 

armazenamento, como recipientes, utensílios, cestas, assim como 

objetos como esteiras. 

Cerâmica 

A fabricação de artefatos de cerâmica não é característica de todas 

as tribos indígenas. Entre os Xavantes, por exemplo, algumas de 

suas confecções são bastante simples, mas o que é importante 

ressaltar é que por mais elaborada que seja a cerâmica sua produção 

é sempre feita sem a ajuda da roda de oleiro. As cerâmicas são 

utilizada na fabricação de bonecas, panela, vasos e outros 

recipientes. Muitas são produzidas visando atender a demanda dos 

turistas. 

Pinturas e desenho 

Os desenhos e as pinturas em geral são acompanhados de outras 

formas de arte. Estão diretamente ligados a cerâmica, ornamentação 

do corpo, cestarias, etc. havendo, entretanto, exceções entre 

algumas tribos que pintam sobre panos de entrecasca. 

Os desenhos indígenas são normalmente elaborados de forma 

abstrata e geométrica. 

Música e dança 

A música e a dança estão frequentemente associadas aos índios e a 

sua cultura, variando de tribo para tribo. Em muitas sociedades 

indígenas a importância que a música tem na representação de ritos 

e mitos é muito grande. 

Cada tribo tem seus próprios instrumentos, havendo também os 

instrumentos que são utilizados em diferentes tribos no entanto de 

diferentes formas como é o caso do maracá ou chocalho, onde em 

determinadas sociedades indígenas como a dos Uaupés o uso do 

mesmo acontece em cerimoniais religiosas, já outras tribos como a 

dos Timbiras é utilizado para marcar ritmo junto a um cântico por 

exemplo. 

A dança junto aos indígenas se difere da nossa por não dançarem em 

pares, a não ser por poucas exceções como acontece no alto Xingú. 

A dança pode ser realizada por um único indivíduo ou por grupos. 

Arte afro- brasileira 

A história da arte brasileira registra grande contribuição dos africanos 

escravizados. Trazidos à força da África para o Brasil pelos europeus, 

para trabalhar em canaviais, engenhos cidades, diferentes povos 

africanos trouxeram sua cultura, sua religião, sua música, suas cores, 

seu folclore, enfim, sua arte. Muitos desses povos já dominavam 

técnicas de trabalhar metais como ferro, cobre e bronze. Aqui 

produziram também objetos utilizando mármore, pedra, madeira, 

couro e cerâmica 

Diversas tradições e manifestações culturais, bem como usos e 

costumes, foram trazidos para o Brasil por diferentes povos do mundo 

que fizeram e fazem parte da formação da nossa terra e da nossa 

gente. Em diversos momentos históricos das manifestações artísticas 

brasileira podemos evidenciar as influências dos africanos.  

A capoeira dança-luta era 

praticada em terreiros, em locais 

próximos às senzalas, preservando 

a tradição e origens africanas nela 

presentes. Inicialmente com um 

ritmo musical lento, golpes mais baixos e cheios de malícia, a 

capoeira evoluiu, posteriormente, para outros estilos: praticados ao 

som do berimbau, com golpes mais rápidos e curtos. Hoje a capoeira 

mais praticada combina em seus movimentos características de 

diferentes estilos. 

O Samba é outra manifestação 

artística que teve fortes influências 

africanas. Esse surgi no século 

XIX no Recôncavo baiano com o 

nome samba de roda e 

posteriormente foi levado para o 

Rio de Janeiro. Ele possui forte ligação com o candomblé, a capoeira 

e o maculelê, praticado como forma de diversão e recordação da terra 

natal, misturando influências africanas com as europeias. 
 

 

 

Atenção para as questões que trazem como temática as 
minorias, as diferenças de raça, etnia, religião, classe social, 
gênero, opções sexuais e um olhar mais sistemático sobre 
outras culturas, dentro do ensino de arte. 

 

 

Escritores da Liberdade, de Richard La Gravenese 

Vista a minha pele, de Joel Zito Araújo & Dandar  

 

 

https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/3_III.php 

http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-

brasil/cultura-afro-brasileira.shtml 

 

  

Marinheiro só, Caetano Veloso 

Pixinguinha, Carinhoso 

Mv Bill, Junto e Misturado 

 

 

LINK COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

Leia em Educação física – Construção cultural das ideias de 

beleza e saúde: Corpo Ideal X Corpo Real. 

LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 

Texto 33- Uma nova história do negro brasileiro  

Texto 37- Um breve tratado do samba  

 
 

 
 

01. (ENEM-2015) Ao se apossarem do novo território, os 

europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, povoado 

por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se 

inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma 

descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. 

Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela 

produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. As duas 

manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos 

modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como 

equivalentes, por resultarem de impulsos humanos comuns. 
 

SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: arqueologia. 

São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo – Associação Brasil 500 anos artes visuais, 2000. 
 

De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas 

pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham 

o(a) 
 

A) suporte artístico. 

B) nível tecnológico. 

C) base antropológica. 

D) concepção estética. 

E) referencial temático. 
 

 
ARTE DA ANTIGUIDADE: EGITO, GRÉCIA E ROMA 

 

EGITO 

Uma das principais civilizações da Antiguidade foi a que se 

desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em 

http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/consciencia-negra/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
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sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. O 

fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses e 

do rei defunto divinizado, para o qual se erguiam templos funerários 

e túmulos grandiosos. 
 

Arquitetura 

As pirâmides do deserto de Gizé 

são as obras arquitetônicas mais 

famosas e, foram construídas 

por importantes reis do Antigo 

Império: Quéops, Quéfren e 

Miquerinos. Junto a essas três 

pirâmides está a esfinge mais 

conhecida do Egito, que representa o faraó Quéfren, mas a ação 

erosiva do vento e das areias do deserto deram-lhe, ao longo dos 

séculos, um aspecto enigmático e misterioso. As características 

gerais da arquitetura egípcia são: solidez e durabilidade; sentimento 

de eternidade e aspecto misterioso e impenetrável. As pirâmides 

tinham base quadrangular eram feitas com pedras que pesavam 

cerca de vinte toneladas e mediam dez metros de largura, além de 

serem admiravelmente lapidadas. A porta da frente da pirâmide 

voltava-se para a estrela polar, a fim de que seu influxo se 

concentrasse sobre a múmia. O interior era um verdadeiro labirinto 

que ia dar na câmara funerária, local onde estava a múmia do faraó 

e seus pertences. Os templos mais significativos são: Carnac e Luxor, 

ambos dedicados ao deus Amon. Os monumentos mais expressivos 

da arte egípcia são os túmulos e os templos. Divididos em três 

categorias: Pirâmide - túmulo real, destinado ao faraó; Mastaba - 

túmulo para a nobreza; e Hipogeu - túmulo destinado ao povo. Os 

tipos de colunas dos templos egípcios são divididas conforme seu 

capitel: Palmiforme - flores de palmeira; Papiriforme - flores de papiro; 

e Lotiforme - flor de lótus. 

Escultura 

Os escultores egípcios representavam os 

faraós e os deuses em posição serena, 

quase sempre de frente, sem demonstrar 

nenhuma emoção. Pretendiam com isso 

traduzir, na pedra, uma ilusão de 

imortalidade. Com esse objetivo ainda, 

exageravam frequentemente as proporções 

do corpo humano, dando às figuras 

representadas uma impressão de força e de majestade. Os Usciabtis 

eram figuras funerárias em miniatura, geralmente esmaltadas de azul 

e verde, destinadas a substituir o faraó morto nos trabalhos mais 

ingratos no além, muitas vezes coberto de inscrições. Os baixos-

relevos egípcios, que eram quase sempre pintados, foram também 

expressão da qualidade superior atingida pelos artistas em seu 

trabalho. Recobriam colunas e paredes, dando um encanto todo 

especial às construções. Os próprios hieróglifos eram transcritos, 

muitas vezes, em baixo-relevo. 
 

Pintura 

A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação 

das atitudes religiosas. Suas características gerais são: ausência de 

três dimensões; ignorância da profundidade; colorido a tinta lisa, sem 

claro-escuro e sem 

indicação do relevo e lei da 

frontalidade que 

determinava que o tronco 

da pessoa fosse 

representado sempre de 

frente, enquanto sua 

cabeça, suas pernas e 

seus pés eram vistos de perfil. 

Quanto a hierarquia na pintura: eram representadas maiores as 

pessoas com maior importância no reino, ou seja, nesta ordem de 

grandeza: o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. 

As figuras femininas eram pintadas em ocre, enquanto que as 

masculinas pintadas de vermelho.  
 

Escrita 

Os egípcios escreviam usando desenhos, não utilizavam letras como 

nós. Desenvolveram três formas de escrita: Hieróglifos - 

considerados a escrita sagrada; Hierática - uma escrita mais simples, 

utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes e Demótica - a escrita 

popular. 

A principal obra escrita era o Livro dos Mortos, ou seja, um rolo de 

papiro com rituais funerários que era posto no sarcófago do faraó 

morto e era ilustrado com cenas muito vivas, acompanhando o texto 

com singular eficácia. Formado de tramas de fibras do tronco de 

papiro, as quais eram batidas e prensadas transformando-se em 

folhas. 
 

GRÉCIA ANTIGA 

O estilo artístico do grego está ligado ao espírito, a arte grega liga-se 

à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres 

inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. A arte 

grega volta-se para o gozo da vida presente. Contemplando a 

natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, 

exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o 

artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que 

predomina o ritmo, o equilíbrio, a harmonia ideal. Eles têm como 

características: o racionalismo; amor pela beleza; a democracia; e o 

interesse pelo ser humano, essa pequena criatura que é “a medida 

de todas as coisas”; 
 

Escultura  

A estatuária grega 

representa os mais altos 

padrões já atingidos pelo 

homem. Na escultura, o 

antropomorfismo - esculturas 

de formas humanas - foi 

insuperável. As estátuas 

adquiriram, além do equilíbrio 

e perfeição das formas, o 

movimento. 

No Período Arcaico os gregos começaram a esculpir, em mármores, 

grandes figuras de homens. Primeiramente aparecem esculturas 

simétricas, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo 

igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é 

chamado Kouros (palavra grega: homem jovem). Na imagem acima 

pode ser observado esse estilo. 
 

No Período Clássico passou-se a 

procurar movimento nas estátuas, para 

isto, inventaram a técnica do contraposto 

ou ante frontal (flexão de um dos joelhos) 

e se começou a usar o bronze, mais 

resistente do que o mármore, podendo 

fixar o movimento sem se quebrar. Surge 

o nu feminino, pois no período arcaico, as 

figuras de mulher eram esculpidas sempre 

vestidas. 

No Período Helenístico observamos o crescente naturalismo: os 

seres humanos não eram representados apenas de acordo com a 

idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o 

estado de espírito de um momento. O grande desafio e a grande 

conquista da escultura do período helenístico foi a representação não 

de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a 
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sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que 

pudessem ser observados. 

Policleto, autor de Doríforo - condutor da lança, criou padrões de 

beleza e equilíbrio através do tamanho das estátuas que deveriam ter 

sete vezes e meia o tamanho da cabeça. 

Fídias, talvez o mais famoso de todos, autor de Zeus Olímpico, sua 

obra-prima, e Atenéia. Realizou toda a decoração em baixos-relevos 

do templo Partenon: as esculturas dos frontões, métopas e frisos. 

Lisipo, representava os homens “tal como se vêem” e “não como são” 

(verdadeiros retratos). Foi Lisipo que introduziu a proporção ideal do 

corpo humano com a medida de oito vezes a cabeças. 

Praxíteles, celebrado pela graça das suas esculturas, pela lânguida 

pose em “S” (Hermes com Dionísio menino), foi o primeiro artista que 

esculpiu o nu feminino. Miron, autor do Discóbolo - homem 

arremessando o disco. 
 

Pintura 

A pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Os vasos gregos são 

também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também 

pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a 

ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos 

eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite 

e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que 

eram destinados. Abaixo estão os principais tipos de vasos cerâmicos 

produzidos pelos gregos antigos. 
 

 

As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades 

diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras 

foi Exéquias. A pintura grega se divide em três grupos: figuras negras 

sobre o fundo vermelho; figuras vermelhas sobre o fundo negro; 

figuras vermelhas sobre o fundo branco (figuras coloridas). 
 
 

 

Arquitetura 

As edificações que despertaram maior interesse são os templos. 

Esses no período arcaico são construídos de pedra, madeira e 

terracota. Nesse encontrasse a predominância da planta retangular, 

bastante alongada, teto de dupla inclinação, sustentado por uma 

coluna geralmente de madeira. 

No período clássico é observada na arquitetura dos templos gregos 

uma simetria entre o pórtico de entrada e o dos fundos. O templo era 

construído sobre uma base de três degraus. O degrau mais elevado 

chamava-se estilóbata e sobre ele eram erguidas as colunas. As 

colunas sustentavam um entablamento horizontal formado por três 

partes: a arquitrave, o friso e a cornija, e sobre estes o frontão 

triangular. As colunas e entablamento eram construídos segundo os 

modelos da ordem dórica, jônica e coríntia. As ordens arquitetônicas, 

de acordo com estilos e períodos foram: 

Coluna Dórica: é a mais antiga, bastante usada pelos arcaicos: tem 

um capitel muito simples, verdadeira peça quadrangular sobre um 

suporte circular e convexo, posta entre o fuste da coluna e a estrutura 

do teto. Não possui base, assentando-se diretamente no Solo. Seu 

fuste apresenta caneluras geralmente pouco largas e pouco 

profundas, proporcionando o jogo de luz e sombra. 

Coluna Jônica: distingue-se por duas graciosas volutas no capitel e 

a base que se compõe de dois toros, anéis de perfil convexo, 

separados por um elemento de perfil côncavo, denominado escócia. 

É mais elegante que a dórica, pois sua altura tem geralmente oito 

vezes o diâmetro da base e o fuste apresenta caneluras mais 

estreitas e profundas do que as dóricas. No capitel jônico, além das 

volutas, existem diversos pequenos elementos decorativos. Na 

imagem acima pode ser observado o elemento dórico e jônico. 

Coluna coríntia: tem no capitel folhas de acanto caprichosamente 

estilizadas. Nos demais elementos, conserva as linhas gerais da 

jônica, adquirindo porém, mais acentuado decorativismo, que lhe dá 

maior suntuosidade e luxo. Foi a coluna preferida na última fase de 

evolução da arte grega, a helenística, notabilizada justamente pelo 

monumentalismo e suntuosidade, os romanos a usaram bastante. 

Templos, dos quais o mais 

importante é o Parthenon de 

Atenas. Na Acrópole, também, 

se encontram as Cariátides que 

homenageavam as mulheres de 

Cária. 

Teatros, que eram construídos em lugares abertos (encosta) e que 

compunham de três partes: a skene ou cena, para os atores; a 

konistra ou orquestra, para o coro; o koilon ou arquibancada, para os 

espectadores. Um exemplo típico é o Teatro de Epidauro, construído, 

no séc. IV a.C., ao ar livre, composto por 55 degraus divididos em 

duas ordens e calculados de acordo com uma inclinação perfeita. 

Chegava a acomodar cerca de 14.000 espectadores e tornou-se 

famoso por sua acústica perfeita. 

Ginásios, edifícios destinados à atividade física. 

Ágora, praça onde os gregos se reuniam para discutir os mais 

variados assuntos, entre eles; filosofia. 
 

Teatro  

O teatro nasceu, mais ou menos, no século VI a.C na velha Grécia. A 

consolidação do teatro, enquanto espetáculo, na Grécia antiga deu-

se em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, 

Dionísio. A cada nova safra de uva, era realizada uma festa em 

agradecimento ao deus, através de procissões. Com o passar do 

tempo, essas que eram conhecidas como "Ditirambos", foram ficando 

cada vez mais elaboradas, e surgiram os “diretores de coro” (os 

organizadores das procissões). Nelas, os participantes se 

embriagavam, cantavam, dançavam e apresentavam diversas cenas 

das peripécias de Dionísio. Em procissões urbanas, se reuniam 

aproximadamente vinte mil pessoas, enquanto que nas localidades 

rurais (procissões campestres), as festas eram menores. O primeiro 

diretor de coro foi Téspis, que foi convidado pelo tirano Préstato para 

dirigir a procissão de Atenas. Téspis desenvolveu o uso de máscaras 
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para representar, pois, em razão do grande número de participantes, 

era impossível todos escutarem os relatos, porém podiam visualizar 

o sentimento da cena pelas máscaras.  

O "Coro" era composto pelos narradores da história, que através de 

representação, canções e danças, relatavam as histórias do 

personagem. Ele era o intermediário entre o ator e a plateia, e trazia 

os pensamentos e sentimentos à tona, além de trazer também a 

conclusão da peça. Ainda podia haver o “Corifeu”, que era um 

representante do coro que se comunicava com a plateia. Em uma 

dessas procissões, Téspis inovou ao subir em um "tablado" (Thymele 

-altar), para responder ao coro, e assim, tornou-se o primeiro 

respondedor de coro (hypócrites). Em razão disso, surgiram os 

diálogos e Téspis tornou-se primeiro ator grego. O teatro da tragédia 

passou para a comédia que foram os gêneros básicos do Teatro 

Grego. Viveu a proibição da Igreja no início da Era Cristã, e se tornou, 

mambembe, sendo apresentado em praças e feiras por saltimbancos. 

Depois a Igreja passou a dedicar maior atenção ao teatro e surgiram 

peças de caráter litúrgico, marcando o período do teatro sagrado ou 

teatro de mistérios, ou farsa. Com a Renascença foi elitizado, pois só 

era apresentado em palácios, para um pequeno público, constituído 

por elementos da nobreza. Nessa época, surgiu a preocupação com 

os cenários e grandes mestres da pintura foram convidados para 

confeccioná-los. 
 

Música  

A palavra música vem do grego mousike, em homenagem às nove 

musas que eram as deusas da inspiração. Os gregos faziam festa em 

homenagem ao deus Dionísio e a tantos outros, sempre com 

acompanhamento musical. Os gregos pintavam cenas de música nos 

vasos. Os principais instrumentos eram a harpa ou lira, a qual 

chamavam de cítara. Em Atenas, havia anualmente uma competição 

de canto. Na praça, cantavam um hino: o ditirambo. Na ocasião, as 

pessoas vestiam trajes especiais. 
 

ROMA ANTIGA 

Roma chegou a governar o mundo. Foi o centro do maior império da 

Antiguidade e sua influência se fez sentir em toda a Europa, parte da 

Ásia e África. Com a decadência da arte clássica grega a arte romana 

toma seu lugar a partir do século I a.C. A arte romana sofreu duas 

fortes influências: a da arte etrusca popular e voltada para a 

expressão da realidade vivida, e a da greco-helenística, orientada 

para a expressão de um ideal de beleza. Dos etruscos herdou o arco 

e a abóbada, dos gregos o restante. 
 

Pintura 

A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém 

das cidades de Pompéia e Herculano, que foram soterradas pela 

erupção do Vesúvio em 79 d.C. Os estudiosos da pintura existente 

em Pompéia classificam a decoração das paredes internas dos 

edifícios em quatro estilos. Primeiro estilo: cobertura das paredes 

de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava impressão 

de placas de mármore; Segundo estilo: os artistas começaram a 

pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas por onde eram 

vistas paisagens com animais, aves e pessoas, formando um grande 

mural; Terceiro estilo: representações fiéis da realidade e valorizou 

a delicadeza dos pequenos detalhes. Quarto estilo: (estilo 

cenográfico ou ilusionista) um painel de fundo vermelho, tendo ao 

centro uma pintura, geralmente cópia de obra grega, imitando um 

cenário teatral. 
 

Escultura 

Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas por 

temperamento, eram muito diferentes dos gregos. Por serem realistas 

e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas 

e não a de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. 

Retratavam os imperadores e os homens da sociedade. Mais realista 

que idealista, a estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. 
 

Arquitetura  

A arquitetura romana possui 

aspectos como praticidade; 

busca do útil imediato, senso de 

realismo; tamanhos colossais - 

grandeza material, realçando a 

ideia de força; melhor 

aproveitamento do espaço - uso 

do arco e da abóbada; estátuas 

no teto; colunas - uso das ordens compósita e toscana; originalidade 

- urbanismo, vias de comunicação, anfiteatro, termas. O estilo 

arquitetônico romano se constitui pela utilização de arco e abóbodas 

em suas construções. Esses permitiram os romanos criar amplos 

espaços internos. Ao observar as construções de período 

destacamos alguns monumentos que se utilizam desses dois 

elementos como o Coliseu, do qual, em toda a sua estrutura 

visualizamos os arcos. Além desse podemos destacar também o 

Panteão templo que possui uma planta circular fechada por uma 

cúpula, cria um local isolado do exterior onde o povo se reunia para 

o culto e por último, aquedutos. A coluna Trajano que possui em toda 

a sua circunferência elementos escultóricos. 
 

Teatro 

O teatro romano não é um reflexo do teatro grego. Eles importaram a 

cultura grega, porém tinham seu próprio estilo. O teatro romano perde 

o caráter de sagrado e visa à diversão e ao prazer, a comédia toma 

o lugar da tragédia. Os espetáculos de circo romanos eram violentos, 

se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos os 

quais eram sacrificados publicamente. 
 

Música  

Os romanos, assim como os gregos, usavam música nas peças de 

teatro. As lutas de gladiadores também eram acompanhados por 

músicas próprias para a ocasião. Os romanos tocavam trombetas, 

flautas, pratos e tambores. As pessoas ricas realizavam concertos 

nas vilas. Os cantores eram muito bem pagos. O imperador Nero 

cantava e tocava cítara. 
 

 

 

A cultura greco-romana possui influências estéticas sobre 

diversos momentos da produção artística como no renascimento 

e no neoclássico.  

 

 

 

Como a arte fez o mundo, BBC;  
Hércules: As Guerras Trácias, BrettRatner; 

 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História - Civilização grega e Roma 
Leia em Filosofia - Filosofia helenista 

 
 
 

 

 
 

01. (UEM - 2010-Adaptada) Sobre a arte da Grécia Antiga, assinale 

o que for correto. 

A) Por questões de ordem religiosa, os gregos não desenvolveram 

nenhum tipo de pintura. 

B) A escultura grega teve como uma de suas origens a escultura 

egípcia. 

C) As cópias de esculturas gregas realizadas pelos artífices 

romanos possuíam grande grau de inventividade, portanto não 

podem ser consideradas fidedignas. 
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D) A partir do período Clássico, atingindo determinado domínio da 

técnica na representação do real, a escultura grega não sofreu 

nenhuma alteração posterior. 

E) A arte da Grécia antiga é reflexo das tendências estéticas 

antecessoras  
 

02. (UEM- 2010-Adaptada) Em relação à arquitetura na Grécia 

Antiga, assinale o que for correto. 
 

A) Os construtores gregos desconheciam o arco e praticavam 

exclusivamente o sistema arquitravado. 

B) O interior dos templos gregos era um espaço público 

democrático, ao qual todos os fiéis tinham acesso. 

C) A ordem denominada jônica era mais ornamentada que a ordem 

dórica. 

D) Os templos denominados tholos possuíam o frontão mais 

artisticamente elaborado que os demais templos. 

E) Elementos ornamentais arrojados com formas simplificadas e 

sintéticas  
 

03. (UEM- 2010-Adaptada) Sobre a arte no Egito Antigo, assinale o 

que for correto. 
 

A) No Egito Antigo, praticava-se uma arte baseada em convenções. 

Tal civilização nunca conheceu um período em que a 

representação pudesse ser considerada realista. 

B) A construção das pirâmides esteve predominante baseada no 

trabalho escravo. 

C) Muito do que se conhece da arquitetura egípcia pode ser 

considerado, desde a sua denominação, de “arquitetura 

monumental”. 

D) Os egípcios desconheciam o adobe, que foi um material de 

construção usado com frequência na Mesopotâmia. 

E) A técnica da perspectiva é algo inerente a construção artística 

desse período. 
 

04. (UEM- 2010 - Adaptada) Sobre a arquitetura da Roma Antiga, 

assinale o que for correto. 
 

A) Os templos romanos eram cópias dos templos gregos, com 

poucas variações. 

B) O templo conhecido pelo nome de Panteão, com uma abertura 

em sua cúpula, possuía um sistema interno para escoar a água 

pluvial. 

C) Os construtores romanos praticavam o arco e a abóbada, mas 

não foram os inventores desses sistemas construtivos. 

D) As ordens em arquitetura eram resultantes de uma convenção 

estética rígida e não comportavam nenhuma variação. 

E) Os templos romanos adquirem um caráter primitivista 

 

ARTE MEDIEVAL 

Arte Românica  
A arte românica é um estilo vigente na Europa entre os séculos XI e 

XIII. Sua produção sofreu forte influência da arte desenvolvida na 

parte ocidental do antigo Império Romano, que tinha como capital a 

cidade de Roma. Assim como a arte bizantina, a arte românica tinha 

como principal inspiração a religião cristã. 
 

Pintura 

Numa época em que poucas 

pessoas sabiam ler, a Igreja 

recorria à pintura e à 

escultura para narrar 

histórias bíblicas ou 

comunicar valores religiosos 

aos fiéis. Não podemos 

estudá-las desassociadas 

da arquitetura. A pintura românica desenvolveu-se, sobretudo, nas 

grandes decorações com murais, através da técnica do afresco, que 

originalmente era uma técnica de pintar sobre a parede úmida. 

Originária do Oriente e usada desde a Antiguidade, também a técnica 

da decoração com mosaico, isto é, pequeninas pedras, de vários 

formatos e cores, que colocadas lado a lado vão formando o desenho, 

teve bastante presença na época do românico. Os motivos usados 

pelos pintores eram de natureza religiosa: passagens bíblicas, 

principalmente as do apocalipse. Representava também símbolos 

dos pecados capitais. As características essenciais da pintura 

românica foram a deformação e o colorismo. A deformação, na 

verdade, traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística 

que os artistas faziam da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, 

é sempre maior do que as outras que o cercam. O colorismo realizou-

se no emprego de cores chapadas, sem preocupação com meios tons 

ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar 

a natureza.  
 

Escultura 

A construção escultórica segue a 

linha da arquitetura, sendo assim 

horizontal. Além disso, podemos 

observar nas criações 

tridimensionais a temática 

religiosa inserida na composição 

dos elementos. A área mais 

ocupada pelas esculturas era o tímpano, nome que recebe a parede 

semicircular que fica logo abaixo dos arcos que arrematam o vão 

superior da porta caracterizado pela imitação de formas rudes, curtas 

ou alongada, onde se percebe a ausência de movimentos naturais, 

representando figuras de bestas e demônios que simbolizavam os 

pecados humanos. 
 
 

Arquitetura  

A arquitetura era a linguagem 

artística mais importante desse 

estilo, cuja estrutura era 

semelhante às construções dos 

antigos romanos. Destaca-se na 

construção de igrejas e catedrais. 

As características mais 

significativas da arquitetura 

românica são: abóbadas de berço, que é um tipo de abóbada 

construída como um contínuo arco de volta perfeita e a de aresta, que 

é um elemento arquitetônico que consiste numa abóbada formada 

pela intersecção de duas abóbadas de berço com a mesma flecha. 

Os seus arcos mestres limitam um tramo. Em substituição ao telhado 

das basílicas: pilares maciços que sustentavam as paredes 

espessas; aberturas raras e estreitas usadas como janelas; torres, 

que aparecem no cruzamento das naves ou na fachada; e arcos que 

são formados por 180 graus. A primeira coisa que chama a atenção 

nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre grandes e 

sólidas e horizontais. Daí serem chamadas: fortalezas de Deus. A 

explicação mais aceita para as formas volumosas, estilizadas e duras 

dessas igrejas é o fato da arte românica não ser fruto do gosto 

refinado da nobreza nem das ideias desenvolvidas nos centros 

urbanos, é um estilo essencialmente clerical. A arte desse período 

passa, assim a ser encarada como uma extensão do serviço divino e 

uma oferenda à divindade. A construção românica mais famosa é a 

Catedral de Pisa sendo o edifício mais conhecido do seu conjunto o 

campanário que começou a ser construído em 1174. Trata-se da 

Torre de Pisa que se inclinou porque, com o passar do tempo, o 

terreno cedeu. Na Itália, diferente do resto da Europa, não apresenta 

formas pesadas, duras e primitivas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_de_volta_perfeita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_de_ber%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flecha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tramo
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Arte Gótica 

No século XII, entre os 

anos 1150 e 1500, tem 

início na Europa uma 

economia fundamentada 

no comércio. Isso faz com 

que o centro da vida social 

se desloque do campo 

para a cidade e apareça a 

burguesia urbana. Neste 

contexto, desenvolve-se 

uma arte, também voltada 

para o espírito religioso cristão. Esse estilo desenvolveu-se 

principalmente na França e é identificado como a Arte das Catedrais 

ou Arte Ogival. A origem do termo é relacionada aos Godos, que foi 

escolhido pejorativamente pelos italianos renascentistas, fazendo 

uma referência ao povo bárbaro de origem germânica que invadiu o 

Império Romano e causou grandes destruições. Porém, antes de sua 

designação como Gótico, o estilo era conhecido como arte francesa. 

Catedral de Notre-Dame de Paris 
 

Pintura  

A pintura gótica desenvolveu-se 

nos séculos XII, XIV e no início do 

século XV, quando começou a 

ganhar novas características que 

prenunciam o Renascimento. Sua 

principal particularidade foi à 

procura do realismo na 

representação dos seres que 

compunham as obras pintadas, quase sempre tratando de temas 

religiosos, apresentava personagens de corpos pouco volumosos, 

cobertos por muita roupa, com o olhar voltado para cima, em direção 

ao plano celeste. Os principais artistas na pintura gótica são os 

verdadeiros precursores da pintura do Renascimento (Duocento ou 

Pré-Renascimento): Giotto di Bondone (1267-1337) – a 

característica principal do seu trabalho foi à identificação da figura dos 

santos com seres humanos de aparência bem comum. E esses 

santos com ar de homem comum eram o ser mais importante das 

cenas que pintava, ocupando sempre posição de destaque na 

pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão 

humanista do mundo, que vai cada vez mais se firmando até ganhar 

plenitude no Renascimento. Obras destacadas: Afrescos da Igreja de 

São Francisco de Assis (Itália) e Retiro de São Joaquim entre os 

Pastores. Jan Van Eyck (1390-1441) - pintor flamengo, procurava 

registrar nas suas pinturas os aspectos da vida urbana e da 

sociedade de sua época. Nota-se em suas pinturas um cuidado com 

a perspectiva, procurando mostrar os detalhes e as paisagens. Obras 

destacadas: O Casal Arnolfini e Nossa Senhora do Chanceler Rolin. 
 

Escultura 

As esculturas estão ligadas à arquitetura e se alongam para o alto, 

demonstrando verticalidade, alongamento exagerado das formas, e 

as feições são caracterizadas de forma a que o fiel possa reconhecer 

facilmente a personagem representada, exercendo a função de 

ilustrar os ensinamentos propostos pela igreja. 
 

Arquitetura 

No começo do século XII, a arquitetura predominante ainda é a 

românica, mas já começaram a aparecer às primeiras mudanças que 

conduziram a uma revolução profunda na arte de projetar e construir 

grandes edifícios. A primeira diferença que notamos entre a igreja 

gótica e a românica é a fachada. Enquanto, de modo geral, a igreja 

românica apresenta um único portal, a igreja gótica tem três portais 

que dão acesso a três naves do interior da igreja: a nave central e as 

duas naves laterais. A arquitetura expressa a grandiosidade, a crença 

na existência de um Deus que vive num plano superior; tudo se volta 

para o alto, projetando-se na direção do céu, como se vê nas pontas 

agulhadas das torres de algumas igrejas góticas. Ou seja, é uma 

arquitetura verticalizada. A rosácea é um elemento arquitetônico 

muito característico do estilo gótico e está presente em quase todas 

as igrejas construídas entre os séculos XII e XIV. Outros elementos 

característicos da arquitetura gótica são os arcos góticos ou ogivais e 

os vitrais coloridos que filtram a luminosidade para o interior da igreja. 

As catedrais góticas mais conhecidas são: Catedral de Norte-Dame 

de Paris e a Catedral de Notre-Dame de Chartres. 

Nesse estilo temos também o surgimento da abóboda de nervura ou 

nervo é um elemento arquitetônico formado por um segmento do arco 

saliente do intradorso de uma abóbada. 
 

Teatro na Idade Média 

Do século V ao século IX não há registros de atividades teatrais no 

Ocidente, a não ser apresentações de trupes itinerantes herdeiras 

dos ambulantes mimos e pantomimas que tanto prestígio e sucesso 

tiveram na Roma Imperial. Não há dramaturgia neste período. O 

teatro ressurge na metade do período da Idade Média, a partir de 

fontes: religiosa (dramas litúrgicos, mistérios, milagres, moralidades, 

autos) e erudita (estudo dos clássicos nos mosteiros); popular e 

profana (farsa, sottie, jograis, autos sacramentais). Ironicamente, 

após condenar e banir os artistas teatrais, é dentro da própria igreja 

que o teatro ressurgirá e a partir dela tornar-se-á novamente popular 

tomarão as ruas dos feudos, burgos e povoados medievais nas 

grandiosas e festivas encenações dos mistérios. 
 

Música na Idade Média  

Os cânticos faziam parte do culto cristão desde os primórdios do 

cristianismo. Desenvolveram-se até tomar a forma de uma espécie 

de melodia chamada cantochão. Santo Ambrósio ajudou a elaborar 

uma série de regras para manter um estilo adequado ao canto de 

hinos sacros. A música que obedece a essas regras é chamada canto 

ambrosiano. Foi a primeira forma sistematizada do cantochão. Com 

o Papa Gregório, o Grande, os eclesiásticos criaram o canto 

gregoriano, que é o mais conhecido hoje em dia. A música da 

Antiguidade e dos primórdios da Era Medieval tem apenas uma linha 

melódica cantada e tocada por todos os executantes e é 

frequentemente chamada monofonia. No início da Idade Média, todos 

cantavam tanto a música sacra como a profana ou secular (não 

religiosa) na forma monofônica.  Depois desejaram cantar e tocar uma 

música mais interessante e mais complexa do que a monofônica. 

Reuniram duas ou mais melodias, criando um tipo de música 

chamada polifonia, que significa muitos sons. A polifonia apareceu na 

Europa mais ou menos no século IX. O contraponto (escrita 

polifônica) desenvolveu-se nos 800 anos seguintes. 

 

 
  

 
A arte desse período liga-se a sacralidade, a igreja e a ao 
teocentrismo do período medieval  

 

 

Frankenstein: Entre Anjos e Demônios; Stuart Beattie 

 

 

 

O Sapientia, Canto Gregoriano;  

 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 

Leia em História, Império Bizantino e O sistema Feudal. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_%28arquitectura%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intradorso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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01. (UEM-2010-Adaptada) Sobre a arte europeia da Idade Média, 
assinale o que for correto. 

A) No Ocidente do início da Idade Média, com o gradual 

desaparecimento da estrutura social e política do Império 

Romano, a produção artística conheceu uma transformação 

na maneira de representação do real. 

B) O artista desse período desfrutava de um grande prestígio 

social, tendo sido, muitas vezes, enobrecido com títulos pela 

realeza. 

C) Durante todo esse período, a técnica mais praticada para a 

representação artística foi a pintura a óleo. 

D) As denominadas iluminuras eram uma técnica de composição 

feitas a partir de pedras que juntas formavam uma imagem  

E) Nesse período pode ser observado o desenvolvimento de 

técnicas artísticas como a perspectiva 
 

02. (UEM-2010-Adaptada) “Para descrever um estilo em arquitetura, 

é preciso descrever suas características próprias. Mas as 

características, por si sós, não constituem um estilo. É necessário que 

haja uma ideia central atuando em todas elas.”  

(PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, p. 46).  
 

Com base nessa afirmação, assinale alternativa correta sobre a 

arquitetura europeia medieval. 
 

A) A abóbada de berço é a forma mais engenhosa para cobrir 

grandes vãos, sendo superior à abóbada de aresta. 

B) Os mestres construtores do estilo gótico possuíam prestígio 

social, tendo tido, muitas vezes, uma atuação profissional para 

além das fronteiras da sua região de origem. 

C) As igrejas bizantinas eram austeras no interior e ricamente 

ornamentadas no exterior, com uso de relevos e esculturas. 

D) A Espanha islâmica não desenvolveu uma arquitetura original. Os 

mestres construtores dessa região tomavam como modelo a 

arquitetura romana. 

E) A igrejas construídas nesse período retomam elementos 

característicos da arte grega de forma mimética 

 

03. (UEM-2011-Adaptada) Inicialmente, o termo gótico fora utilizado 

pelos estudiosos de forma desdenhosa para definir uma arquitetura 

que consideravam “tão bárbara, que ela poderia até ter sido criada 

pelos godos, povo que invadira o Império Romano e destruíra muitas 

de suas obras” (PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007 - p. 74).  

Mais tarde, o termo perderia o caráter depreciativo ao continuar ligado 

a uma das grandes revoluções na técnica construtiva. Acerca da 

arquitetura gótica, é correto afirmar que. 

A) a abóbada de nervuras, estrutura gerada em função do emprego 

do arco semicircular, é um dos legados da técnica construtiva da 

arquitetura românica adotada pelos novos construtores.  

B) o emprego do arco ogival permitiu a construção de igrejas mais 

altas com a impressão de verticalidade ainda mais acentuada 

pelo desenho das ogivas que se alongam e apontam para o alto.  

C) ao lançar mão do uso de pilares dispostos a intervalos regulares 

os construtores do período conseguiram permaneceram com as 

grossas paredes que sustentavam a estrutura e que 

caracterizavam a arquitetura românica.  

D) os vitrais, que na arquitetura gótica tinham cores 

predominantemente escuras com o objetivo de obscurecer o 

interior das igrejas, ganharam cores radiantes ao serem 

importados para as igrejas românicas. 

E) A horizontalidade arquitetônica e o uso de elementos que deixam 

uma obscuridade na parte interna das igrejas  

 

 
 

 
 

ARTE DO RENASCIMENTO 

O termo renascimento, ou renascença, faz referência a um 

movimento intelectual e artístico surgido na Itália, entre os séculos 

XIV e XVI, e daí difundido por toda a Europa. Opõe-se a concepção 

medieval do mundo teocêntrico (É um termo usado na filosofia 

medieval para definir deus como começo, meio e fim. Tudo se 

explicava pela ação divina), através de uma visão, empírica e 

científica, do homem e da natureza. A ideia de um 'renascimento' 

ocorrido nas artes e na cultura relaciona-se à revalorização do 

pensamento e da arte da Antiguidade clássica ou greco-romano e à 

formação de uma cultura humanista e antropocêntrica. O 

renascimento se orienta pelos ideais de perfeição, harmonia, 

equilíbrio e graça - representados com o auxílio dos sentidos de 

simetria e proporção das figuras - de acordo com os parâmetros 

ditados pelo belo clássico. Com o Renascimento Comercial e Urbano 

lentamente a população migrava do campo para as cidades, e devido 

ao monopólio sobre o rico comércio oriental as urbes italianas 

tornaram-se os principais centros econômicos do período. Em 

cidades como Gênova, Florença e Veneza, os ricos banqueiros e 

comerciantes, por simpatizar com as novas ideias, protegiam 

escritores e pintores renascentistas. Essas ideias valorizavam os 

prazeres materiais e as coisas boas da vida. Assim a nova classe 

burguesa que estava surgindo e até mesmo papas passaram a 

sustentar artistas e escritores. Davam casa, comida e certa quantia 

em dinheiro. Em troca, os artistas produziam obras que iam 

embelezar as suas residências. Esses financiadores de artistas e 

protetores da arte eram chamados de MECENAS, referência a um 

romano da época de Augusto (século I) que também promovia a arte. 

O que importava era voltar às fontes da cultura clássica e fazer 

“renascer” (daí o nome Renascimento) o esplêndido legado deixado 

pelos gregos e romanos à humanidade. 
 

Pintura  

A expressão bidimensional desse período, trouxe diversas 

inovações técnicas para o campo das artes como a perspectiva 

que é o aprimoramento da representação de objetos tridimensionais 

na superfície plana, essa foi criada pelo arquiteto Filippo Brunelleschi; 

o chiaroscuro (claro- escuro), que é o jogo de contraste usado para 

dar as obras do período do Renascimento tons realísticos através do 

emprego de cores mais escuras para sombras e mais claras para 

áreas iluminadas; o sfumato, técnica artística usada para gerar 

suaves gradientes entre as tonalidades e a linearidade, que é o uso 

de formas bem definidas e com traçados contínuos e lineares.  

A produção de pinturas nesse período reflete o pensamento científico, 

dessa forma ao compor uma obra bidimensional o artista deve levar 

em consideração a representação da realidade através do 

conhecimento científico. Nesse momento esse gênero artístico ganha 

independência, pois não vai estar associada a arquitetura, ganhando 

expressão individual.     
 

Sandro Botticelli 

Os temas de seus quadros 

foram escolhidos segundo a 

possibilidade que lhe 

proporcionavam de expressar 

seu ideal de beleza. Para ele, a 

beleza estava associada ao 

ideal cristão. Por isso, as figuras 

humanas de seus quadros são 

belas porque manifestam a 

graça divina, e, ao mesmo 

tempo, melancólicas porque 

supõem que perderam esse 

dom de Deus. Obras 

destacadas: A Primavera e O Nascimento de Vênus. 
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Leonardo da Vinci 

Ele dominou com sabedoria um 

jogo expressivo de luz e sombra, 

gerador de uma atmosfera que 

parte da realidade, mas estimula 

a imaginação do observador. Foi 

possuidor de um espírito versátil 

que o tornou capaz de pesquisar 

e realizar trabalhos em diversos 

campos do conhecimento 

humano. Obras destacadas: A 

Virgem dos Rochedos e 

Monalisa.                                      
 

Michelangelo Buonarroti 

Entre 1508 e 1512 trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no 

Vaticano. Para essa capela, 

concebeu e realizou grande 

número de cenas do Antigo 

Testamento. 

Dentre tantas que expressam a 

genialidade do artista, uma 

particularmente representativa é 

a criação do homem. Obras 

destacadas: Teto da Capela 

Sistina e a Sagrada Família. 
 

Rafael Sanzio 

Suas obras comunicam ao 

observador um sentimento de 

ordem e segurança, pois os 

elementos que compõem seus 

quadros são dispostos em 

espaços amplo, claros e de 

acordo com uma simetria 

equilibrada. Foi considerado 

grande pintor de “Madonas”. 

Obras destacadas: A Escola 

de Atenas e Madona da 

Manhã. 
 

Escultura  

Em meados do século XV, com a 

volta dos papas de Avinhão para 

Roma, esta readquire o seu 

prestígio. Protetores das artes, os 

papas deixam o palácio de Latrão 

e passam a residir no Vaticano. Ali, 

grandes escultores se revelam, o 

maior dos quais é Michelangelo, 

que domina toda a escultura italiana do século XVI. Algumas obras: 

Moisés, Davi (4,10m) e Pietá. Outro grande escultor desse período foi 

Andrea del Verrochio, que trabalhou em ourivesaria e esse fato 

acabou influenciando sua escultura. Obra destacada: Davi (1,26m) 

em bronze. Os principais aspectos da escultura renascentista são: a 

investigação dos aspectos estéticos corporais do ser humano e a 

representação desses de forma realística e o respeito as proporções 

da figura humana mantendo a sua relação com a realidade. 
 

Arquitetura  

Na arquitetura renascentista, 

a ocupação do espaço pelo 

edifício baseia-se em 

relações matemáticas 

estabelecidas de tal forma 

que o observador possa 

compreender a lei que o 

organiza, de qualquer ponto 

em que se coloque. As 

principais características da arquitetura renascentista são: Arcos de 

Volta-Perfeita, Simplicidade na construção, a escultura e a pintura se 

desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas, Construções: 

palácios, igrejas, vilas (casa de descanso fora da cidade), fortalezas 

(funções militares) Filippo Brunelleschi (1377-1446) foi o principal 

arquiteto renascentista. É um exemplo de artista completo 

renascentista, pois foi pintor, escultor e arquiteto. Além de dominar 

conhecimentos de Matemática, Geometria e de ser grande 

conhecedor da poesia de Dante. Foi como construtor, porém, que 

realizou seus mais importantes trabalhos, entre eles a cúpula da 

catedral de Florença e a Capela Pazzi. 

Teatro  

Na Itália, no final da Idade 

Média e início do 

Renascimento, surge a 

Commedia Dell'Arte, que se 

baseava em espetáculos 

teatrais populares, 

apresentados nas ruas, com 

textos improvisados e 

personagens de destaques 

como Arlequim, Pierrot, Colombina, Polichinelo, Pantaleão, Briguela. 

Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época 

pois apreciava muito os espetáculos populares. Contava com a ajuda 

de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis 

reforçando o sentimento do nacionalismo. O principal deles era 

Sheakespeare que também idealizou e construiu o mais famoso 

teatro inglês: o Globe. Também vale destacar o francês Moliére, 

patrono dos atores franceses. Moliére foi um comediógrafo, ou seja, 

se dedicou a escrever comédias e, em suas histórias, explorava as 

fraquezas e ridicularidades do ser humano. É nessa época também 

que surgiu o teatro elisabetano que era em forma circular, com vários 

andares e galerias, o palco sempre contava com um balcão (sacada) 

e um alçapão, além de uma reentrância ao fundo na qual 

representavam-se cenas em espaços como aposentos e criptas, os 

usos destas características espaciais possibilitava vários efeitos nas 

cenas. 
 

Música  

No renascimento os compositores sentiam-se atraídos pelas 

possibilidades da escrita polifônica, passando a compor músicas sem 

ter necessariamente o compromisso religioso. Foi também nesta 

época que surgiu a primeira forma de ópera (teatro cantado 

acompanhado de orquestra) 

 

  
O renascimento retoma alguns elementos estéticos da arte greco-
romana em suas composições. Os termos mais comuns com 
relação ao renascimento são: antropocentrismo, perspectiva, 
simetria, linearidade, mimetismo e clássico.  

  

Farinelli, Il Castrato,  Gérard Corbiau; 

O Rei Dança, Gérard Corbiau 
 

  

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/matematica/0005

.html 
 

  

II Ritornodi Ulisses in Patria, Claudio Monteverdi 
 

 LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 

Leia em História, Renascimento cultural, Expansão Marítima e 

Comercial da Europa.  
 

 

 
 

01. (UEM- 2011- Adaptada) “O renascimento significou muito mais 

do que o simples reviver da cultura clássica: nesse período, 

ocorreram, no campo das artes plásticas, da literatura e das ciências, 

inúmeras realizações que superaram essa herança. O ideal do 

humanismo foi, sem dúvida, o móvel de tais realizações e tornou-se 

o próprio espírito do renascimento”. (PROENÇA, Graça. História da Arte. São 

Paulo: Ática, 2007, p. 92).  

Considerando os ideais do período renascentista, assinale o que for 

correto. 

A) A arquitetura da renascença ampliou as técnicas desenvolvidas 

no período gótico, visando à edificação de espaços que 

exprimissem um ideal de infinitude. 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/matematica/0005.html
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/matematica/0005.html
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B) Um dos primeiros focos de irradiação dos ideais humanistas, na 

música, foi o Ducado de Borgonha, situado no Norte da França, 

que engloba hoje os Países-Baixos. 

C) Uma das características da pintura do período renascentista é a 

maior sistematização das técnicas de perspectiva. 

D) Um dos grandes feitos da arquitetura do período foi a construção 

gótica da catedral de Florença. 

E) A gradação de elementos ornamentais primitivos  
 

 

02. (UFMS- 2010) O Renascimento correspondeu  

A) A um velho estilo artístico e à mesma forma medieval de encarar 

a vida e vi vê-la. 

B) A um estilo artístico eclético e a uma vida de recolhimento e 

opulência cultivada durante séculos na Idade Média. 

C) Ao socialismo medieval, que readaptou a escolástica medieval ao 

pensamento lúdico reinante. 

D) A um novo estilo artístico e a uma forma nova de encarar a vida 

e vivê-la, constituindo assim uma mudança de mentalidade. 

E) A um período de calma e quietude, com um estilo artístico 

conservador das imposições estéticas impostas e cultivadas na 

cultura medieval. 
 

03. (UEM- 2011- Adaptada) Uma das obras pictóricas mais 

reproduzidas de todos os tempos, A Última Ceia, de Leonardo da 

Vinci, “tem sido reconhecida como a primeira afirmação clássica dos 

ideais da pintura do renascimento (...). Olhando a composição como 

um todo, salta imediatamente à vista a sua estabilidade equilibrada; 

só mais tarde descobrimos que este equilíbrio foi conseguido pela 

conciliação de exigências opostas e até contraditórias, como nenhum 

outro artista jamais tentara” (JANSON, H. W. História geral da arte. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. p.639).  
 

Sobre o exposto e o período a que se refere, é correto afirmar que 

A) A dedicação de Leonardo da Vinci aos estudos acerca da 

perspectiva que começou no período medieval não permitiu-lhe 

conferir à obra tal impressão de profundidade que ela parece 

integrar-se ao espaço do ambiente em que foi pintada. 

B) O conceito de artista, tal como o conhecemos hoje, de um 

indivíduo criador autônomo, dono de um estilo pessoal e capaz 

de expressar em suas obras suas próprias ideias e concepções, 

começou a aparecer nessa época. 

C) Leonardo da Vinci produziu pouco no campo da pintura. Ainda 

assim, é famoso pela autoria, além da obra comentada no 

enunciado, de A Virgem dos Rochedos, A Criação do Homem e 

a Mona Lisa. 

D) A representação da figura do homem na pintura renascentista, 

com seus recursos realistas de claro escuro, com algumas áreas 

iluminadas e outras na sombra, foi uma evolução natural das 

conquistas iniciadas no período românico. 

E) Giotto foi um grande artista do renascimento dono de um estilo 

pessoal e capaz de expressar em suas obras suas próprias ideias 

e concepções, começou a aparecer nessa época. 
 

04 (UEM- 2011- Adaptada) Acerca do período renascentista é correto 

afirmar que. 

A) A grande dependência religiosa e econômica entre as cidades 

italianas fazia com que estas competissem entre si, procurando 

atrair os serviços dos grandes mestres para embelezar seus 

edifícios, fazendo com que seus habitantes se sentissem 

orgulhosos.  

B) Uma de suas ideias centrais é a intensa valorização do ser 

humano, considerado a única criatura no mundo com capacidade 

intelectual para dominar a natureza, e isso se refletiu 

profundamente na arte do período.  

C) O domínio virtuoso da cor e da luz aplicado à pintura tornou essa 

esfera da arte tão completa e dominante que os artistas se 

dedicavam exclusivamente a ela; por isso, não há manifestações 

escultóricas dignas de menção, no período.  

D) A admiração que nutriam pela arte da pré-história e romanos fez 

com que os artistas usassem um de seus métodos de estudo ou 

seja, pedir a modelos e colegas artistas que posassem em suas 

oficinas e ateliês.  

E) Uma de suas ideias centrais é a intensa valorização da religião, 

considerado a única no mundo com capacidade de dominar a 

natureza, e isso se refletiu profundamente na arte do período. 
 

 

05- (UEL- 2010) Observe a imagem a seguir: 
 

(DA VINCI, L., Cinco Cabeças Grotescas, 1490. Pena e tinta, 261 x 206 cm. Windsor, Castelo 
de Windsor.)  

No Renascimento, arte, ciência e vida cotidiana guardam estreita 

relação. Nesse sentido, Leonardo da Vinci é considerado um dos 

mais representativos artistas deste período, uma vez que ele 
 

I. Concebe a arte como representação de universos imateriais e 

simbólicos. 

II. Substitui os temas religiosos comuns na pintura medieval por 

temas laicos. 

III. Acredita no valor da experimentação e da observação metódica 

da natureza. 

IV. entende a pintura como uma ciência, que utiliza a matemática e a 

geometria. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

E) Somente a afirmativa I 
 

06. (ENEM/2012)  

LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser formosa; 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
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SANZIO, R. (1483-1520). A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria 

Borghese Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 2012. 
 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens 

artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural 

de produção pelo fato de ambos. 

A) Apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio 

presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. 

B) Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na 

variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do 

poema. 

C) Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 

sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão 

e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 

D) Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como 

base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados 

no poema. 

E) Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 

emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da 

moça e pelos adjetivos do poema. 
 

07. (ENEM/2010-PPL) O Arlequim, o Pierrô, a Brighella ou a 

Colombina são personagens típicos de grupos teatrais da Commedia 

dell’art, que, há anos, encontram-se presentes em marchinhas e 

fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam, de cidade em 

cidade, com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando seu 

amor por todas as belas jovens e, ao final da apresentação, 

despediam-se do público com músicas e poesias.  
 

A intenção desses atores era expressar sua mensagem voltadas para 

a  

A) Crença na dignidade do clero e na divisão entre o mundo real e o 

espiritual  

B) Ideologia de luta social que coloca o homem no centro do 

processo histórico 

C) crença na espiritualidade e na busca incansável pela justiça 

social histórica  

D) ideia de anarquia expressa pelos trovadores iluministas do início 

século XVI  

E) ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher 

e no cotidiano. 

 

 

ARTE DO BARROCO 

Esse estilo deve-se a uma série de mudanças econômicas, sociais e 

principalmente religiosas. Surge como uma reação ao Renascimento, 

com seu humanismo, e à Reforma Protestante, quando a Igreja 

Católica teve seu poder enfraquecido. O Império Cristão começou a 

enfraquecer em diversas regiões. Com a finalidade de manter a 

unidade, conquistar o espaço perdido, prestígio, poder e resistir à 

reforma protestante, a Igreja Católica criou a Contrarreforma, 

estabelecendo a Companhia de Jesus, ordem religiosa formada pelos 

jesuítas que tinha como objetivos difundir a fé católica entre os povos 

não-cristãos e edificar igrejas. É na construção e decoração dessas 

igrejas que nasce a arte barroca (arte sacra). A arte foi usada para 

cativar a alma dos fiéis. O artista dessa estética se utiliza da 

expressão dos sentimentos e de recursos como contrastes abruptos 

de luz e sombra, manchas difusas de cores, passagens súbitas entre 

primeiro e segundo planos, diagonais impetuosas, ausência de 

simetria, entre outros. De certa forma, o desapego pelas formas 

"ideais" de beleza e perfeição clássicas e a valorização da 

representação dos temas com base na experiência predispõem 

algumas obras barrocas a uma espécie de naturalismo, quer dizer, a 

imagem pictórica das coisas e seres humanos tal como aparecem, 

com suas marcas do tempo, seus defeitos físicos, seus traços 

bizarros e feios, sem retoque algum. As contorções exageradas dos 

corpos e rostos, os efeitos irreais de luz e sombra são alguns dos 

recursos teatrais utilizados para convencer. 
 

Escultura 

Na produção escultórica barroca tem 

como aspecto principal a exaltação 

dos sentimentos. As formas 

procuram expressar o movimento e 

recobrem-se de efeitos decorativos. 

Predominavam as linhas curvas, os 

gestos e os rostos das personagens 

revelam emoções violentas e 

atingem uma dramaticidade 

desconhecida no Renascimento.  

Bernini foi um representante da 

criação tridimensional na escultura 

produzindo obras com intensas 

dramaticidades.  

O principal representante da criação tridimensional é Bernini. 
 

Pintura 
A pintura barroca se resume em alguns pontos principais. Em primeiro 

pode ser observado a disposição dos elementos dos quadros, que 

sempre forma uma composição em diagonal. Além disso, as cenas 

representadas envolvem-se em acentuado contraste de claro-escuro, 

o que intensifica a expressão de sentimentos. Quanto ao assunto, a 

pintura barroca é realista, mas a realidade que lhe serve de ponto de 

partida não é só a vida de reis e rainhas de cortes luxuosas, mas 

também a do povo simples. Dentre os pintores do estilo barroco pode-

se destacar os abaixo: 

Tintoretto 

A produção artística desse foi 

expressiva e gira em torno de 

pinturas de temas religiosos, 

mitologia e retratos, sempre com 

duas características bem 

marcantes: os corpos das figuras 

são mais expressivos do que os 

seus rostos e a luz e a cor têm 

grande intensidade. 

 

Caravaggio 

Esse artista não se interessou pela 

beleza clássica que tanto encantou 

o Renascimento. Ao contrário, 

procurava seus modelos entre 

vendedores, os músicos 

ambulantes, os ciganos, enfim, 

entre as pessoas do povo. Para ele 

não havia a identificação, tão 

comum na época, entre beleza e 

classe aristocrática. Uma das 

principais características da pintura de Caravaggio é o modo como 

ele tratava o uso da luz em suas obras. Ela não aparece como reflexo 

da luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista, para dirigir a 

atenção do observador. Isso foi tão fundamental na sua obra, que ele 

é conhecido como fundador do estilo luminista. Alguns autores ainda 

define a luz inserida por ele como luz teatral. Ainda sobre esse 

aspecto podemos observar que uma obra do renascimento emana 
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em toda a sua totalidade a luz já nas obras de Caravaggio ela é 

enfocada apenas nos aspectos que o artista quer ressaltar. 

Velázquez 

Esse retrata além das pessoas da 

corte espanhola do século XVII, 

também procurou representar em 

suas construções artísticas os 

populares de seu país, 

documentando o dia a dia do povo 

espanhol num dado momento da 

história. 

 
Rembrandt 

Nas pinturas feitas por esse artista 

podemos reconhecer a partir da 

gradação da claridade, os meios 

tons, as penumbras que envolvem 

áreas de luminosidade mais 

intensa. 
 

Arquitetura 

A construção arquitetônica desse 

período deixa de lado os valores de 

simplicidade e racionalidade típicos 

da Capela Pazzi, de Brunelleschi, e 

insistem nos efeitos decorativos. 

Além disso, podemos observar que 

a igreja católica queria proclamar o 

triunfo de sua fé e, por isso, 

realizou obras que impressionam pelo seu esplendor.  
 

Música  

A música barroca substituiu o estilo renascentista após o século XVII 

e dominou a música europeia até cerca de 1750. Era elaborada e 

emocional, ideal para integrar-se a enredos dramáticos. A ópera era 

a mais importante novidade em forma musical, seguida de perto pelo 

oratório. A música italiana barroca atingiu o auge com as obras de 

Antônio Vivaldi. O início do século XVIII foi marcado por dois 

grandes compositores: Bach e Haendel 
 

Rococó  

O estilo rococó aparece na Europa do 

século XVIII e, tendo a França como 

seu principal precursor, se espalha 

em vários países do Velho Mundo e 

alcança algumas regiões das 

Américas, como o Brasil. Para muitos 

historiadores da arte, o rococó pode 

ser visto como um desdobramento do barroco em que vários artistas 

passam a valorizar o uso de linhas em formato de concha e a função 

decorativa que a arte poderia exercer. o estilo rococó passa a ser 

utilizado também para definir outras manifestações desenvolvidas 

nos campos da arquitetura e das artes ornamentais. No ano de 1943, 

graças à pesquisa de Fiske Kimball, esse movimento deixa de ser 

visto como uma variante do barroco para assumir características 

próprias. Em geral, a substituição das cores vibrantes do barroco por 

tons rosa, verde-claro, estabelecem uma primeira diferenciação entre 

os dois estilos. Além disso, a originalidade do rococó é conferida no 

abandono das linhas retorcidas e pela utilização de linhas e formas 

mais leves e delicadas. Do ponto de vista histórico, essa 

transformação indicava o interesse burguês em alcançar o prazer e a 

graciosidade nas várias obras que eram encomendadas à classe 

artística da época. 
 

 

 

 

 

 

A linguagem do barroco expressa em sua estruturação estética a 
assimetria, o detalhamento nos ornamentos, a expressividade 
intensa das composições, a luz teatral com cores contrastantes. 
Ainda é necessário lembrar que apesar do barroco europeu possuir 
reflexos sobre o brasileiro, eles se manifestam de formas distintas 
na utilização de suportes e na própria estrutura da representação 
das formas. 

  

O Poder de Arte: Caravaggio, BBC; 

O Poder da Arte: Rembrant, BBC; 

Incógnito, John Badham 

Tim´s Vermeer, Penn e Teller 

 Four Seasons, Antônio Vivaldi 

Badinerie, Johann Sebastian Bach 

Passacaglia, George Frideric Handel 

  
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

Leia em Literatura, Barroco  
Leia em História, Reforma Religiosa 

 
 

01. (OPERA 10)  

“Com o barroco, a pintura explora efeitos de luz e sombra e dramatiza 

o espaço para envolver os sentidos do espectador. O movimento está 

intimamente ligado à Contrarreforma, e, por isso, prevalecem a 

pintura e a escultura de caráter religioso. Destacam-se o italiano 

Caravaggio, o holandês Rembrandt van Rijn e o espanhol Diego 

Velázquez. Em território brasileiro, durante o domínio holandês, de 

1630 a 1654, artistas como Frans Post e Albert Eckhout retratam a 

natureza e a população do Nordeste, criando material informativo e 

científico sobre o país. A riqueza da decoração durante o ciclo do ouro 

em Minas Gerais aparece na fase final do movimento, o rococó, com 

seu exagero de curvas e espirais. Entre os expoentes estão Antônio 

Francisco Lisboa (o Aleijadinho), Manuel da Costa Ataíde e Mestre 

Valentim. Utilizando materiais tipicamente brasileiros, como a pedra-

sabão, eles fundam uma arte nacional.” 

Sobre o Barroco, marque a alternativa correta. 

A) Ideologicamente, o Barroco foi marcado pelo maniqueísmo 

impulsionado pela Igreja Católica que foi a inspiração para que se 

criasse e fosse amplamente difundida a técnica de claro e escuro 

nas pinturas desse movimento artístico. 

B) O Barroco, por seu caráter fortemente sacro, está isento de 

qualquer motivação política ou ideologia que o orientasse. 

C) O Barroco é uma tradição artística inspirada e submetida por 

ideias católicas, entretanto pode-se perceber nas obras de alguns 

artistas temas laicos predominantemente, especialmente entre 

aqueles que não viviam na Europa latina. 

D) O Barroco representa a primeira concepção estética europeia 

amplamente exportada para diversas partes do mundo, graças ao 

expansionismo marítimo e ao mercantilismo. Essa exportação 

estava associada ao Colonialismo e à necessidade de impor uma 

nova mentalidade em colônias como o Brasil, por isso o Barroco 

foi imposto verticalmente sem chance para qualquer adaptação 

ou flexibilidade nos lugares em que se tornou a estética 

preponderante nas décadas posteriores. 

E) O contexto no qual se manifestou a arte barroca envolveu não 

apenas um catolicismo revigorado pela Contrarreforma, mas 

também um estado descentralizado com o poder ainda muito 

diluído em cidades-estados graças a forte influência do 

pensamento medieval ainda em voga. 
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ARTE COLONIAL BRASILEIRA 

Após a chegada de Cabral, Portugal tomou posse do território e 

transformou o Brasil em sua colônia. Primeiramente, foram 

construídas as feitorias, que eram construções muito simples com 

cerca de pau-a-pique ao redor porque os portugueses temiam ser 

atacados pelos índios. Preocupado com que outros povos 

ocupassem terras brasileiras, o rei de Portugal enviou, em 1530, uma 

expedição comandada por Martim Afonso de Sousa para dar início à 

colonização. Martim Afonso fundou a vila de São Vicente (1532) e 

instalou o primeiro engenho de açúcar, iniciando-se o plantio de cana-

de-açúcar, que se tornaria a principal fonte de riqueza produzida no 

Brasil. Após a divisão em capitanias hereditárias, houve grande 

necessidade de construir moradias para os colonizadores que aqui 

chegaram e engenhos para a fabricação de açúcar. 

Arquitetura Colonial 

A arquitetura era bastante simples, 

sempre com estruturas retangulares e 

cobertura de palha sustentada por 

estruturas de madeira roliça inclinada. 

Essas construções eram conhecidas 

por tejupares, palavra que vem do tupi-

guarani (tejy=gente e upad=lugar). Com 

o tempo os tejupares melhoram e passam os colonizadores a 

construir casas de taipa (Construção feita de varas, galhos, cipós 

entrelaçados e cobertos com barro.). Com essa evolução começam a 

aparecer as capelas, os centros das vilas, dirigidas por missionários 

jesuítas. Nas capelas há um crucifixo, uma imagem de Nossa 

Senhora e a de algum santo, trazidos de Portugal. A arquitetura 

religiosa foi introduzida no Brasil pelo irmão jesuíta Francisco Dias, 

que trabalhou em Portugal com o arquiteto italiano Filipe Terzi, 

projetista da igreja de São Roque de Lisboa. 

Artistas Viajantes  

Artistas viajantes são aqueles 

cuja produção encontra-se 

inexoravelmente ligada ao ato 

de viajar; os desenhos e 

pinturas que realizam, de 

franca vocação documental, 

acompanham deslocamentos no espaço, descobertas de paisagens 

e tipos humanos. De modo geral, esses artistas integram expedições 

artísticas e científicas que, nas 

Américas, desde sua 

descoberta, no século XVI, 

atravessam os territórios 

recém-conquistados, com a 

finalidade de registrar a flora, a 

fauna e seu povos. No caso do 

Brasil, vastas literatura e 

iconografia são produzidas desde a chegada dos portugueses no 

século XVI até o século XIX: os relatos e registros pictóricos 

descrevem as novas paisagens projetando imagens variadas da terra 

e do homem. Espécimes naturais desconhecidos, animais estranhos 

e homens "primitivos" (às vezes "bons selvagens", outras, 

"selvagens-canibais") compõem o imaginário europeu acerca do 

Novo Mundo, descrito ora como "inferno", ora como "paraíso terreal". 

A riqueza da produção dos artistas viajantes - seja pelo seu valor 

artístico, seja por conta de seus pontos de vista e suas descrições 

acerca das novas terras e gentes - desperta a atenção de analistas 

de diversas áreas: geógrafos, antropólogos, historiadores da arte e 

da cultura 

Muitos são os artistas viajantes que passam pelo Brasil desde o 

período colonial; cabe destacar os mais importantes em relação às 

obras produzidas.  

O governo de Maurício de Nassau em Pernambuco, de 1636 a 1645, 

é responsável por fontes iconográficas fundamentais a respeito do 

Brasil holandês. Entre os artistas que documentam o país nesse 

contexto encontram-se os holandeses Albert Eckhout e Frans Post, 

contratados para integrar a comitiva de Nassau. A pintura desses 

artistas, dizem os estudiosos, inaugura novos parâmetros de 

visualidade, menos comprometida com preocupações morais e 

religiosas, e mais afeita à observação naturalista do mundo, de 

acordo com os preceitos das escolas flamenga e holandesa. 

Paisagens são preferencialmente realizadas por Post, entre 1637 a 

1644. De sua vasta obra documental é possível lembrar Engenho de 

Açúcar, s.d., Vista da Ilha de Itamaracá, 1637, e Mocambos, 1659. 

Eckhout trabalha com telas de grandes dimensões, além de fazer 

desenhos e esboços. Fauna, flora e tipos humanos são por ele 

registrados em: Homem Mestiço, s.d., Dança dos Tarairiu [Tapuias], 

s.d., Índia Tupi, 1641, Abacaxi, Melancia e Outras Frutas, s.d., entre 

outros.  Ainda no período colonial, vale mencionar a "Viagem 

Filosófica", chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira, responsável 

por uma série de expedições ao interior do país, com fins botânicos, 

zoológicos, mineralógicos e etnográficos. Dessa expedição resultam 

desenhos e aquarelas de autoria de Joaquim José Codina e José 

Joaquim Freire. 

Produção Artística do Barroco brasileiro 

O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o 

século XVIII, perdurando ainda no início do século XIX. O barroco 

brasileiro é claramente associado à religião católica e a sacralidade. 

Duas linhas diferentes caracterizam o estilo barroco brasileiro. Nas 

regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, 

encontramos igrejas com trabalhos em relevos feitos em madeira - as 

talhas - recobertas por finas camadas de ouro, com janelas, cornijas 

e portas decoradas com detalhados trabalhos de escultura. Já nas 

regiões onde não existia nem açúcar nem ouro, as igrejas apresentam 

talhas modestas e os trabalhos foram realizados por artistas menos 

experientes e famosos do que os que viviam nas regiões mais ricas. 

O ponto culminante da integração entre arquitetura, escultura, talha e 

pintura aparece em Minas Gerais, sem dúvida a partir dos trabalhos 

de: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde 

Antônio Francisco Lisboa - seu projeto para a igreja de São Francisco, 

em Ouro Preto, por exemplo, bem como a sua realização, expressam 

uma obra de arte plena e perfeita. Desde a portada, com um belíssimo 

trabalho de medalhões, anjos e fitas esculpidos em pedra-sabão, o 

visitante já tem certeza de que está diante de um artista completo. 

Além de extraordinário arquiteto e decorador de igrejas foi também 

incomparável escultor. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em 

Congonhas do Campo, é constituído por uma igreja em cujo adro 

estão as esculturas em pedra-sabão de doze profetas, cada um 

desses personagens numa posição diferente e executa gestos que se 

coordenam. Com isso, ele conseguiu um resultado muito 

interessante, pois torna muito forte para o observador a sugestão de 

que as figuras de pedra estão se movimentando. As características 

de suas esculturas são: olhos espaçados, nariz reto e alongado, 

lábios entreabertos, queixo pontiagudo, pescoço alongado em forma 

de V.  

Manuel da Costa Ataíde - suas pinturas em tetos das igrejas seguiam 

as características do estilo barroco, e aliavam-se perfeitamente às 

esculturas e arquitetura de Aleijadinho. Obra Destacada: Pintura do 

Teto da Igreja de São Francisco de Assis.  

Arquitetura: Seus elementos 

A arquitetura no Brasil começa a se desenvolver com características 

do movimento barroco a partir do século XVIII ao início do século XIX, 

época em que na Europa esse estilo já havia sido abandonado. Um 

só, “vários” Barrocos: O Barroco brasileiro varia de uma região para 

outra. Nas regiões que enriqueceram com a mineração e com o 

comércio de açúcar – Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e 

Pernambuco-, encontramos igrejas com talhas douradas e esculturas 

refinadas, feitas por artistas de renome. Já nas regiões onde não 

havia açúcar nem ouro – como São Paulo -, as igrejas apresentam 

trabalhos modestos de artistas menos experientes. Expressões do 
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Barroco brasileiro: Profundamente ligado à religião católica, o Barroco 

brasileiro está presente, até hoje, em inúmeras igrejas construídas 

por todo o país. Mas está também em muitas outras construções, 

como prédios públicos, moradias, chafarizes. Ex: Chafariz no largo de 

Marília. Ouro Preto, Minas Gerais. Antiga casa de Câmara e Cadeia. 

Mariana. Minas Gerais. 

Escultura complementando a arquitetura, a 

exemplo das talhas – ornamentos esculpidos em 

madeira, mármore, marfim ou pedra – são muito 

presentes nas igrejas barrocas brasileiras. 

Aparecem em altares, arcos, tetos e janelas, 

recobrindo praticamente todo o interior da 

construção. Podem ter motivos florais, figuras de 

anjos, aspirais; enfim, formas que sugerem movimento e quebram a 

monotonia das linhas retas. 

Azulejos. No século XVII eram 

comuns grandes painéis azuis e 

brancos com cenas religiosas, 

figuras mitológicas ou, ainda, 

cenas históricas ou da literatura, 

formadas pela junção de muitos 

azulejos. Mas que um simples elemento decorativo, essas era uma 

forma de a igreja Católica transmitir, à população de maioria 

analfabeta, mensagens religiosas e mensagens bíblicas. Na imagem, 

note como temos a impressão de profundidade, com algumas figuras 

em primeiro plano; outras mais atrás; e outras, ainda mais afastadas. 

O Barroco de Pernambuco 

A partir de 1759 Recife teve grande 

crescimento econômico. Entre suas 

construções barrocas mais bem 

cuidadas está a igreja São Pedro dos 

Clérigos.  

A igreja de São Pedro dos Clérigos, 

iniciada em 1728 segundo projeto de 

Manuel Ferreira Jácome, só foi 

concluída em 1782. Observe a 

fachada barroca de pedra e a 

verticalidade do edifício, incomum 

nas igrejas brasileiras do século XVIII. 

Barroco de Salvador  

Na segunda metade do século 

XVII, Salvador era o centro 

econômico da região mais rica 

do Brasil e também a capital do 

país. Aí encontramos igrejas 

riquíssimas, como a de São 

Francisco. Observe, na imagem 

as linhas curvas lembrando 

flores e conchas. Veja ainda, as linhas contorcidas. Na fachada da 

igreja, as inúmeras figuras de santos, anjos e motivos florais 

esculpidos em pedra. 

O Barroco do Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro só viria a ter destaque econômico e cultural no início 

da extração do ouro em Minas Gerais, no século XVIII. Com seu 

porto, a cidade passou a centro de intercâmbio entre a região da 

mineração e Portugal. Em 1763, tornou-se a nova capital do país. A 

partir daí foram erguidas muitas construções. 

O Barroco de São Paulo  

Fundada no século XVI, a cidade de São Paulo e seus arredores não 

tiveram o mesmo desenvolvimento que outras regiões no período 

colonial. No século XVII, os paulistas organizaram as bandeiras e 

seguiram para Minas Gerais, lançando-se às atividades de 

mineração. Enquanto isso, São Paulo permaneceu estagnada por 

todo o século XVIII, e as ordens religiosas apenas ergueram 

modestas igrejas barrocas. Hoje há poucas construções barrocas na 

cidade de São Paulo. Delas, destaca-se o conjunto formado pela 

igreja e pelo convento de Nossa Senhora da Luz. Igreja e convento 

da Nossa Senhora da Luz (séc. XVIII). São Paulo. 

O Barroco mineiro 

Tem início uma arquitetura brasileira. Foram os bandeirantes 

paulistas que desbravaram as terras mineiras, começaram a explorar 

ouro e pedras preciosas e fundaram os primeiros arraiais da região 

de Minas Gerais. Um desses bandeirantes foi Antônio Dias, que em 

1698 chegou a Vila rica, hoje Ouro Preto. Desde essa época, vilarejos 

como Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, São João del-Rei, 

Caeté e Catas altas começaram a desenvolver-se e a construir seus 

primeiros edifícios importantes. 

A evolução da arquitetura mineira não foi rápida. Primeiro tentou-se 

utilizara técnica construtiva paulista da taipa de pilão. O terreno 

mineiro, porém, é duro e pedregoso, pobre em terras argilosas. Mais 

tarde tentaram-se outros processos até chegar às construções com 

muros de pedra. 

Santuário de Bom Jesus de 

Matosinhos. Congonhas do 

Campo, Minas Gerais. Esse 

santuário é construído por uma 

igreja em cujo adro estão 

esculturas de pedra-sabão de 

doze profetas: Isaías, 

Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséas, Jonas, Joel, Abdias, 

Habacuque, Amós e Naum. Cada um deles está em uma posição 

diferente, fazendo gestos que se coordenam. O resultado disso é 

muito interessante, pois o observador tem a forte impressão de que 

as figuras de pedra estão se movendo, gesticulando e dirigindo-se a 

ouvintes. 

Teatro Colonial brasileiro  

O teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil 

sua colônia (Século XVI). Os Jesuítas, com o intuito de catequizar os 

índios, trouxeram não só a nova religião católica, mas também uma 

cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Aliada aos 

rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os 

brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter 

pedagógico baseado na Bíblia. Nessa época, o maior responsável 

pelo ensinamento do teatro, bem como pela autoria das peças, foi 

Padre Anchieta. 

O teatro realmente nacional só veio se estabilizar em meados do 

século XIX, quando o Romantismo teve seu início. Martins Pena foi 

um dos responsáveis pôr isso, através de suas comédias de 

costumes. Outros nomes de destaque da época foram: o dramaturgo 

Artur Azevedo, o ator e empresário teatral João Caetano e, na 

literatura, o escritor Machado de Assis. 

Música Colonial brasileira 

Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada 

Companhia de Jesus. Criados com o objetivo de disseminar a fé 

católica pelo mundo, os padres jesuítas se prepararam para viver e 

se adaptar em locais distantes e diferentes a sua realidade. No Brasil, 

eles chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações 

indígenas do território colonial. Eles foram responsáveis pela 

fundação das primeiras instituições de ensino do Brasil Colonial e são 

considerados os primeiros professores de música do Brasil. Dentre 

os vários jesuítas que vieram ao Brasil, destacaram-se os padres 

Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e João Navarro. A música 

estava sempre presente. Os jesuítas ensinaram os índios a cantar 

músicas sacras, a tocar e construir instrumentos como viola, violino, 

flauta etc.. Eles formaram corais e orquestras ao estilo europeu, com 

forte influência da música renascentista e criaram escolas de música. 
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Os jesuítas também utilizavam o canto gregoriano (música típica do 

período da Idade Média) 

 

  
Apesar da arte barroca brasileira sofrer influências do Europeu, 
essa possui identidade própria em sua estética, suportes e 
técnicas artísticas  

 

 
http://54.232.114.233/extranet/viajantes/abertura.swf 
 

 

 
https://www.facebook.com/barrocobrasileiro/ 
 

 

 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

Leia em Literatura, Barroco 
Leia em História, Reforma Religiosa 
 

01. (UEL- 2009) Pode-se dizer que a colonização no Brasil só se 

interioriza a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Com isso, 

a produção cultural também se desloca do Nordeste para o interior do 

país. É justamente em Minas Gerais que se encontram os 

monumentos mais significativos da arte colonial. Com base nos 

conhecimentos sobre a arte no Brasil colonial, analise as imagens e 

identifique aquelas que pertencem ao Barroco Mineiro do período 

colonial. 

São imagens representativas do Barroco Mineiro do período colonial: 

A) Somente I e II. B) Somente I e III. 

C) Somente II e IV D) Somente I, III e IV. 

E) Somente II, III e IV.  

 

02. (UEL- 2008) Observe a imagem a seguir, de Manoel da Costa 
Ataíde (1762-1830): 
 

 

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte colonial 

brasileira, é correto afirmar: 

A) Ataíde foi um dos maiores representantes da Missão Artística 

Francesa no Brasil e foi o retratista mais conhecido do período 

imperial. 

B) A Ceia, de Ataíde, é um quadro histórico, aborda um tema laico, 

e apresenta forte cromatismo e falta de nitidez dos gestos dos 

personagens. 

C) Com a produção de Ataíde, a pintura colonial mineira chega ao 

século XIX em plena vitalidade e o pintor se mantém fiel à tradição 

barroca. 

D) A autoria desta obra, durante muito tempo, foi atribuída ao grande 

inimigo de Ataíde, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido 

como “Aleijadinho”. 

E) Ataíde é considerado um artista pouco representativo da pintura 

colonial mineira, pois sua obra A Ceia retrata o cotidiano da 

sociedade colonial mineira. 

 

03. (UEL- 2008) O Barroco se caracteriza pelo movimento contínuo, 

curvas e contra curvas, a torção dos corpos e o planejamento 

tumultuado, buscando um efeito dramático. Com base nestas 

características, indique a alternativa que contém apenas 

esculturas barrocas. 

 

A) I e III B) II e IV. C) III e V. 

D) I, II e IV. E) II, III e V.  

 

04. (UNICAMP - 2011) A arte colonial mineira seguia as proposições 

do Concílio de Trento (1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo 

reformado. O artífice deveria representar passagens sacras. 

Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas 

das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as 

peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes 

em Minas Gerais. 

(Adaptado de Camila F. G. Santiago, “Traços europeus, cores mineiras: três pinturas 

coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva”, em Junia Furtado (org.), 

Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica. Europa, América e África. São 

Paulo: Annablume, 2008, p. 385.) 

Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira 

pode ser definida como. 

A) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do 

catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, segundo 

os padrões do Concílio de Trento. 

B) barroca, já que seguia os preceitos da Contrarreforma. Era 

financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos 

artífices locais. 

C) escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. 

Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas reproduziam 

as obras de arte sacra europeias. 
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D) popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam escravos, 

libertos, mulatos e brancos pobres que se colocavam sob a 

proteção das confrarias. 
 

05- (UEL-2006) Observe as figuras abaixo. 

 
Com base nas figuras é correto afirmar que se referem à arquitetura:  

A) Moderna brasileira, particularmente às igrejas católicas 

projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

B) Eclética, própria do século XIX, cuja mescla de estilos variados é 

a marca de sua linguagem arquitetônica.  

C) Barroca, realizada no Brasil no século XVIII.  

D) Neoclássica brasileira, cujas regras arquitetônicas foram 

determinadas pela Missão Francesa que chegou ao Brasil na 

segunda década do século XIX.  

E) Religiosa de estilo Art Nouveau, desenvolvida no Brasil nas 

primeiras décadas do século XIX. 

 

06. (UEL- 2006) O caráter essencial do Barroco está no apelo às 

emoções, na busca do movimento, na dramatização das expressões, 

nas colunas torcidas e nos planejamentos em “S” (sinuosos) das 

roupas dos santos. Com base nos conhecimentos sobre o Barroco, 

analise as imagens a seguir.  

 

A) 1 e 2.  

B) 1 e 3.  

C) 2 e 4.  

D) 1, 3 e 4.  

E) 2, 3 e 4. 

 

07. (UEL- 2005) Analise as imagens a seguir. 

 

Sobre as obras, é correto afirmar:  

A) O tratamento esquemático dado às figuras e a rigidez da 

composição são típicos do românico medieval, período a que 

pertencem.  

B) São o resultado de uma visão intelectualizada, que transforma as 

imagens em planos geométricos, a partir de vários pontos de vista 

simultâneos.  

C) A simplificação das formas e a ocupação geométrica do espaço 

conferem a ambas as imagens um caráter racional e estático.  

D) O apelo ao emocional e a sensação de movimento, dada pela 

composição sinuosa e pelo planejamento elaborado das roupas, 

inserem-nas no Barroco. 

E)  Ambas as imagens apresentam qualidades estéticas vinculadas à 

tradição Neoclássica, trazidas ao Brasil pela Missão Artística 

Francesa. 

 

08. (UEL-2004) Leia o texto a seguir.  

“Mesmo aqueles que não são batizados vêm todos os dias ouvir a 

música celeste. ‘Em suma’ diz o padre Paucke, ‘os músicos são os 

chamarizes usados pelos missionários para fazer os paroquianos 

irem à igreja.’ [...] Se nos lembrarmos da importância essencial da 

música e da dança nos ritos coletivos e individuais, da sua 

considerável importância para alcançar a ‘terra sem mal’, não nos 

surpreenderemos por ter ela favorecido tanto os progressos da 

evangelização. Já nos primeiros encontros, os jesuítas encantam os 

pagãos, oferecendo-lhes guizos ou matracas.” (HAUBERT, M. Índios e 

jesuítas no tempo das missões. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 129.)  

Sobre a música no período colonial, considere as afirmativas a seguir. 

I. Os missionários jesuítas preocupavam-se em preservar a música 

dos índios. 

II. Os índios eram seduzidos pelos sons musicais trazidos pelos 

colonizadores. 

III. Os jesuítas acreditavam que a música indígena era um meio de 

elevar os espíritos a Deus. 

IV. A música servia como instrumento de atração para a 

evangelização dos índios. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 

 

09. (ENEM/2012)  

 

BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 1989. 
 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas 

feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó 



Pré-Universitário/SEED  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Arte 
 

109 

europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do 

Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), 

esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, 

sua obra revela. 

A) Liberdade, representando a vida de mineiros à procura da 

salvação. 

B) Credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas 

Gerais. 

C) Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação 

do divino. 

D) Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições 

populares. 

E) Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras 

divinas. 

 

10. (ENEM/2015- 2ª aplicação)  

Síntese entre erudito e popular. Na região mineira, a separação entre 

cultura popular (as artes mecânicas) e erudita (as artes liberais) é 

marcada pela elite colonial, que tem como exemplo os valores 

europeus, e o grupo popular, formado pela fusão de várias culturas: 

portugueses aventureiros ou degredados, negros e índios. 

Aleijadinho, unindo as sofisticações da arte erudita ao entendimento 

do artífice popular, consegue fazer essa síntese característica deste 

momento único na história da arte brasileira: o barroco colonial.  

MAJORA, C. BrHistória, n. 3, mar. 2007 (adaptado).  

No século XVIII, a arte brasileira, mais especificamente a de Minas 

Gerais, apresentava a valorização da técnica e um estilo próprio, 

incluindo a escolha dos materiais. Artistas como Aleijadinho e Mestre 

Ataíde têm suas obras caracterizadas por peculiaridades que são 

identificadas por meio 

A) do emprego de materiais oriundos da Europa e da interpretação 

realista dos objetos representados. 

B) do uso de recursos materiais disponíveis no local e da 

interpretação formal com características próprias.  

C) da utilização de recursos materiais vindos da Europa e da 

homogeneização e linearidade representacional. 

D) da observação e da cópia detalhada do objeto representado e do 

emprego de materiais disponíveis na região 

E) da utilização de materiais disponíveis no Brasil e da interpretação      

idealizada e linear dos objetos representados. 

 

 

ARTE DO SÉCULO XIX: NEOCLÁSSICO E ROMANTISMO 

Neoclássico  

Movimento cultural europeu, do século XVIII e parte do século XIX, 

que defende a retomada da arte antiga, especialmente greco-romana, 

considerada modelo de equilíbrio, clareza e proporção. O movimento, 

de grande expressão na escultura, pintura e arquitetura, recusa a arte 

imediatamente anterior - o barroco e o rococó, associada ao excesso, 

à desmedida e aos detalhes ornamentais. À sinuosidade dos estilos 

anteriores, o neoclassicismo opõe a definição e o rigor formal. Os 

neoclássicos defendem a supremacia da técnica e a necessidade do 

projeto. Dessa forma podemos entender que o fazer artístico torna-se 

rigoroso dando início ao ensino de arte por meio de regras 

comunicáveis, o que se efetiva nas academias de arte. O entusiasmo 

pela arte antiga, a recuperação do espírito heroico e dos padrões 

decorativos da Grécia e Roma são aspectos intrínsecos a esse 

movimento. O apogeu da pintura neoclássica tem o seu epicentro na 

França. Ali, diante da Revolução Francesa, o modelo clássico adquire 

sentido ético e moral, associando-se a alterações na visão do mundo 

social, flagrantes na vida cotidiana, na simplificação dos padrões 

decorativos e na forma despojada dos trajes. A busca de um ideal 

estético da Antiguidade vem acompanhada da retomada de ideais de 

justiça e civismo, como mostram as telas do pintor Jacques-Louis 

David (1748 – 1825). 

Pintura 

A pintura desse período foi inspirada principalmente nas esculturas 

clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em 

Rafael, mestre inegável do equilíbrio da composição e da harmonia 

do colorido. 

Jacques Louis David 

Maior representante da 

pintura neoclássica, nascido 

em Paris, foi considerado o 

pintor da Revolução 

Francesa, e posteriormente 

tornou-se pintor oficial do 

Império Napoleônico. Sem 

dúvida ele exerceu uma 

grande influência na pintura 

de seu tempo. Suas obras 

expressam geralmente um vibrante realismo, mas algumas delas 

exprimem fortes emoções, como é o caso do quadro que retrata a 

morte de seu amigo Marat. Outra observação necessária sobre a obra 

de David é a linearidade, ou seja, as linhas retas. Além disso, a da 

utilização de elementos greco-romanos nas composições como 

colunas e indumentárias da época da antiguidade. 

Jean Auguste Dominique 

Ingres 

No século XIX, surge Ingres 

com acentuada influência 

neoclássica que foi herdade 

de seu mestre David. Sua 

obra abarca composições 

mitológicas e literárias, além 

de paisagens, retratos e o nu. 

A crítica moderna vê nos 

retratos e nus o seu trabalho mais admirável. Ele soube representar 

em suas obras a fisionomia da classe burguesa do seu tempo. 

Arquitetura  

Essa seguiu o exemplo dos templos greco-romanos ou o das 

edificações do Renascimento italiano. Um exemplo desse estilo 

arquitetônico é o Panteão Nacional. Observe a imagem arquitetônica 

ao lado e perceba a utilização das colunas gregas na criação visual 

desse prédio.  
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Música  

Os compositores clássicos acreditavam que a música deveria ter uma 

forma polida e galante, só desejavam expressar emoções de uma 

maneira refinada e educada. Suas obras são cheias de brilhantismo 

e vivacidade. Entre os compositores que dominaram a época estão: 

Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, ambos com uma obra 

vastíssima. Haydn compôs mais de 100 sinfonias, enquanto Mozart 

compôs mais de 600 peças.  

Teatro Neoclassicismo francês 

Durante o século XVII, na França aristocrática de reis absolutistas, o 

teatro neoclássico retomava os temas dos mitos gregos e as formas 

da dramaturgia clássica. Através de um teatro baseado no texto, com 

o mínimo de ação e no qual os atores praticamente só declamavam 

os dramas, quase que parados, vestindo trajes suntuosos, 

desenvolve-se o teatro dos nobres. 

Pierre Corneie (1606-1684) e Jean Racine (1939-1699) foram seus 

principais autores, e alcançaram o sucesso por basearem-se 

rigidamente nas regras das três unidades (inspiradas em na Poética 

de Aristóteles (384-322 a.C.) e nos conceitos centrais do 

neoclassicismo, quais sejam: verossimilhança; decoro ética e moral 

(bem x mal); pureza dos gêneros (ou comédia ou tragédia);  

Regra das três unidades: tempo (24 horas ou o tempo da ação), lugar 

(ação se passa em somente um espaço), ação (não há ações 

secundárias à ação principal do enredo, nem subenredos ou histórias 

paralelas); forma dramatúrgica em 5 atos (inspirada em Horácio (65-

8 A.C) e Sêneca); os objetivos centrais são ensinar e regozijar, o 

teatro tem a função social de ensinar preceitos morais e a função 

artística de deleitar os sentidos. 

Romantismo  

O romantismo faz referência a uma visão de mundo mais ampla que 

se dissemina por toda a Europa, entre meados do século XVIII até 

fins do século XIX. A visão romântica anuncia uma ruptura com a 

estética neoclássica e com a visão racionalista da época da 

Ilustração. Se o termo "clássico" remete à ordem, ao equilíbrio e à 

objetividade, a designação "romântico" apela às paixões, às 

desmedidas e ao subjetivismo. O contexto histórico reflete a criação 

artística romântica e clássica, na qual são inseridas entre a metade 

do século XVIII e meados do século XIX. O contexto onde as novas 

ideias se ancoram é praticamente o mesmo: as contradições 

ensejadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa que 

repercutem na redefinição das classes sociais (nobreza, a burguesia 

em ascensão, o campesinato e operariado nascente). O 

neoclassicismo parece coincidir com a Revolução Francesa e com o 

império napoleônico, e o romantismo aparece mais diretamente 

ligado à ascensão da burguesia e aos movimentos de independência 

nacional. A visão romântica do mundo é o sujeito, suas paixões e 

traços de personalidade, que comandam a criação artística. A 

imaginação, o sonho e a evasão - no tempo (na Idade Média gótica) 

e no espaço (nos lugares exóticos, no Oriente, nas Américas); os 

mitos do herói e da nação; o acento na religiosidade; a consciência 

histórica; o culto ao folclore. 

Pintura  

Ao negar a estética Neoclássica, a pintura romântica aproxima-se das 

formas barrocas. Assim, os pintores românticos recuperam o 

dinamismo e o realismo que os neoclássicos haviam negado. Quando 

observamos um quadro da estética romântica é a composição feita 

em diagonal, sugerindo instabilidade e dinamismo ao observador. O 

elemento visual que é a cor é novamente valorizado nessa estética 

produzindo efeitos de dramaticidade  

Goya  

Em suas obras podemos 

observar temas diversos como 

retratos de personalidade e de 

pessoas do povo, os horrores 

da guerra, a ação dos monstros 

e cenas históricas. Mas dessas 

a que podemos destacar é a 

obra Os Fuzilamentos de 3 de 

Maio de 1808. Nela é 

representada o fuzilamento 

feito por soldados franceses, de cidadão espanhóis contrários à 

ocupação de seu país. Ainda podemos observar nela um jogo de luz 

e sombra que se trata da composição diagonal e a luz concentrada 

em um homem de camisa branca com braços abertos.  

Delacroix 

As obras desse artista são 

importantes pelo seu 

tratamento pictórico que 

pronuncia o impressionismo. 

Dentre suas obras coloco 

aqui Liberdade guiando o 

Povo. Trabalho realizado pelo 

artista como exaltação da 

Revolução de 1830. Nessa o 

valor pictórico é assegurado 

pelo uso das cores e das luzes e sombras. 

Teatro 

Nos séculos XVIII e XIX a Europa teve várias revoluções. Nesse 

período, a burguesia tem uma ascensão e o teatro sofre influências, 

o drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve, o foco do 

teatro se torna muito mais individual e não é mais social. No 

romantismo, o teatro volta-se para o ser humano, as peças falam 

sobre emoção, e surge o melodrama. Liberdade, fraternidade e 

igualdade são os lemas desse período.  

Música  

Os compositores românticos achavam o estilo de música no 

classicismo artificial. Sentiam que a música poderia ser fantasiosa e 

emocional, com a imaginação fornecendo os meios e o sentimento 

expressando o estado de espírito. A força da expressão substituía o 

refinamento que faltava em suas obras. Muitos compositores 

importantes surgiram nesta época: Beethoven, que apesar de ser um 

mestre das formas clássicas, afasta-se delas sempre que isso lhe 

parecia necessário para atingir suas metas artísticas. Era 

fundamentalmente um classista, mas escreveu obras de espírito 

romântico. Outros compositores desta época foram: Schubert, 

Weber, Mendelssohn e Chopin.  

 

 

Os desdobramentos políticos e sua articulação com a arte 
neoclássica do século XIX, pode ser cobrado em articulação com 
os fatos sociais contemporâneos. Ainda é necessário mencionar 
que os desdobramentos entre arte e literatura brasileira deve ser 
entendido e assimilado. 
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O Poder da Arte: Jacques Louis David, BBC; 
Sombras de Goya, Milos Forman; 
Amadeus, Milos Forman. 

 

 

Symphony nº 25, Mozart   
Fur Elise, Beethoven  
Nocturnes, Chopin 
 

 

01 (UEM-2012- Adaptada) A respeito do Neoclassicismo é correto 

afirmar que  

A) Essa estética não enfrentou a reação protagonizada pelo 

Romantismo, que conferiu grande importância em seus trabalhos 

à moderação e à ordem, padrões ignorados pelos artistas 

neoclássicos.  

B) As academias de belas artes, mantidas pelo governo, tiveram um 

papel fundamental no desenvolvimento do estilo neoclássico ao 

ensinarem a seus alunos as regras de composição e de beleza 

da Arte clássica.  

C) A Revolução Francesa e a ascensão da burguesia formaram o 

cenário ideal para o fortalecimento da Arte neoclássica, 

fundamentada nos ideais de racionalidade do Iluminismo.  

D) A Arte neoclássica vicejou durante o século XVIII, entrando em 

declínio com o início do governo de Napoleão Bonaparte, 

fortalecendo-se novamente apenas após a queda do imperador.  

E) O surgimento do estilo está associado às escavações de 

monumentos espanhóis, que trouxeram à luz peças e 

ornamentos dos quais já se tinha conhecimento, mas que jamais 

tinham sido vistos. 

 

02. (UEM – 2009 - Adaptada) “No romantismo francês, o homem 

perde a soberania. As mulheres passam a ser objeto de adoração. O 

homem vive na órbita de sua misteriosa força, de sua superioridade 

sexual demonstrada pela maternidade. Ela complementa o homem, 

mas o seu papel é o de esposa e mãe, submissa e dependente. Ao 

mesmo tempo, ela é vista como dominadora, manipula os homens, 

conduz o relacionamento.” (OLIVEIRA, Malu. Homem e Mulher a Caminho do 

Século XXI. São Paulo: Ática, 1997, p. 36).  

Acerca das figuras femininas na arte: 

A) O extraordinário e famoso quadro A Liberdade guiando o povo, 

de Eugène Delacroix, uma exaltação à Revolução de 1830, na 

França, faz da mulher um símbolo materno a conduzir, com a 

bandeira francesa na mão, os filhos da pátria.  

B) Personagens retiradas das mitologias e religiões da Antiguidade, 

como Vênus do quadro Nascimento de Vênus, serviram para 

retratar os traços dominadores e manipuladores, que muitos 

românticos atribuíam às mulheres.  

C) Alguns românticos contribuíram para fortalecer as fantasias 

eróticas ocidentais, como foi o caso daqueles que se dedicaram 

à pintura de odaliscas e cativas sensuais, bem como dos que 

acreditavam ser desregrada a vida nos haréns orientais.  

D) A expressão artística das obsessões masculinas descritas pelo 

texto chegou ao auge com Leonardo da Vinci, que fez da Mona 

Lisa e de Santa Ana as sínteses de todos os traços femininos 

desvalorizados pelos românticos. 

 

 

03. (UEM-2009- Adaptada) Sobre a arquitetura no século XIX, é 

correto afirmar:  

A) Em parte da Europa Ocidental, predominava, em arquitetura, o 

aspecto românico e gótico.  

B) A produção em larga escala de materiais como concreto e pedra, 

de maneira imediata, a prática dos arquitetos, que por essa razão 

abandonaram a estética clássica.  

C) Após a queda de Napoleão Bonaparte, o Neoclassicismo, como 

corrente estética, teve uma certa decadência.  

D) Por razões políticas, o Neoclassicismo jamais foi praticado no 

Brasil Império, uma vez que esta corrente artística estava 

associada ao regime de Napoleão Bonaparte.  

E) Não se pode considerar o Neoclassicismo como uma prática 

uniforme, posto que se pode dividi-lo em neo grego e 

neorromano. 

 

 

04. (ENEM/2017/PPL) 

A pintura Napoleão cruzando os Alpes, do artista francês Jacques 

Louis-David, produzida em 1801, contempla as características de um 

estilo que 

A) utiliza técnicas e suportes artísticos inovadores.  

B) reflete a percepção da população sobre a realidade.  

C) caricaturiza episódios marcantes da história europeia. 

D) idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. 

E) compõe obras com base na visão crítica de artistas consagrados. 

 

ACADEMICISMO OU NEOCLASSICISMO BRASILEIRO 

Em linhas gerais a arte acadêmica no Brasil se insere a partir da 

criação da Academia Imperial de Belas Artes - AIBA, no Rio de 

Janeiro, 1826, inaugurando o ensino artístico no Brasil em moldes 

semelhantes aos das academias de arte europeia. As academias 

procuram garantir aos artistas formação científica e humanística, 

além de treinamento no ofício com aulas de desenho, de observação 

e cópia de moldes. São responsáveis, ainda, pela organização de 

exposições, concursos e prêmios, conservação do patrimônio, 

criação de pinacotecas e coleções, o que significa o controle da 
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atividade artística e a fixação rígida de padrões de gosto. No Brasil, a 

arte realizada na Academia corresponde, em linhas gerais, a modelos 

neoclássicos e românticos aclimatados, que têm que enfrentar as 

condições da natureza e da sociedade locais. Entre as várias 

alterações no modelo encontra-se o predomínio das paisagens entre 

os pintores acadêmicos no Brasil, a despeito da hierarquia de gêneros 

que considerava a paisagem secundária. No que diz respeito à 

pintura histórica, vale destacar o papel da "arte acadêmica nacional" 

na construção de uma iconografia do Império, sobretudo no período 

de Dom Pedro II (1825-1891), entre 1841 e 1889. Ao lado da profusão 

de retratos do imperador e do registro de comemorações oficiais, 

parte dos artistas acadêmicos envolve-se na construção de uma 

memória da nação, de timbre romântico, com a eleição de alguns 

emblemas: o índio é um dos mais importantes - por exemplo, Moema, 

1866, de Victor Meirelles (1832 - 1903), Iracema, 1881, de José Maria 

de Medeiros (1849 - 1925) e O Último Tamoio, 1883, de Rodolfo 

Amoedo (1857 - 1941). 

A arte no início do século XIX no Brasil 

A vinda do Príncipe Regente e da corte portuguesa em 1808 

promoveu no Brasil uma grande transformação política, econômico e 

cultural. Para adaptar a cidade do Rio de Janeiro à posição de capital 

do Império Português, D. João implementa uma série de medidas- 

entre elas a criação de uma Academia de Belas Artes 

Debret  

Após a queda do imperador e com a morte de seu único filho, Debret 

decide integrar a Missão Artística 

Francesa, que vem ao Brasil em 

1816. Instala-se no Rio de 

Janeiro e, a partir de 1817, 

ministra aulas de pintura em seu 

ateliê, onde tem como aluno 

Simplício de Sá (1785 - 1839). 

Em 1818, colabora na decoração 

pública para a aclamação de D. 

João VI (1767 - 1826), no Rio de Janeiro. Por volta de 1825, realiza 

águas-fortes, que estão na Seção de Estampas da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. De 1826 a 1831, é professor de pintura 

histórica na Academia Imperial de Belas Artes - AIBA, atividade que 

alterna com viagens para várias cidades do país, quando retrata tipos 

humanos, costumes e paisagens locais. Na Aiba tem como alunos 

Porto Alegre (1806 - 1879) e August Müller (1815 - ca.1883). Em 

1829, organiza a Exposição da Classe de Pintura Histórica da 

Imperial Academia das Bellas Artes, primeira mostra pública de arte 

no Brasil. Deixa o país em 1831 e retorna a Paris com o discípulo 

Porto Alegre. Entre 1834 e 1839, edita, o livro Viagem Pitoresca e 

Histórica ao Brasil, em três volumes, ilustrado com litogravuras que 

têm como base as aquarelas realizadas com seus estudos e 

observações. 

Taunay 

Apesar da curta permanência do 

pintor francês Nicolas Taunay no 

Brasil (1816-1821), sua produção 

de pinturas com temas 

brasileiros é de extrema 

importância para a história da arte do país no século XIX, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pintura de 

paisagem entre nós. Quando chega ao Rio de Janeiro, em 1816, 

como integrante da Missão Artística Francesa - liderada por Joachim 

Lebreton (1760 - 1819), cujo objetivo é criar a primeira academia de 

artes no país -, Taunay, aos 61 anos, já é artista com larga 

experiência e renome na França. 

Grandjean de Montigny 

A arquitetura segue os moldes do neoclassicismo Europeu 

introduzindo elementos gregos e romanos, como colunas e arcos. 

Grandjean inaugura com a AIBA o ensino formal de arquitetura no 

Brasil, e é um dos principais responsáveis pela afirmação do 

neoclassicismo como a arquitetura oficial da corte no Rio de Janeiro. 

Montigny inicia a carreira profissional vinculado ao neoclassicismo do 

período napoleônico. Dos projetos realizados na Europa merecem 

destaque - pelo que revelam de sua formação e de suas filiações 

artísticas - o projeto vencedor no Grand Prix de Rome, Eliseu ou 

Cemitério Público, de 1799, e o plano de Reunião do Louvre às 

Tulherias, apresentado em concurso público em 1810. No Brasil 

merece destaque o projeto do prédio da Academia Imperial de Belas 

Artes. 

Auguste-Marie Taunay 

Em 1816, acompanhando o irmão Nicolas Antoine Taunay (1755 - 

1830), como membro da Missão Artística Francesa, o escultor vem 

ao Brasil. Um dos primeiros 

trabalhos que realiza, juntamente 

com Debret (1768 - 1848) e 

Grandjean de Montigny (1776 - 

1850), é a ornamentação para as 

festas comemorativas da 

aclamação de D. João VI (1767 - 1826), no Rio de Janeiro, em 1818, 

para as quais executa a figura de Minerva protegendo com a égide o 

busto do monarca. Nomeado primeiro professor da cadeira de 

estatuária da AIBA, o artista não chega a exercer o cargo. Entretanto, 

abre um curso livre de escultura, no qual orienta diversos alunos. No 

Brasil, realiza poucos trabalhos, com destaque para o busto em gesso 

de Luís de Camões, s.d., do acervo do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro 

A arte meados do século XIX no Brasil 

A produção artística desse período é caracterizada, sobretudo, pela 

absorção do romantismo e apresenta alguns traços distintivos. Em 

primeiro lugar, o interesse e a proteção pessoais do Imperador D. 

Pedro II. Em segundo lugar, as artes em geral - música, a literatura e 

as artes visuais - vão fazer parte nesse momento do esforço político 

de construção do imaginário da nova nação, buscando os temas 

nacionais dentro de um modelo de uma história celebrativa dos fatos 

e homens relevante à sua soberania- como a Guerra do Paraguai, por 

exemplo - e dos elementos constitutivos de sua formação étnica 

peculiar - em especial o indianismo. 
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Victor Meirelles de Lima 

Victor Meirelles de Lima nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual 

Florianópolis, em 18 de agosto de 1832. 

Pintor, desenhista e professor, começou sua trajetória precocemente, 

realizando paisagens da cidade. Frequentou a Academia Imperial de 

Belas Artes, no Rio de Janeiro e aos vinte anos, conquistou o Prêmio 

Especial de Viagem à Europa. De 1853 a 1861, viveu primeiro na 

Itália e em seguida na França, onde se dedicou ao estudo e ao 

trabalho. Foi professor honorário da Academia Imperial de Belas 

Artes, onde ensinou pintura histórica e professor do Liceu de Artes e 

Ofícios, no Rio de Janeiro. 

Autor de quadros históricos, retratos, panoramas e da mais popular 

das telas brasileiras, “Primeira Missa no Brasil”. Victor Meirelles 

deixou um extraordinário acervo, minuciosos esboços, estudos em 

papel e óleos sobre tela. 

 Pedro Américo  

Sua pintura abrangeu temas 

bíblicos e históricos, mas 

também realizou imponentes 

retratos, como o de Dom Pedro 

II na Abertura da Assembleia 

Geral. Entre os quadros 

históricos mais famosos estão Batalha do Avaí e O Grito do Ipiranga 

que trata de uma enorme tela retangular que mostra Dom Pedro I 

proclamando a Independência do Brasil. A pintura desse artista é sem 

dúvida acadêmica e ligada ao Neoclassicismo. 

Almeida Junior  

Sua obra pictórica é grande e de 

temática variada, pois inclui quadros 

históricos, religiosos e regionalistas. 

Além disso, produziu ainda retratos, 

paisagens e composições como 

Descanso da Modelo, pintado na 

Europa, por ocasião de sua viajem  

A arte no final do século XIX e início do século XX  

Se até o período anterior as artes plásticas brasileiras tinham-se 

mantido dentro dos limites do neoclassicismo e do romantismo, 

agora, entre as décadas de 1880 e 1920, houve realmente entre os 

artistas brasileiros uma ânsia de atualização: sobretudo a pintura 

absorveu concomitantemente todos os demais movimentos, que a 

Europa e em especial a França haviam formulado ao longo do século 

XIX - o realismo, o impressionismo e o simbolismo - e o início do XX 

as primeiras vanguardas históricas - sobretudo o fauvismo e o 

expressionismo. É necessário saber que a produção artística dessa 

geração é muito heterogênea, tanto formal quanto tematicamente. Os 

artistas - como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo, Belmiro de Almeida, 

Henrique Bernadelli; entre outros -, não se filiam estritamente a um 

ou outro movimento; ao contrário, utilizam diversos estilos, 

movimentando com desenvoltura num largo campo de possibilidades 

de linguagem. 

Belmiro de Almeida  

Foi um grande desenhista e colorista que superou os ensinamentos 

acadêmicos, usando os recursos da arte moderna europeia, como o 

Impressionismo, o Pontilhismo e o Futurismo. Seus quadros mais 

famosos são Arrufos de 1887 e Dame à La Rose de 1906.  

Rodolfo Amoedo 

(Salvador BA 1857 - Rio de Janeiro RJ 

1941). Pintor. Muda-se para o Rio de 

Janeiro em 1868. Estuda no Liceu de 

Artes e Ofícios, em 1873. No ano 

seguinte, matricula-se na AIBA. Viaja 

para Paris em 1879, como pensionista. 

Retorna ao Brasil em 1887 e realiza 

sua primeira exposição individual no 

Rio de Janeiro, em 1888. Nesse ano é nomeado professor honorário 

de pintura histórica da Academia de Belas Artes. Realiza trabalhos de 

decoração no Palácio Itamaraty, na Biblioteca Nacional, no Supremo 

Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Militar, no Rio de Janeiro; no 

Museu do Ipiranga - atualmente Museu Paulista da Universidade de 

São Paulo - MP/USP, em São Paulo; e no Teatro José de Alencar, 

em Fortaleza. Após sua morte, parte de sua obra é doada ao Museu 

Nacional de Belas Artes - MNBA no Rio de Janeiro. 

 

 

A arte desse período se orienta pela razão e objetividade. 
Sofrendo grande influências do neoclássico Europeu devido a 
vinda da missão artística francesa para o Brasil.  
 

 

 

http://54.232.114.233/extranet/academismo/home.html 

 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Literatura, Arcadismo;  
Leia em História, A Revolução Francesa, Revolução Industrial; 
Leia em História, Era Napoleônica, Colonização Portuguesa na 
América; 
Leia em Literatura, Romantismo. 
 

 

01. (UEL-2003) A Academia Imperial, referida no texto, chamava-se 

inicialmente Escola Real de Artes e Ofícios. Foi fundada em 1816 por 

D. João VI, o que explica o fato de sua produção estar comprometida 

com os interesses políticos e ideológicos do Império. Retratos da 

família real, cenas de festas oficiais, cerimônias de aclamação e 

coroação constroem uma imagem idealizada do Brasil. A partir 

dessas informações e com base nos conhecimentos sobre o assunto, 

é correto afirmar que a Academia Imperial tinha uma concepção 

estética vinculada ao:  

A) Barroco português.  

B) Neoclassicismo francês.  

C) Expressionismo alemão.  

D) Renascimento italiano.  

E) Realismo flamengo 

 

02. (ENEM-2008) 
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Na obra Entrudo, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), apresentada 

acima, 

A) Registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e 

suas relações com os escravos. 

B) Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento 

artístico denominado Cubismo. 

C) Identificam-se, nas fisionomias, sentimentos de angústia e 

inquietações que revelam as relações conflituosas entre 

senhores e escravos. 

D) Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as 

imagens que representam figuras humanas. 

E) Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, 

com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou as 

fisionomias. 

 

03. (ENEM-2015) 

Em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes, 

em Paris, Pedro Américo ofereceu a tela A Carioca ao imperador 

Pedro II, em reconhecimento ao seu mecenas. O nu feminino 

obedecia aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria 

feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, foi recusada por imoral 

e licenciosa: mesmo não fugindo à regra oitocentista relativa à nudez 

na obra de arte, A Carioca não pôde, portanto, ser absorvida de 

imediato. A sensualidade tangível da figura feminina, próxima do 

orientalismo tão em voga na Europa, confrontou-se não somente com 

os limites morais, mas também com a orientação estética e cultural 

do Império. O que chocara mais: a nudez frontal ou um nu tão 

descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável, 

indígenas? A Carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e 

obsceno: o alto - uma beleza imaterial - e o baixo - uma carnalidade 

excessiva. Sugeria uma mistura de estilos que, sem romper com a 

regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao 

repertório - nem mulata ou negra - poderia representar uma 

visualidade feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque 

no imaginário de nossa monarquia tropical?  

OLIVEIRA, C. Disponível em: http://anpuh.org.br. Acesso em: 20 maio 2015. 

O texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de 

arte está condicionada à  

A) incorporação de grandes correntes teóricas de uma época, 

conferindo legitimidade ao trabalho do artista.  

B) atemporalidade do tema abordado pelo artista, garantindo 

perenidade ao objeto de arte então elaborado.  

C) inserção da produção artística em um projeto estético e ideológico 

determinado por fatores externos.  

D) apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais já 

recorrentes em uma vertente artística.  

E) assimilação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos 

anteriores que trataram da temática. 
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 INTERROGATIVE PRONOUNS  

- WHAT* (que, o que, qual) – Ex: What do you do?  

- WHICH** (que, qual) – Ex: Which color do you prefer?  

- WHERE (onde) – Ex: Where is Bob?  

- WHY (por que) – Ex: Why are you so sad?  

- WHEN (quando) – Ex: When is your birthday?  

- WHOSE (de quem) – Ex: Whose is this car?  

- WHO (quem) – Ex: Who did you call?  

- HOW (como) – Ex: How are you?  

- HOW MUCH (quanto, quanto custa) – Ex: How much oil is there in 

the bottle? / How much is this book?  

- HOW MANY (quantos) – Ex: How many students are there here?  

- HOW TALL (qual a altura: pessoas) – Ex: How tall are you?  

- HOW HIGH (qual a altura: coisas) – Ex: How high is this building?  

- HOW LONG (quanto tempo) – Ex: How long did you stay in Rio?  

- HOW FAR (qual a distância) – Ex: How far is Salvador?  

- HOW OFTEN (com que freqüência) – Ex:  How often do you go to 

the theater?  
 

Observações:  

* Quando a pergunta for sobre o sujeito do verbo, não se usa o 

verbo auxiliar. Ex: What caused the accident? / Who bought this 

sandwich?  

** Indica escolha específica entre dois objetos, animais ou coisas: 

Ex: Which is more important for you: money or character? 
 

 READING STRATEGIES (Estratégias de Leitura) 

                          Por: Escola Técnica de Brasília 

As técnicas de leitura, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a 

ler um texto. Existem técnicas variadas, mas veremos as mais 

utilizadas. Ao ler um texto em Inglês, lembre-se de usar as técnicas 

aprendidas, elas vão ajudá-lo. O uso da gramática vai ajudar 

também. As principais técnicas são: a identificação de cognatos, de 

palavras repetidas e de pistas tipográficas. Ao lermos um texto 

vamos, ainda, apurar a ideia geral do texto (general 

comprehension) e utilizar duas outras técnicas bastante úteis: 

skimming e scanning. 

Cognatos: são palavras muito parecidas com as palavras do 

português. São as chamadas palavras transparentes. Existem 

também os falsos cognatos, que são palavras que achamos que é 

tal coisa, mas não é; os falsos cognatos são em menor número, 

estes nós veremos adiante. 

Como cognatos podemos citar: school (escola), telephone 

(telefone), car (carro), question (questão, pergunta), activity 

(atividade), training (treinamento)... Você mesmo poderá criar sua 

própria lista de cognatos! 

Palavras repetidas: As palavras repetidas em um texto possuem 

um valor muito importante. Um autor não repete as palavras em 

vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro de 

texto.  Muitas vezes para não repetir o mesmo termo, o autor utiliza 

sinônimos das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. 

Pistas tipográficas: são elementos visuais que nos auxiliam na 

compreensão do texto. Atenção com datas, números, tabelas, 

gráficos, figuras... São informações também contidas no texto.  

Os recursos de escrita também são pistas tipográficas. Por 

exemplo: 

• ... (três pontos) indicam a continuação de uma ideia que não está 

ali exposta; 

• negrito dá destaque a algum termo ou palavra; 

• itálico também destaca um termo, menos importante que o 

negrito; 

• ‘’ ‘’ (aspas) salientam a importância de alguma palavra; 

• (  ) (parênteses) introduzem uma ideia complementar ao texto. 

General Comprehension: A ideia geral de um texto é obtida com o 

emprego das técnicas anteriores. Selecionando-se criteriosamente 

algumas palavras, termos e expressões no texto, poderemos 

chegar à ideia geral do texto. Por exemplo, vamos ler o trecho 

abaixo e tentar obter a “general comprehension” deste parágrafo: 
 

“Distance education takes place when a teacher and students are 

separated by physical distance, and technology (i.e., voice, video 

and data), often in concert with face-to-face communication, is used 

to bridge the instructional gap.” 
 

A partir das palavras cognatas do texto podemos ter uma ideia 

geral do que se trata. Vamos enumerar as palavras conhecidas 

(pelo menos as que são semelhantes ao Português): 

• distance education = educação à distância 

• students = estudantes, alunos 

• separeted = separado 

• physical distance = distância física 

• technology = tecnologia 

• voice, video, data = voz, vídeo e dados (atenção: “data” não é 

data) 

• face-to-face communication = comunicação face-a-face 

• used = usado (a) 

• instructional = instrucional 

 

Então você poderia dizer que o texto trata sobre educação à 

distância; que esta ocorre quando os alunos estão separados 

fisicamente do professor; a tecnologia (voz, vídeo, dados) pode ser 

usada de forma instrucional. Você poderia ter esta conclusão sobre 

o texto mesmo sem ter muito conhecimento de inglês. É claro que 

à medida que você for aprendendo, a sua percepção sobre o texto 

também aumentará. Há muitas informações que não são tão óbvias 

assim. 

Skimming: “skim” em inglês é deslizar à superfície, desnatar (daí 

skimmed milk = leite desnatado), passar os olhos por. A técnica de 

“skimming” nos leva a ler um texto superficialmente. Utilizar esta 

técnica significa que não precisamos ler cada sentença, mas sim 

passarmos os olhos por sobre o texto, lendo algumas frases aqui e 

ali, procurando reconhecer certas palavras e expressões que 

sirvam como ‘dicas’ na obtenção de informações sobre o texto. 
 

Às vezes não é necessário ler o texto em detalhes. Para usar esta 

técnica, precisamos nos valer dos nossos conhecimentos de inglês 

também. Observe este trecho: 

“Using this integrated approach, the educator’s task is to carefully 

select among the technological options. The goal is to build a mix of 

instructional media, meeting the needs of the learner in a manner 

that is instructionally effective and economically prudent.” 

 From: Engineering Outreach College of Engineering – University of Idaho  

Selecionando algumas expressões teremos: 

• integrated approach = abordagem (approach = abordagem, 

enfoque) integrada 

• educator’s task = tarefa (task = tarefa) do educador (– ‘s significa 

posse = do) 

• tecnological options = opções tecnológicas (tecnological é 

adjetivo) 
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• goal = objetivo 

• a mix instrucional media = uma mistura de mídia instrucional. 

Com a técnica do “skimming” podemos dizer que este trecho afirma 

que a tarefa do educador é selecionar as opções tecnológicas; o 

objetivo é ter uma mistura de mídias instrucionais de uma maneira 

instrucionalmente efetiva e economicamente prudente. 

Scanning: “Scan” em inglês quer dizer examinar, sondar, explorar. 

O que faz um scanner? Uma varredura, não é? Logo, com a 

técnica de “scanning” você irá fazer uma varredura do texto, 

procurando detalhes e ideias objetivas.  

Aqui é importante que você utilize os conhecimentos de inglês; por 

isso, nós vamos ver detalhadamente alguns itens gramaticais 

adiante. Olhe este trecho: 
 

“Teaching and learning at a distance is demanding. However, 

learning will be more meaningful and “deeper” for distant students, 

if students and their instructor share responsibility for developing 

learning goals: actively interacting with class members; promoting 

reflection on experience; relating new information to examples that 

make sense to learners. This is the challenge and the opportunity 

provided by distance education.” 

Poderíamos perguntar: Qual o referente do pronome their em 

negrito no trecho? Utilizando a técnica de skimming, seria 

necessário retornar ao texto e entender a sentença na qual o 

pronome está sendo empregado. Their é um adjetivo possessivo (e 

como tal, sempre vem acompanhado de um substantivo) da 

terceira pessoa do plural (o seu referente é um substantivo no 

plural). A tradução de “their instructor” seria seu instrutor. Lendo um 

pouco para trás, vemos que há “students”; logo concluímos que 

“their” refere-se a “students, ou seja, instrutor dos alunos”.  
 

Fonte:http://www.mundovestibular.com.br/articles/5929/1/Tecnicas-de-Leitura-em-
Ingles/Paacutegina1.html 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SxNZJjvl2wc 

  

Facebook: Inglês na ponta da língua 

 
 

01. (PREUNI-SEED / 2015) 

 
Na tirinha apresentada, Linus fala sobre sua filosofia de vida. Que 

filosofia é essa? 

A) Os problemas devem ser encarados até a resolução deles. 

B) A melhor maneira de resolver os problemas é fugindo deles. 

C) Na vida, todo problema é relativo. 

D) Só tem problemas quem não se organiza com antecedência. 

E) Nada é problema para os que têm fé. 
 

02. (UFG - 2011/1 Adaptada) A revista Newsweek traz em sua 

capa: 

MAN UP! The Traditional Male Is an Endangered Species. It's Time 

to Rethink Masculinity. 
 

ROMANO, A.; DOKOUPIL, T. Men's Lib. Newsweek, New York, Sept. 27, 2010. 
 

O homem tradicional normalmente é visto como alguém que: 

A) ocupa vagas de emprego do público feminino. 

B) cria os filhos sozinhos. 

C) fala sobre os mais íntimos sentimentos. 

D) recusa fazer as tarefas domésticas. 

E) discute seu papel na família. 
 

As questões 3 e 4 são baseadas na música a seguir: 

The Lost  Children 

Michael Jackson 

We pray for our fathers, pray for our mothers 

Wishing our families well 

We sing songs for the wishing, of those who are kissing 

But not for the missing 
 

[CHORUS 1] 

So this one's for all the lost children 

This one's for all the lost children 

This one's for all the lost children, wishing them well 

And wishing them home 

When you sit there addressing, counting your blessings 

Biding your time 

When you lay me down sleeping and my heart is weeping 

Because I'm keeping a place 
 

 

[CHORUS 2] 

For all the lost children 

This is for all the lost children 

This one's for all the lost children, wishing them well 

And wishing them home 

Home with their fathers, 

Snug close and warm, loving their mothers 

I see the door simply wide open 

But no one can find thee 
 

[CHORUS 3] 

So pray for all the lost children 

Let's pray for all the lost children 

Just think of all the lost children, wishing them well 

This is for all the lost children 

This one's for all the lost children 

Just think of all the lost children 

Wishing them well, and wishing them home 

Extraído de http://michael-jackson.musicas.mus.br/ 
 

03. (UFCG - 2010) Considerando o tema abordado, podemos 

afirmar que o autor 
 

A) exige providências das famílias quanto ao problema das 

crianças perdidas. 

B) pede ajuda à sociedade para abrigar as crianças abandonadas. 

C) convida a todos a orar pelas crianças desaparecidas. 

D) apela aos pais a não abandonarem seus filhos. 

E) sugere uma canção em prol das crianças desprezadas. 
 

04. (UFCG - 2010)  Ao observar a 1ª estrofe do texto, podemos 

verificar que o pronome we foi utilizado para referir-se a(o)(s) 
 

A) pais das crianças desaparecidas. 

B) famílias das crianças abandonadas. 

C) crianças desabrigadas. 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/5929/1/Tecnicas-de-Leitura-em-Ingles/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/5929/1/Tecnicas-de-Leitura-em-Ingles/Paacutegina1.html
https://www.youtube.com/watch?v=SxNZJjvl2wc
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D) autoridades responsáveis. 

E) sociedade em geral. 
 

Para responder as questões 5 e 6, leia o texto que segue. 

 

05. PETA é um acrônimo para uma organização não 

governamental intitulada “People for the Ethical Treatment of 

Animals”. Nessa propaganda, a artista Kelly Osbourne apoia PETA 

em campanha  

para: 

 

A) convidar para um espetáculo e, prol das focas. 

B) demonstrar que eles não usam peles de foca.  

C) denunciar os países que usam peles de foca. 

D) impedir que a Europa compre peles de foca. 

E) protestar contra a matança de focas no Canadá. 
 

06.  A expressão SAVE THE SEALS tem função de: 
 

A) apresentar uma justificativa. 

B) comover o leitor emotivo 

C) descrever um problema ético. 

D) pedir ao leitor uma doação. 

E) persuadir o leitor a fazer algo. 

 

07. (ENEM - 2012) 
 

 
Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre 

seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os 

termos love, power e peace para justificar sua opinião de que 
 

A) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. 

B) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. 

C) o amor deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. 

D) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 

pessoas. 

E) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de 

existir. 

08. (ENEM - 2016) 

 

Disponível em: www.colintfisher.com. Acesso em: 30 de maio de 2016. 

 

Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor 

por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados 

correspondem ao(à) 

 

A) comprimento do cigarro. 

B) tempo de queima do cigarro. 

C) idade de quem começa a fumar. 

D) expectativa de vida de um fumante. 

E) quantidade de cigarros consumidos. 

 

 
 CARDINAL NUMBERS  

1 – one 11 - eleven 30 – thirty 

2 – two 12 - twelve 40 – forty 

3 – three 13 - thirteen 50 – fifty 

4 – four 14 - fourteen  60 – sixty 

5 – five 15 - fifteen 70 – seventy 

6 – six 16 - sixteen 80 – eighty 

7 – seven 17 - seventeen 90 – ninety 

8 – eight 18 - eighteen 100 - one / a hundred 

9 – nine 19 - nineteen 1.000 - one / a Thousand 

10 – ten 20 - twenty 1.000.000 – one / a million 

 

 ORDINAL NUMBERS 

1st – first 11th - eleventh 21st - twenty – first 

2nd - second 12th - twelfth 22nd - twenty - second 

3rd – third 13th - thirteenth 30th – thirtieth 

4th – fourth 14th - fourteenth 100th - hundredth  

5th – fifth 15th - fifteenth   

6th – sixth 16th - sixteenth   

7th - seventh 17th - seventeenth   

8th – eighth 18th - eighteenth   

9th – ninth 19th - nineteenth   

10th – tenth 20th - twentieth   

Exs: 1) January is the first month of the year. (Janeiro é o primeiro 

mês do ano). 

http://www.colintfisher.com/
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        2) Alex is the third winner. (Alex é o terceiro ganhador). 

        3) Paul is the ninth student of this line. (Paul é o nono aluno 

desta fila). 
 

Observação: 

Há também números que são usados, quase sempre como 

advérbios. Estes são chamados de numerais de frequência. 

Exs: once (uma vez) 

        twice (duas vezes) 

        thrice / three times (três vezes) 

        four times (quatro vezes)  
 

DATE 

A ordem de colocação dos números nas datas é preferencialmente: 

MÊS, DIA (número ordinal) e ANO. 
 

 PREPOSITIONS 

IN – em, dentro (de) 

É usada antes de:  

 Regiões (bairros, cidades, estados, países, continentes): 

Ex: The accident was in Goiânia. 

 Indicações de tempo (épocas, meses, anos, estações do ano, 

séculos e alguns períodos do dia. 

Ex: I was born in 1989. 

ON – sobre, em cima (de) 

Além de indicar contato, a preposição on é usada: 

 Antes de nomes de ruas, praças e avenidas: 

Ex: The show is going to be on Dom Emanuel Square. 

 Antes de dias da semana, datas e feriados seguidos pela 

palavra DAY: 

Ex: They got married on the Teacher´s Day. 

 Antes de palavras como: fazenda, praia, costa, rio, lago: 

Ex: I want to spend my vacation on the beach. 

AT – em, às 

É usada antes de: 

 Tempo, hora definida:  

Ex: At what time do you get up? 

 Endereço precedido pelo número: 

Ex: They live at 15 Baker Street. 

 Idade, celebração: 

Ex: He graduated at 24. 
 

PREPOSIÇÕES DE LUGAR E MOVIMENTO 

INTO – para dentro  

Ex: He jumped into the swimming pool. 

OUT OF – para fora 

Ex: He came out of the swimming pool. 

OFF – para (fora da superfície) 

Ex: The cat fell off the table. 

INSIDE – lado de dentro/dentro 

Ex: All the clothes were inside the wardrobe.  

OUTSIDE – lado de fora/fora 

Ex: Some blouses are outside the wardrobe. 

OVER – sobre, acima de  

Ex: The plane is flying over the village. 

UNDER – sob, embaixo de  

Ex: There is a bomb under the table.   

ALONG – ao longo de 

Ex: He is walking along the street. 

ACROSS – do lado oposto de  

Ex: He lives across the river. 

THROUGH – através de 

Ex: A car is going through the tunnel.  

NEAR – perto de 

Ex: He lives near the bridge. 

NEXT TO – vizinho a  

Ex: He lives next to church. 

BY – de, por (meio de transporte e autoria) 

Exs.  We go to school by bus. 

        The cake was made by Chris. 

BY / BESIDE – junto, ao lado de 

Ex: The dog is walking by/beside the boy. 

UP – para cima 

Ex: She walked up the street. 

DOWN – para baixo. 

Ex: She walked down the street. 

ABOVE – acima de 

Ex: The temperature is 5 above zero. 

BELOW – abaixo de 

Ex: The temperature is 5 below zero. 

IN FRONT OF – em frente de  

Ex: The cat is in front of the dog. 

BEHIND – Atrás de  

Ex: The dog is behind the cat. 

FROM ...TO – de….para 

Ex: They are flying from Aracaju to Rio. 

FAR FROM – longe de 

Ex: Do you live far from school? 

AS FAR AS – até (para distâncias) 

Ex: Let’s run as far as that bus-stop. 

BETWEEN – entre (dois) 

Ex: She is divided between love and hate. 

AMONG – entre (mais de dois) 

Ex: They live in a house among many trees. 

 

                             

                 http://www.voceaprendeagora.com/aula/prepositions/49/ 
 

 

01. (PREUNI-SEED / 2015) This material is different ______ that. 
 

A) from          B) to         C) with           D) for           E) of 
 

02.  (PREUNI-SEED / 2015) You should explain this ______  them.  
 

A) at          B) with        C) to           D) from          E) with 
 

 

03. (PREUNI-SEED / 2015) This is a comfortable house to live  ___.  
 

A) on         B) in           C) at            D) by             E) outside 
 

04.  (PREUNI-SEED / 2015) I am going to meet you  ______ 

Saturday, ______  a quarter past three. 
 

A) at, on          B) from, to          C) on, in        D) on, at       E) in, at 
 

 

05. (PREUNI-SEED / 2015) Dave went to Paris ___ June, ___2015. 
 

A) on, in          B) in, on         C) at, in        D) in, in        E) by, on 
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06. (PREUNI-SEED / 2015) ______ the morning I usually have 

classes, _______ the afternoons I always visit my friend Cecil and 

_______   night I sometimes watch TV. 
 

A) in, in, on              B)  in, in, at                C) on, in, in     

D)  in, in, in              E) on, on, at   
 

07. (PREUNI-SEED / 2015) She is very proud ______ her children. 
 

A) at              B) in           C) on            D) with            E) of 
 

08. (PREUNI-SEED / 2015) Aspirin is the best drug to fight ______ 

headache. 
 

A) on           B) against          C) with            D) to           E) for 
 

Leia os dois textos abaixo e responda as questões a seguir: 

TEXTO 1 

Little Boy: What does your Daddy do? 

Little girl: Whatever my Momma tells him. 
 

TEXTO II 

George: Which candidate is your wife going to vote for? 

Herman: Oh, she’ll vote for the same one I do. 

George: Which one is that? 

Herman: I don’t know yet. She’s going to tell me tomorrow. 

        (Janssen, Arlo T. International Stories. New Jersey: Prentice-Hall,1981)  

 

09. A fala da menina no texto I sugere que: 
 

A) Ela está em dúvida em relação à profissão do pai. 

B) Seu pai trabalha com o que ele quer. 

C) Sua mãe e seu pai têm a mesma profissão. 

D) Ela sabe quem dá as ordens em sua casa. 

E) Na família, é seu pai quem decide o que fazer. 
 

10. Em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto II, 

assinale a afirmativa correta: 
 

A) A forma verbal GOING TO TELL indica uma ação presente. 

B) O pronome YOUR refere-se ao substantivo GEORGE. 

C) O uso de YET na frase I DON’T KNOW YET expressa certeza. 

D) A palavra ONE retoma o sentido de CANDIDATE. 

E) A palavra OH constitui marca de linguagem formal do texto. 
 

11. Em SHE’LL VOTE FOR THE SAME ONE I DO, texto II, a 

palavra sublinhada foi empregada no lugar de : 
 

A) Tell                  B) Make                C) Accomplish               

D) Go                   E) Vote for 
 

12. Pode-se inferir dos textos I e II que: 
 

A) É o homem quem determina o que é melhor para a família. 

B) As mulheres são muito indecisas. 

C) Quem toma as decisões na família é a mulher. 

D) Os homens desconsideram as opiniões de suas mulheres. 

E) Homens e mulheres decidem juntas as questões familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. (ENEM - 2010) 

 

Disponível em: http://www.meganbergdesigns.com/andrill/iceberg07/postcards/index.html. 
Acesso em: 29 jul. 2010 (adaptado). 

 

Os cartões-postais costumam ser utilizados por viajantes que 
desejam enviar notícias dos lugares que visitam a parentes e 
amigos. Publicado no site do projeto ANDRILL, o texto em formato 
de cartão-postal tem o propósito de 
 

A) comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados 

Unidos. 

B) convidar colecionadores de cartões - postais a se reunirem em 

um evento. 

C) anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para 

a Antártica. 

D) divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão-

postal da Antártica. 

E) solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto 

com maior frequência. 
 

 
 

 MEANS OF TRANSPORTATION (Meios de Transporte) 

 

Car  ________________________________________________ 

Bus  ________________________________________________ 

Bike ________________________________________________ 

Motorcycle ____________________________________________ 

Foot ________________________________________________ 

Train  _______________________________________________ 

Bullet train  ___________________________________________ 

Truck / Lorry  _________________________________________ 

Ship  ________________________________________________ 

Boat  _________________________________________________ 



Pré-Universitário/SEED Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Língua Inglesa 
 

121 

(Air) Plane ____________________________________________ 

Balloon  ______________________________________________ 

Helicopter  _____________________________________________ 

Cart   _________________________________________________ 
 

 

 SIMPLE PAST 

Uso: Expressa uma ação ocorrida em um tempo definido no 

passado.  

Ex: Ted lived in Italy last year. 

 Forma Afirmativa: Se o verbo for regular basta acrescentar -D, -

ED ou -IED, ao seu radical, conforme sua terminação. 

Ex. To love: loved To clean: cleaned 

      To enjoy: enjoyed To cry: cried 

      To stop: stopped 

Observações: 

1. Os verbos terminados em E recebem o acréscimo de –D: 

Exs: hope – hoped / change – changed / like – liked 

2. Verbos que têm uma única sílaba ou que terminam em sílaba 

tônica formada por consoante/vogal/consoante, dobra-se a última 

consoante e acrescenta-se - ED: 

Exs: stop – stopped / permit – permitted / occur – occurred /  

rob – robbed / admit – admitted 

3. Nos verbos terminados em Y precedido de consoante, trocamos 

o Y por - IED: 

Exs: study – studied / carry – carried / worry - worried 
 

 Forma Interrogativa: Usa-se o auxiliar DID + verbo no infinitivo 

sem o TO para todas as pessoas. 

Ex: Did she clean the room? 
 

 Forma Negativa: Usa-se o auxiliar DID mais a partícula de 

negação NOT para todas as pessoas. 

Ex: She didn’t clean the room. 
 

Observação: Os verbos irregulares não seguem regra quanto à 

formação do SIMPLE PAST e do PAST PARTICIPLE. Por isso, 

devem ser memorizados. Veja! 
 

IRREGULAR VERBS 

Infinitive  Past  Participle  Translation  

Arise  arose  arisen  Surgir, erguer-se  

Awake  awoke  awoken  Despertar  

Be  was,were  been  Estar, ser  

Bear  bore  borne  Suportar, ser portador de  

Beat  beat  beaten  Bater  

Become  became  become  Tornar-se  

Befall  befell  befallen  Acontecer  

Beget  begot  Begotten, begot  Procriar, gerar  

Begin  began  begun  Começar  

Behold  beheld  beheld  Contemplar  

Bend  bent  bent  Curvar  
Bet  bet  bet  Apostar  

Bid  bid  bid  Oferecer  

Bind  bound  bound  Unir,encadernar,obrigar 

Bite  bit  bitten  Morder  

Bleed  bled  bled  Sangrar  

Blow  blew  blown  Assoprar, explodir  

Break  broke  broken  Quebrar  

Breed  bred  bred  Procriar, reproduzir  

Bring  brought  brought  Trazer  

Broadcast  broadcast  broadcast  Irradiar, transmitir  

Build  built  built  Construir  

Buy  bought  bought  Comprar  

Cast  cast  cast  Atirar, deitar  

Catch  caught  caught  Pegar, capturar  

Choose  chose  chosen  Escolher  

Cling  clung  clung  Aderir, segurar-se  

Come  came  come  Vir  

Cost  cost  cost  Custar  

Cut  cut  cut  Cortar  

Deal  dealt  dealt  Negociar, tratar de 

Dig  dug  dug  Cavar  

Do  did  done  Fazer **  

Draw  drew  drawn  Desenhar**  

drink  drank  drunk  Beber  

Drive  drove  driven  Dirigir  

Eat  ate  eaten  Comer  

Fall  fell  fallen  Cair  

Feed  fed  fed  Alimentar  

Feel  felt  felt  Sentir  

Fight  fought  fought  Lutar  

Find  found  found  Achar, encontrar  

Flee  fled  fled  Fugir, escapar  

Fling  flung  flung  Arremessar  

Fly  flew  flown  Voar, pilotar  

Forbid  forbade  forbidden  Proibir  

Forget  forgot  forgot, forgotten  Esquecer  

Forgive  forgave  forgiven  Perdoar  

Freeze  froze  frozen  Congelar  

Get  got  gotten, got  Obter **  

Give  gave  given  Dar  

Go  went  gone  Ir  

Grow  grew  grown  Crescer  

Have  had  had  Ter  

Hear  heard  heard  Ouvir  

Hide  hid  hidden, hid  Esconder  

Hold  held  held  Segurar  

Hurt  hurt  hurt  Machucar  

Keep  kept  kept  Guardar, manter  

Know  knew  known  Saber, conhecer  
 

Lay  
 

laid  
 

laid  
Colocar em posição 
horizontal, assentar 

Lead  led  led  Liderar  

Leave  left  left  Deixar, partir  

Lend  lent  lent  Dar emprestado  

Let  let  let  Deixar, alugar  

Lie  lay  lain  Deitar  

Lose  lost  lost  Perder, extraviar  

Make  made  made  Fazer, fabricar**  

Mean  meant  meant  Significar, querer dizer  

Meet  met  met  Encontrar, conhecer  

Pay  paid  paid  Pagar  

Put  put  put  Colocar  

Quit  quit  quit  Abandonar  

Read  read  read  Ler  

Ride  rode  ridden  Andar  

Ring  rang  rung  Tocar (campanhia, etc.)  

Rise  rose  risen  Subir, erguer-se  

Run  ran  run  Correr, concorrer, dirigir  

Saw  sawed  sawn  Serrar  

Say  said  said  Dizer  

See  saw  seen  Ver  

Seek  sought  sought  Procurar  

Sell  sold  sold  Vender  

Send  sent  sent  Mandar  

Shake  shook  shaken  Sacudir  

Shed  shed  shed  Soltar, deixar cair**  

Shine  shone  shone  Brilhar, reluzir  

Shoot  shot  shot  Atirar, alvejar  

Show  showed  shown  Mostrar, exibir  

Shrink  shrank  shrunk  Encolher, contrair  

Sing  sang  sung  Cantar  

Sink  sank  sunk  Afundar, submergir  

Sit  sat  sat  Sentar  

Slay  slew  slain  Matar, assassinar  

Sleep  slept  slept  Dormir  

Slide  slid  slid  Deslizar, escorregar  

Sling  slung  slung  Atirar, arremessar  

Speak  spoke  spoken  Falar  
 

 

EXPRESSÕES DO SIMPLE PAST 

Yesterday / In 1987  

Two years ago / An hour ago   

Last (night, week, year, month, vacation, holiday)  
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https://www.youtube/aulalivre.net (Inglês - Aula 2) 

 

 

(UEPB - 2011) 

All things bright and beautiful, 

All creatures great and small, 

All things wise and wonderful, 

The Lord God made them all. 

Each little flower that opens, 

Each little bird that sings, 

He made their glowing colours, 

He made their tiny wings. 

He gave us eyes to see them, 

And lips that we might tell, 

How great is God Almighty, 

Who has made all things well. 

by Cecil F. Alexander 

01. The text is about 
 

A) God’s anger.       B) God’s mercy.        C) God’s creative power.                          

D) God’s pity.            E) God’s omniscience. 
 

02. The predominant tone in the text is: 
 

A) hesitation.             B) fear.                    C) shock. 

D) wonder.                 E) doubt. 
 

03. The pronoun ‘who’ in the last line of the poem refers to: 
 

A) lips.                       B) things.                  C) God. 

D) eyes.                     E) well. 
 

Para responder as questões 4 e 5 leia os textos que seguem: 
 

TEXTO 1 

 
TEXTO 2 

 
Disponível: http://www.glasbergen.com Acesso: 03 jun 2006 

04. (UFCG – 2007 - Adaptada) Os textos 1 e 2 acima ilustram: 
 

A) o uso de linguagem específica de informática no cotidiano dos 

jovens. 

B) a influência crescente dos computadores no ambiente escolar. 

C) a assimilação dos termos de informática pelas escolas. 

D) o universo vocabular dos jovens visto de uma forma crítica. 

E) uma mudança de comportamento no dia-a-dia dos jovens 

05. (UFCG - 2007 - Adaptada) Após a leitura do texto 2, podemos 

inferir que o aluno 
 

A) se surpreende com o nível de complexidade exigido pelas 

tarefas escolares. 

B) parece não saber resolver a atividade proposta sem a ajuda do 

computador. 

C) imagina que seu cérebro funciona como um computador 

conectado à internet. 

D) perdeu o hábito de resolver questões que exigem pouco 

raciocínio lógico. 

E) demonstra preguiça em resolver problemas de forma 

tradicional. 
 

06. (ESPM - 2004) 
 

 
Garfield only ate half of his food because: 

A) He was not hungry; 

B) He had already had a snack; 

C) He was on a diet; 

D) He intended to have a snack after lunch; 

E) He stopped eating his food to have a snack. 

 

07. (ENEM - 2012) 

Quotes of the Day 

Friday, Sep. 02, 2011 

“There probably was a shortage of not just respect and boundaries 

but also love. But you do need, when they cross the line and break 

the law, to be very tough.” 

British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that those 

involved in the recent riots in England need “tough love” as he vows 

to “get to grips” with the country’s problem families. 

Disponível em: www.time.com. Acesso em 5 de Nov.2011 (adaptado) 

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, 

as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal 

A) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas 

famílias. 

B) criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos 

jovens. 

C) estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o 

excesso de amor. 

D) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas 

também de firmeza. 

E) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de 

jovens britânicos. 
 

08. (ENEM - 2017) 

One of the things that made an incredible impression on me in the 

film was Frida's comfort in and celebration of her own unique 

beauty. She didn't try to fit into conventional ideas or images about 

womanhood or what makes someone or something beautiful. 
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lnstead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly 

caring what other people thought. She was magnetic and beautiful 

in her own right. She painted for years, not to be a commercial 

success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, 

family, love and culture. She absolutely and resolutely was who she 

was. The trueness of her own unique vision and her ability to stand 

firmly in her own truth was what made her successful in the end. 

HUTZLER, L. Disponível em: www.etbscreenwriting.com. Acesso em: 6 maio 2013 

 

A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se 

impressionada com o fato de a pintora 

 

A) ter uma aparência exótica. 

B) vender bem a sua imagem. 

C) ter grande poder de sedução. 

D) assumir sua beleza singular. 

E) recriar-se por meio da pintura. 

 

 

 FAMILY MEMBERS  

 

Father   _______________________________________________ 

Mother  ______________________________________________ 

Parents ______________________________________________ 

Brother ______________________________________________ 

Sister _______________________________________________ 

Children  _____________________________________________ 

Son __________________________________________________ 

Daughter _____________________________________________ 

Wife __________________________________________________ 

Husband ______________________________________________ 

Uncle _________________________________________________ 

Aunt  _________________________________________________ 

Cousin  ______________________________________________ 

Nephew  _____________________________________________ 

Niece  ________________________________________________ 

Grandparents  __________________________________________ 

Grandfather  ___________________________________________ 

Grandmother __________________________________________ 

Grandchildren _________________________________________ 

Grandson ____________________________________________ 

Granddaughter _________________________________________ 

Father-in-law __________________________________________ 

Mother-in-law _________________________________________ 

Brother-in-law _________________________________________ 

Sister-in-law ___________________________________________ 

Godfather   ____________________________________________ 

Godmother  ___________________________________________ 

Stepfather  ____________________________________________ 

Stepmother  ___________________________________________ 

Halfbrother  __________________________________________ 

Halfsister  ____________________________________________ 

 

 SHORT ANSWERS  

 

Para perguntas que exigem como resposta apenas um "sim" ou um 

"não", usamos em inglês as "short answers" (respostas curtas). 

Ex.:  - Do you speak Spanish? 

        - Yes, I do. (Sim.) 

-  No, I don't. (Não.) 

Formação: YES ou NO + sujeito (sob forma pronominal) + verbo 

Observação: Nas respostas curtas negativas, deve-se usar a 

forma contraída. 

1. (TO BE)   Ex. Are you studying for Enem? 

Yes, I am. / No, I’m not. 

2. (TO BE) Ex: Is Sarah a good girl? 

Yes, she is. / No, she isn’t. 

3. (DO/DOES)    Ex: Do you speak English? 

Yes, I do. / No, I don’t.. 

4. (DO/DOES) Ex: Does Helen live in Europe? 

Yes, she does. / No, she doesn´t. 

5. (DID)   Ex. Did Paul go to school yesterday? 

Yes, he did. / No, he didn’t.  

6. (DID) Ex: Did you like the show? 

Yes, I did. / No, I didn´t. 

7. (WILL)    Ex. Will they go to the beach next Sunday? 

Yes, they will. / No, they won’t. 
 

 

 

Na resposta curta, usa-se o verbo auxiliar: to do, to be, to have 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ed9xvatiVAs 

 
 

 
Assinale a resposta certa para cada pergunta. 

01.  Are you tired? 
 

A) Yes, I am.           B) Yes, you are.          C) No, I am not. 

D) Yes, he is.            E) No, he isn´t. 
 

02. Are the girls in the park? 
 

A) Yes, she is.            B) Yes, they are.          C) No, she is not.   

D) No, she isn´t.           E) Yes, it is. 
 

03.  Has Peter got a dog?  
 

A) No, he hasn´t.      B) No, he doesn´t.          C) Yes, he does. 

D) Yes, he did.           E) Yes, they haven´t. 
 

04.  Are Jane and Nick friends? 
 

A) Yes, she is.         B) No, she isn´t.          C) Yes, they are.       

D) Yes, we are.         E) Yes, they´re. 
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05. Does your mother make dinner? 
 

A) Yes, she is.          B) Yes, she does.       C) Yes, he does. 

D) No, she isn´t.       E) Yes, it does. 
 

Para responder as questões 6 e 7, leia o texto que segue: 
 

ORGAN DONATION: 
One Brain-Dead Person Can Save Nine Lives 
 

 

Extraído de http://wockhardt-hospitals.blogspot.com.br/2009/05/ 
one-brain-dead-person-can-save-9-lines.html. Acessado em 27 de maio de 2014. 

06.  (PREUNI-SEED / 2015) Segundo o texto, 
 

A) antes de 1954, órgãos humanos não eram transplantados com 

sucesso. 

B) em 1954, havia um grande número de transplantes bem-

sucedidos. 

C) ainda hoje há poucos tipos de transplantes. 

D) o rim é o órgão mais fácil de ser transplantado com sucesso. 

E) 16 pessoas recebem transplante de órgão por dia. 
 

07. (PREUNI-SEED / 2015) Inferimos do texto que 
 

A) 70 pessoas recebem transplantes de órgãos por semana. 

B) há menos que 87 mil pacientes na lista de espera. 

C) não há doação de órgãos suficiente. 

D) uma pessoa com morte cerebral pode salvar até quatro vidas 

através da doação de órgão. 

E) a palavra liver significa morador. 
 

Para responder as próximas questões, leia o texto que segue.   

Before I got married, I worked for a large company. I was a 

secretary. Now I’m a housewife. I don’t like it when people say, “Oh, 

so you don’t work” or “You’re really lucky. I’d like to stay at home all 

day”. They don’t understand I’m very busy all day. I get up before 

my husband to fix breakfast for him and the children. Then I take 

my son Henrique to school. I have another son, Miguel, who is four, 

so I look after him during the day. I do the laundry, I do the 

shopping, I do the cleaning, I do the cooking. It’s a very difficult job. 
 

08. (PREUNI-SEED / 2015) Segundo o texto, a personagem- 

narradora 
 

A) nunca trabalhou fora de casa. 

B) é secretária de uma multinacional. 

C) sente-se privilegiada pelo fato de trabalhar em casa e poder 

cuidar da família. 

D) tem quatro filhos. 

E) sente-se incomodada quando as pessoas tratam suas 

atividades diárias com desdém. 
 

09. (PREUNI-SEED / 2015) O texto afirma que 
 

A) Miguel é filho da narradora. 

B) Henrique é o esposo da narradora. 

C) a atividade preferida da mulher é ir às compras. 

D) permanecer casado exige muita dedicação e disposição. 

E) cozinhar é uma tarefa fácil. 
 

 

10. (ENEM - 2013)  

National Geographic News 
Christine Dell’Amore 
Published April 26, 2010 
 

Our bodies produce a small steady amount of natural morphine, a 

new study suggests. Traces of the chemical are often found in 

mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the 

drug is being made naturally or being delivered by something the 

subjects consumed. The new research shows that mice produce 

the “incredible painkiller” – and that humans and other mammals 

possess the same chemical road map for making it, said study co-

author Meinhart Zenk, who studies plant-based pharmaceuticals at 

the Donald Danforth Plant Science Center in St. Louis, Missouri. 

Disponível em www. Nationalgeographic.com. Acesso em 27 jul. 2010. 
 

Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a 

realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que 

 

A) Os compostos químicos da morfina, produzidos por humanos, 

são manipulados no Missouri. 

B) Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para 

a produção de morfina. 

C) A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor 

em ratos e humanos. 

D) Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir 

a dor. 

E) a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. 

 

 
 

 STREETS AND TRANSPORTATION  

 
 

Road  ________________________________________________ 

Avenue  _______________________________________________ 

Boulevard _____________________________________________ 

Highway  ______________________________________________ 

Sidewalk  _____________________________________________ 

Pedestrian crossing _____________________________________ 

Bus stop  ______________________________________________ 

Bus terminal  ___________________________________________ 

Subway station  ________________________________________ 

Airport ________________________________________________ 

Traffic light  ____________________________________________ 

Parking _______________________________________________ 

http://wockhardt-hospitals.blogspot.com.br/2009/05/
http://www.inglesnapontadalingua.com/2009/03/o-que-significa-id.html
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PLACES IN A CITY  

City hall _____________________________________________ 

Lawcourt ____________________________________________ 

Hostel _______________________________________________ 

District ______________________________________________ 

Buildings ____________________________________________ 

Market  _____________________________________________ 

Supermarket _________________________________________ 

Bank  _______________________________________________ 

Theater _____________________________________________ 

Bookstore ____________________________________________ 

Drugstore  ____________________________________________ 

Library ________________________________________________ 

Museum _____________________________________________ 

Cinema / Movies ________________________________________ 

Amusement park ________________________________________ 

Club  _________________________________________________ 

Beach  ________________________________________________ 

Shopping center  ________________________________________ 

Church _______________________________________________ 

Restaurant  ____________________________________________ 

Pub  _________________________________________________ 

Snack bar _____________________________________________ 

Zoo  __________________________________________________ 

Botanical garden ________________________________________ 
 

 SIMPLE FUTURE 

Formação: Sujeito+ WILL+ verbo no infinitivo sem  - to 

Ex: I will be at work at 7 o´clock tomorrow.  

Formas: 

Afirmativa: We will probably go out this evening. 

Negativa: I will not (won’t) be here tomorrow. 

Interrogativa: Will you study tomorrow? 

Forma contracta: I will = I ‘ll 

                          You will = you’ll 

                           I will not = I won’t 

Usos: 

  Previsões sem evidências 

Ex: Don’t worry. You’ll pass. 

  Decisões tomadas no momento em que se fala 

Ex: This car is too cheap. I’ll buy it. 

  Pedidos / solicitações 

Ex: Will you help me choose a bilingual dictionary? 

  Promessas / ameaças 

Ex: I’ll finish my project by next week. 

      If we lose marks because of your behavior, you’ll be in trouble. 

ATENÇÃO: SHALL também é um auxiliar que indica futuro. No 

entanto, só pode ser usado quando se referir a I e WE. Sendo 

assim, podemos dizer I shall (= I will) e we shall (= we will). 

Exs: I shall / will be late tomorrow. 

        I think we shall / will win.    

   

EXPRESSÕES DO SIMPLE FUTURE 

Tonight                   Tomorrow                Next Tuesday 

Next week                 Next month               Next year 

 
 

 

 

 
As questões 1, 2, 3 do foco na prática exploram a estrutura 
do simple future. Então, preste muita atenção em como 
esse tempo verbal é formado. 

 

 
https://www.youtube/aulalivre.net (Inglês - Aula 2) 

 

 
http://musica.com.br/artistas/adele/m/ie039ll-be-   
waiting/letra.html 

 
 

 
01. Complete a frase “The stores _________ early this afternoon”.   
 

A) will closing.              B) will closes.          C) will closed.               

D) will close.                          E) will be close. 
 

02. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase “I’m 

sure she __________ me” no Simple Future?  
 

A) recognizes.              B) will recognized.               C) recognize.  

D) will recognize.          E) will recognizing. 
 

03. Marque a alternativa que completa corretamente a frase “Solar  

energy  __________  an  alternative in the future” .  
 

A) will to be     B) will be     C) will is       D) will are        E) will am  
 

04. TEXT  

Sandra Rawson & David Osbourne 

Request the honour of your presence at their marriage.  

Saturday, the first of August, two thousand seven  

At half past three  

Christ Church, Greenwich  

And afterward at the reception Round Hill Country Club. 

R.S.V.R 

O texto acima é: 
 

A) convite para cerimônia de casamento. 

B) anúncio de festa beneficente de uma igreja. 

C) nota sobre falecimento. 

D) carta de notificação de compra de uma casa. 

E) alerta ao consumidor de defeito no aparelho. 

 

 

 

http://musica.com.br/artistas/adele/m/ie039ll-be-
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05. (ENEM - 2010) 

The six-year molars 

The six-year molars are the first permanent teeth. They are the 

“keystone” of the dental arch. They are also extremely susceptible 

to decay. 

Parents have to understand that these teeth are very important. 

Over 25% of 6 to 7 year old children have beginning cavities in one 

of the molars. 

The early loss of one of these molars causes serious problems in 

childhood and adult life. It is never easy for parents to make kids 

take care of their teeth. Even so, parents have to insist and never 

give up. 

Módulo do Ensino Integrado: Fundamental, Médio, Profissional – DCL 
 

O texto aborda uma temática inerente ao processo de 

desenvolvimento do ser humano, a dentição. Há informação 

quantificada na mensagem quando se diz que as cáries dos dentes 

mencionados 

A) acontecem em mais de 25% das crianças entre seis e sete 

anos. 

B) ocorrem em menos de 25% das crianças entre seis e sete 

anos. 

C) surgem em uma pequena minoria das crianças. 

D) começam em crianças acima dos 7 anos. 

E) podem levar dezenas de anos para ocorrer. 
 

06. (ENEM - 2015) 

My brother the star, my mother the earth 

my father the sun, my sister the moon, 

to my life give beauty, to my 

body give strength, to my corn give 

goodness, to my house give peace, to 

my spirit give truth, to my elders give 

wisdom. 

Disponível em: www.blackhawkproductions.com. Acesso em: 8 ago. 2012.  
 

Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de 

um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a 

tradição oral da cultura indígena norte-americana e a  
 

A) transmissão de hábitos alimentares entre gerações.  

B) dependência da sabedoria de seus ancestrais.  

C) representação do corpo em seus rituais.  

D) importância dos elementos da natureza.  

E) preservação da estrutura familiar. 
 

07. (ENEM - 2011) 

Mary Mac’s mother’s making Mary Mac marry me. 

My mother’s making me marry Mary Mac. 

Will I always be so Merry when Mary’s taking care of me? 

Will I always be so merry when I marry Mary Mac? 

(From a song by Carbon Leaf) 

Disponível em: http://www.uebersetzung.at. Acesso em: 27 jun. 2011. 
 

O trava-língua, além de funcionar como um exercício de pronúncia, 

também pode abordar assuntos relacionados à sociedade. No 

texto, o tema abordado refere-se 
 

A) à união de duas pessoas que se amam há anos. 

B) à decisão de Mary Mac de se casar com seu amor. 

C) aos cuidados de Mary Mac com seu futuro esposo. 

D) às dúvidas do filho sobre a felicidade após o casamento. 

E) à felicidade da mãe com relação ao casamento da filha. 
 

 

 
 HUMAN BODY 

 

Head  _______________________________________________ 

Hair _________________________________________________ 

Eyes ________________________________________________ 

Eyebrows  _____________________________________________ 

Nose ________________________________________________ 

Ear _________________________________________________ 

Mouth _______________________________________________ 

Tongue _______________________________________________ 

Tooth  ________________________________________________ 

Neck _________________________________________________ 

Shoulder  _____________________________________________ 

Breast  _______________________________________________ 

Chest ________________________________________________ 

Arm _________________________________________________ 

Finger ________________________________________________ 

Back  _________________________________________________ 

Belly _________________________________________________ 

Leg _________________________________________________ 

Knee _________________________________________________ 

Foot _________________________________________________ 

Toe _________________________________________________ 

Heart ________________________________________________ 

Brain  ________________________________________________ 

Bone ________________________________________________ 

Blood  _______________________________________________ 

Lungs _______________________________________________ 
 

 TO BE GOING TO (IMMEDIATE FUTURE) 

Formação: TO BE + GOING + verbo no infinitivo sem  -to 

EX: I am going to paint that wall tomorrow. 

Uso: 

 Evidência 

Ex: She‘s going to have a baby. 

 Ações que acontecerão no futuro próximo 

Ex: I am going to work tomorrow. 

 Ações planejadas para o futuro  

Ex: She is going to buy a new car. 
 

PALAVRAS MAIS USADAS: 

Tomorrow / Next / The following day 
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Para expressar uma ação planejada, mas nem sempre realizada, 

usamos a construção TO BE GOING TO no passado.  

Ex. I was going to play tennis but it rained. 
 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas 

 

 

Para responder a questão 1, leia a música abaixo: 

WE ARE THE WORLD 
 

There comes a time when we hear a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying 

Oh, and it's time to lend a hand to life 

The greatest gift of all 
 

We can't go on pretending day by day 

That someone, somewhere will soon make a change 

We are all a part of God's great big family 

And the truth, you know, love is all we need 
 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day 

Just you and me 
 

Oh, send them your heart 

So they'll know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to bread 

And so we all must lend a helping hand 
 

When you're down and out, there seems no hope at all 

But if you just believe there's no way we can fall 

Well, well let us realize that a change can only come 

When we stand together as one 
 

01. (PREUNI-SEED / 2015)  

We are the world é uma canção composta por Michael 

Jackson e Lionel Richie, gravada em janeiro de 1985 por 45 dos 

maiores nomes da música norte-americana, no projeto conhecido 

como USA for Africa. A música tinha como objetivo arrecadar 

fundos para o combate à fome no continente africano. 
 

 

Extraído de http://www.africaurgente.org (15 de junho de 2015) 

De acordo com a letra da canção, 
 

A) a situação socioeconômica na África é desastrosa e por isso, 

necessitada da ajuda de países amigos. 

B) todos nós devemos ajudar financeiramente o mais necessitado. 

C) um futuro melhor só será possível se as pessoas aprenderem a 

amar e se doar, como se todos fossem um. 

D) as crianças têm um papel importante na construção de um 

mundo melhor. 

E) a falta de água é o principal causador da fome no continente 

africano. 
 

02. Como resumir a ideia da tira cômica abaixo? 

 

A) Não importa que o cão Snoopy esteja passando mal; ele quer 
festa no outro dia também. 

B) O cão Snoopy tomou muito ponche, passou mal e não se 
divertiu na festa. 

C) O menino Charlie Brown também bebeu muito na festa. 
D) O menino Charlie Brown    sugeriu que poderiam dançar 

novamente no dia seguinte. 
E) O cão Snoopy não deveria ter dançado, bebido e comido tanto 

na festa. 

 

03. Indique a resposta certa para “Are you fond of Susan? 
 

A) Yes, you are fond of Susan. 

B) Yes, I am. 

C) Yes, you are. 

D) Yes, he is. 

E) Yes, very fond Susan. 
 

 

 

04. (ENEM - 2012)    

Scared fit 

My body was telling me things I did not want to hear. In February 

2010, my doctor confirmed what my body was telling me. My not 

feeling well was a result of years of neglecting my body and diet. At 

62, I had developed high blood pressure, type 2 diabetes, and my 

cholesterol was going through the roof. At 4’ 10” and weighing 227 

pounds, the problem was in the mirror looking back at me. My 

doctor said, “lose weight, start eating healthy, and start exercising if 

you want to live to a ripe old age”. Needless to say, I was scared I 

wouldn’t see my grandkids and great-grandkids grow up. 

PAZ, A. Disponível em: www.healthandfitnessmag.com. Acesso em: 28 fev. 2012. 
 

No texto Scared fit, que relata a experiência de Amanda de la Paz 

relacionada aos cuidados com a saúde, a palavra scared faz 

referência ao seu medo de 
 

A) emagrecer mais que o necessário. 

B) encarar exercícios físicos pesados. 

C) enfrentar sua aparência no espelho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lionel_Richie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/USA_for_Africa
http://www.africaurgente.org/
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D) sofrer as consequências de seu descuido. 

E) enfrentar uma dieta com restrição de doces. 
 

05.  (ENEM - 2013) 

 

Disponível em: www.seton.com. Acesso em: 28 fev. 2012. 

 

Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários de 

um espaço urbano. Essa placa, especificamente, tem a função de 

avisar que somente 
 

A) as despesas feitas com estacionamento são deduzidas. 

B) os donos de carro entram no estacionamento do parque. 

C) o proprietário autoriza a validação do estacionamento. 

D) os rebocadores precisam de permissão para entrar no local. 

E) os veículos autorizados podem estacionar naquela área. 
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6. LOS NUMERALES CARDINALES 

0 cero 

1 uno 

2 dos 

3 tres 

4 cuatro 

5 cinco 

6 seis 

7 siete 

8 ocho 

9 nueve 

10 diez 

11 once 

12 doce 

13 trece 

14 catorce 

15 quince 

16 dieciséis 

17 diecisiete 

18 dieciocho 

19 diecinueve 

20 veinte 

21 veintiuno 

22 veintidós 

23 veintitrés 

24 veinticuatro 

25 veinticinco 

26 veintiséis 

27 veintisiete 

28 veintiocho 

29 veintinueve 

30 treinta 

31 treinta y uno 

32 treinta y dos 

33 treinta y tres 

34 treinta y cuatro 

35 treinta y cinco 

36 treinta y seis 

37 treinta y siete 

38 treinta y ocho 

39 treinta y nueve 

40 cuarenta 

50 cincuenta 

60 sesenta 

70 setenta 

80 ochenta 

90 noventa 

100 cien 

200 doscientos 

300 trescientos  

400 cuatrocientos 

500 quinientos 

600 seiscientos 

700 setecientos 

800 ochocientos 

900 novecientos 

1.000 mil 

10.000 diez mil 

100.000 cien mil 

1.000.000 un millón 

10.000.000 diez millones 

100.000.000 cien millones 

1.000.000.000 mil millones 

10.000.000.000 diez mil millones 

100.000.000.000 cien mil millones 

1.000.000.000.000 un billón 

IMPORTANTE: 

1. La y sólo aparece entre las unidades y decenas.: mil ciento treinta 

y uno (1131).  Dos mil siete (2007) 

2. Uno y sus compuestos (veintiuno, treinta y uno, etc.) pierde la 

última letra (o) delante de sustantivo o adjetivo en masculino: un año 

y dos meses / veintiún días / un lindo día a cada mes. 

 

6.1. NUMERALES ORDINALES Y PARTITIVOS 

1º primero / primer  

2º segundo 

3º tercero / tercer  

4º cuarto 

5º quinto 

6º sexto 

7º séptimo 

8º octavo 

9º noveno, nono 

10º décimo 

11º undécimo, décimo primero 

12º duodécimo 

13º decimotercero 

14º decimocuarto 

19º decimonoveno, decimonono 

20º vigésimo 

29º vigésimo nono  

30º trigésimo 

31º trigésimo primero 

40º cuadragésimo 

45º cuadragésimo quinto 

50º quincuagésimo 

60º sexagésimo 

70º septuagésimo 

80º octogésimo 

90º n onagésimo 

100º centésimo 

200º ducentésimo 

300º tricentésimo 

1000º milésimo 

10000º diezmilésimo 

100000º cienmilésimo 

1000000º millonésimo 
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IMPORTANTE: 
1. Los ordinales primero y tercero (y todos os ordinales terminados 
en 1 y 3) se transforman en primer y tercer delante de un sustantivo 
masculino singular. 
 

 

 

Los Lunes al Sol - Fernando León de Aranoa 

Confieso que he vivido – Pablo Neruda 

 

3 razones sorprendentes para dejar los refrescos 

Por Monica De Haro | Salud y bienestar – mar, 7 feb 2012 14:40 CET  

Si eres de los que acostumbra a tomar un refresco al día, en el 

aperitivo, con la comida e incluso nada más levantarte, deberías 

conocer algunas de las cosas que no sólo se dicen, sino que se han 

demostrado científicamente, de estos elixiris casi ‘mágicos’ que 

prometen la felicidad.  

La grasa se adosa a tus órganos. Un estudio danés reciente reveló 

que beber soda de manera regular conduce a un aumento 

espectacular de las grasas peligrosas y difíciles de detectar. Los 

investigadores pidieron a los participantes que bebieran soda, leche, 

que contiene la misma cantidad de calorías, o cola diet todos los 

días durante seis meses.  

¿Los resultados? La masa grasa total es la misma en todos los 

casos, pero los que tomaron soda experimentaron un aumento 

espectacular en las grasas nocivas (ocultas en el hígado) y en el 

colesterol.  

Los edulcorantes artificiales y colorantes alimentarios se han 

relacionado con daños en las células del cerebro y la hiperactividad. 

Además, la investigación ha demostrado que las personas que 

beben refrescos de dieta tienen un mayor riesgo de desarrollar 

diabetes.  

Contiene retardantes de llama. Algunas de las marcas de refrescos 

más populares utilizan aceite vegetal bromado – un tóxico 

retardante – para mantener el aroma artificial. Un ingrediente 

peligroso que suele aparecer etiquetado como BVO en refrescos y 

bebidas isotónicas, y que puede causar síntomas de 

envenenamiento por bromuro, como lesiones en la piel y pérdida de 

memoria, así como trastornos nerviosos.  

Disponível em: http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/salud-y-bienestar/3-razones-

sorprendentes-para-dejar-los-refrescos-134036766.html Acesso em 15.12.2011 

 

01. (SAS -2012) O objetivo central do texto é  

 

A) explicar como ocorre a ingestão de refrigerantes nos dias atuais.  

B) alertar sobre os malefícios da ingestão dos refrigerantes.  

C) anunciar bebidas saborosas como os refrigerantes.  

D) mostrar como os refrigerantes são imprescindíveis em nossa 

dieta.  

E) denunciar o uso abusivo de refrigerantes em nossa sociedade. 

 

02. (SAS -2012) Segundo o texto, as gorduras existentes nos 

refrigerantes não são benéficas porque  

A) adoçam paredes dos órgãos.  

B) viram gorduras totais e por isso são letais.  

C) cristalizam e podem matar o consumidor.  

D) se fixam nas paredes dos órgãos.  

E) podem levar o consumidor à diabetes. 

03. (SAS -2012) A palavra ‘refresco’, utilizada muitas vezes no texto 

anterior, poderia ter como sinônimo em espanhol, nesse contexto,  

 

A) isotónico  

B) jugo  

C) gaseosa  

D) zumo  

E) energético 
 

 

MAITENA. Disponível em:<https://www.pinterest.com/pin/104638391315917965/>. Acesso 
em: 21 st.2015 

04. (CONSULTEC - UNIT_SERGIPE_2016) 

De acuerdo con la viñeta, es correcto afirmar que 

A) el hombre debería tomar alguna decisión. 

B) la mujer se siente segura al lado de su compañero. 

C) la muchacha declara su temor de perder a su pareja. 

D) las personas que viven en pareja llevan una vida más amena. 

E) los personajes conversan sobre las actitudes de los políticos y 

gobernantes. 

 

05. (CONSULTEC - UNIT_SERGIPE_2016) 

La expresión “por otro lado” equivale a 

A) muy cerca. 

B) según. 

C) por separado. 

D) en cambio. 

E) al borde. 

 

 

'Desmachupizar' el turismo. 

Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que 

desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las demás 

atracciones (y son muchas) que tiene el país, naturales y 

arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La 

Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa 

el 70 % de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que 

tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre tres y cinco 

lugares más (la ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de 

Nazca, el Lago Titicaca y la selva) y deja en el país un promedio de 

2.200 dólares € (unos 1.538 euros). 

Carlos Canales, presidente da Cañatur, señaló que la ciudadela 

tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad (un 

máximo de 3.000) con un sistema planificado de horarios y rutas, 

pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la Unesco ha 

advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra 
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cercano al punto de saturación y el Gobierno no debe emprender 

ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que 

coincide el viceministro Roca Rey. 

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 21 jun. 2011 

 

06. (ENEM – 2011) A reportagem do jornal espanhol mostra a 

preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser 

resumido pelo vocábulo "desmachupizar", referindo-se 

A) à escassez de turistas no país. 

B) ao difícil acesso ao lago Titicaca. 

C) à destruição da arqueologia no país. 

D) ao excesso de turistas na terra dos incas. 

E) à falta de atrativos turísticos em Arequipa. 

 

 

7. LOS PRONOMBRES PERSONALES 

Los pronombres personales expresan diferentes categorías 

gramaticales o rasgos gramaticales. La más universal de las 

categorías expresadas por los pronombres personales es la de 

persona gramatical. Todas las lenguas distinguen al menos tres 

personas gramaticales: 

 Las formas de primera persona tienen un referente que tiene el 

rasgo de [+ emisor]. 

 Las formas de segunda persona tienen un referente que tiene el 

rasgo de [+ receptor]. 

 Las formas de tercera generalmente tienen un referente [- 

emisor] y [- receptor] (aunque muchas lenguas europeas usan 

formas de tercera como formas reverenciales de segunda 

persona. 

 

PRONOMBRES 

PERSONALES 
SINGULAR PLURAL 

1ª PERSONA YO NOSOTROS – AS 

2ª PERSONA TÚ VOSOTROS – AS 

3ª PERSONA 
ÉL – ELLA - 

USTED (UD) 

ELLOS – ELLAS - 

USTEDES – (UDS) 

TRATAMIENTO PRONOMBRE EXPRESA 

AL HABLAR CON 

UNA PERSONA 

TÚ MENOS FORMALIDAD 

USTED MÁS FORMALIDAD 

AL HABLAR CON 

MÁS DE UNA 

PERSONA 

VOSOTROS-

AS 

MENOS FORMALIDAD EN 

ESPAÑA; NO SE SUELE 

USAR EN 

HISPANOAMÉRICA. 

 

 

IMPORTANTE: 

1. En español no es costumbre usar los pronombres sujetos, 

excepto en los casos en que es necesario establecer contraste entre 

personas diferentes. 

2. Al enumerar personas incluyéndose a sí mismo, yo es la última 

persona que se menciona. 

Vosotros y yo somos como hermanos. 

3. Ningún pronombre personal forma contracción con otras palabras. 

De ellos, no quiero nada.  

 

7.1. PRESENTE DE INDICATIVO 

     El modo indicativo es un modo gramatical que hay en diversas 

lenguas. Distinguen las modalidades realis frente a irrealis, entre 

ellas muchas lenguas indoeuropeas. El modo indicativo es la forma 

usual para hablar de hechos reales o hechos que se tienen por 

ciertas frases. 

ejemplos: 

Pedro está montando en bicicleta. 

Felipe estudia en su cuarto. 

Yo como galletas. 

El carácter realis de estas oraciones puede compararse con estas 

otras de carácter irrealis: 

Puede que Pedro esté montando en bicicleta. 

Quien sabe cuánto estudia Felipe en su cuarto. 

El que coma galletas aquí, será expulsado. 

 

7.2. VERBOS REGULARES 

PERSONAS CANT-AR VEND-ER PART-IR 

YO O O O 

TÚ AS ES ES 

ÉL/ELLA/USTED A E E 

NOSOTROS/AS AMOS EMOS IMOS 

VOSOTROS/AS ÁIS ÉIS ÍS 

ELLOS/ELLAS/USTEDES AN EN EN 

 

1er conjugación: amar, llorar, comprar, hablar, estudiar, bailar, 

asomar, confiar, llamar y otros.  

2ª conjugación: comer, deber, correr, creer, comprender, barrer, 

temer, aprender y otros.  

3er conjugación: escribir, recibir, abrir, asistir, dividir, existir, sufrir, 

resumir, presumir y otros.   
 

 

 

Mar Adentro - Alejandro Amenábar 

Ficciones – Jorge Luis Borges 

 

 

La salud, derecho universal 

El derecho a la salud es un derecho supuestamente universal, pero 

para poder disfrutarlo se necesitan unos medios que los habitantes y 

los Gobiernos de los países pobres están muy lejos de poseer. Hoy 

en día, los medios de comunicación se están haciendo eco de los 

problemas éticos que plantean infecciones tales como la hepatitis C 

y la enfermedad causada por el virus del ébola. Referente a la 

primera, se discute la aplicación de un nuevo tratamiento de gran 

efectividad pero de elevado precio; ¿quién lo costeará?, ¿se puede 

aplicar a los miles, millones, de enfermos que lo necesitan? En 

cuanto a la segunda, se plantea si es lícito administrar de forma 

urgente una terapia todavía no bien estudiada ante una enfermedad 

a menudo mortal.  

No nos engañemos: todo ello ha cobrado actualidad, y creado un 

gran impacto mediático, porque la primera infección está 

ampliamente repartida entre nosotros y, la segunda, ha suscitado 

una alarma, no solo por su extensión, sino porque ha afectado a 

personas de países desarrollados, y ante el temor de que podría 

transmitirse a uno de nosotros. No hace falta hablar de hepatitis C o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Reverencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_indoeuropeas
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de la infección por el virus del ébola; en todos los centros de salud 

en los que he trabajado en África (salvo determinadas 

enfermedades como la lepra, la tuberculosis y el sida, y los 

programas de vacunación) reciben atención sanitaria tan solo los 

pacientes que pueden pagar por ella; los demás vuelven a casa. Lo 

dijo Einstein: mientras no reconozcamos que la creación y el 

mantenimiento de unas condiciones de vida decentes para todos en 

todos los países es un deber nuestro ineludible, no podremos, con 

un cierto grado de justificación, afirmar que la humanidad está 

civilizada. 

OLLÉ GOIG, Jaime E.  
Disponível em: < http://elpais.com/elpais/2014/09/09/opinion/1410284314_204165.html>. 
Acesso em: 12 out. 2014 

 
 

01. (CONSULTEC - UNIT_SERGIPE_2015) 

De acuerdo con el texto, se puede decir que 

A) el derecho a la salud pública está resguardado en cualquier país 

rico. 

B) cualquier tratamiento por pequeño que sea suele tener precios 

muy altos en todos los sitios. 

C) los medios de comunicación contribuyen a la difusión de malos 

rumores sobre el contagio de muchas enfermedades. 

D) la gente sin recursos carece del derecho universal a la salud. 

E) las infecciones más sencillas son las más difíciles de reprimir. 

 

02. (CONSULTEC - UNIT_SERGIPE_2015) 

Existe equivalencia de sentido entre la forma transcrita y el término 

que se sugiere en 

A) “supuestamente” (l. 1) — ciertamente.  

B) “Referente a” (l. 6) — Sobre.  

C) “En cuanto a” (l. 9-10) — Durante. 

D) “No hace falta” (l. 18) — Fidedigno. 

E) “mientras” (l. 24) — tan pronto como. 

 

Niños gorditos 

La obesidad infantil se relaciona directamente con la dieta y el 

sedentarismo. La publicidad de alimentos no saludables en 

televisión, sobre todo en horarios de mayor audiencia infantil, 

expone a nuestros niños al uso de técnicas de marketing que los 

inducen a consumir alimentos que no cumplen las recomendaciones 

nutricionales.  

El marketing de la industria de la alimentación se extiende a las 

escuelas, clubes, internet, juguetes y  productos con logos, premios, 

etc., creando un estímulo permanente al que los niños son 

vulnerables. Es exitoso para las empresas porque la publicidad 

influye sobre la elección de alimentos en los niños, los pedidos de 

compra (berrinches en supermercados) y los  patrones de consumo. 

Estudios afirman que a partir de los dos años los niños ya pueden 

expresar su voluntad de compra influidos por la propaganda. Sin 

embargo, para los niños, familias y sociedad el impacto es 

absolutamente negativo: los niños con sobrepeso están en riesgo de 

serios problemas de salud.  

NIÑOS GORDITOS.Disponível em:. Acesso em: 2 out. 2016. Adaptado.  

 

03. (UNIC-2017-1). De acuerdo con el texto, es cierto afirmar que la 

televisión  

A) muestra los beneficios y maleficios de algunos alimentos.  

B) publicita juegos y juguetes que no estimulan la práctica de 

deportes.  

C) vehicula mucha propaganda impropia en los horarios más 

nobles.  

D) contribuye a que la alimentación de los niños no sea adecuada y 

de calidad.  

E) conciencia a los padres a que escojan mejor los alimentos de 

sus hijos.  

 

04. (UNIC-2017-1). Es una idea que está presente en el texto  

A) las empresas de publicidad tienen estudios serios para saciar el 

gusto de los niños.  

B) la publicidad de consumo de los alimentos es siempre muy 

eficaz.  

C) la elección de un alimento sano requiere algún conocimiento y 

mucho cuidado.  

D) los niños pequeños casi no entienden lo que la televisión les 

ofrece.  

E) los padres acaban cediendo a lo que los niños quieren comprar 

en los supermercados. 

 

Los fallos de software en aparatos médicos, como marcapasos, van 

a ser una creciente amenaza para la salud pública, según el informe 

de Software Freedom Law Center (SFLC) que ha sido presentado 

hoy en Portland (EEUU), en la Open Source Convention (OSCON). 

La ponencia "Muerto por el código: transparencia de software en los 

dispositivos médicos implantables” aborda el riesgo potencialmente 

mortal de los defectos informáticos en los aparatos médicos 

implantados en las personas. 

Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del 

corazón, epilepisía, diabetes, obesidad e, incluso, la depresión 

dependen de implantes, pero el software permanece oculto a los 

pacientes y sus médicos. 

La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros 

campos, como en elecciones, en la fabricación de coches, en las 

líneas aéreas comerciales o en los mercados financieros. 

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 24 jul. 2010 (adaptado). 

 

05. (ENEM – 2011) O título da palestra, citado no texto, antecipa o 

tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de 

A) relatar novas experiências em tratamento de saúde. 

B) alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de 

uso médico para o ser humano. 

C) denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres 

humanos. 

D) divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos 

lançados no mercado. 

E) apresentar os defeitos mais comuns de softwares em aparelhos 

médicos. 

 

8. VERBOS IRREGULARES E > IE 

PERSONAS EMPEZAR QUERER SENTIR 

YO EMPIEZO QUIERO SIENTO 

TÚ EMPIEZAS QUIERES SIENTES 
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ÉL/ELLA/USTED EMPIEZA QUIERE SIENTE 

NOSOTROS/AS EMPEZAMOS QUEREMOS SENTIMOS 

VOSOTROS/AS EMPEZÁIS QUERÉIS SENTÍS 

ELLOS/ELLAS/ 

USTEDES 
EMPIEZAN QUIEREN SIENTEN 

 

1ª - Acertar, encerrar, sentar, comenzar, gobernar, cegar, concertar, 

confesar, fregar, tropezar, encomendar, merendar, calentar, apretar. 

2ª - Tender, atender, extender, encender, ascender. 

3ª - Convertir, mentir, helar, herir arrepentir, digerir. 

 

8.2. IRREGULARES O > UE 

PERSONAS RECORDAR PODER DORMIR 

YO RECUERDO PUEDO DUERMO 

TÚ RECUERDAS PUEDES DUERMES 

ÉL/ELLA/USTED RECUERDA PUEDE DUERME 

NOSOTROS/AS RECORDAMOS PODEMOS DORMIMOS 

VOSOTROS/AS RECORDÁIS PODÉIS DORMÍS 

ELLOS/ELLAS/ 

USTEDES 
RECUERDAN PUEDEN DUERMEN 

 

1ª - Contar, acordar, concordar, costar, acostar, sonar, soñar, 

mostrar, demostrar, probar, aprobar, comprobar, rogar, volar, 

apostar, colar, soltar, almorzar, forzar, reforzar, engrosar, renovar, 

rodar, encontrar, etc. 

2ª - Volver, envolver, devolver, mover, promover, comover, resolver, 

absolver, disolver, morder, doler, etc. 

3ª – Conjugación sólo ocurre esta irregularidad en los verbos 

DORMIR y MORIR. 

 

 

 

El Crimen del Padre Amaro - Carlos Carrera  

La Trégua – Mario Benedetti 

 

 

En la Ópera de esta capital, nuestro tenor de fama mundial, Plácido 

Domingo, recibió hoy, martes, por la tarde, de manos del Rey Carlos 

XVI Gustavo de Suecia dotado con un millón de dólares. 

     Muchos amantes de la música y lo más granado de la sociedad 

se habían reunido en la «Operahuset» para asistir a la ceremonia de 

entrega. La velada comenzó con un aria de Isolda de Wagner 

interpretada por Nina Stemme, uno de los números más celebrados 

de la Nilsson, seguida del discurso de entrega. Plácido Domingo, 

muy  conmovido por la solemnidad del momento, tras recordar a su 

querida amiga, la extraordinaria soprano sueca, con la que había 

trabajado en casi todas las escenas del mundo, dijo que había 

recibido muchos premios durante su vida, pero que éste era uno de 

los más grandes y suponía el mejor momento de su carrera: «No 

tengo palabras para expresar mi gratitud». La noche terminó con 

una cena de gala, presidida por los Reyes, en la «Stadshuset» o 

Ayuntamiento de la ciudad.  

Esta es la primera vez que se entrega el «Premio Birgit Nilsson», 

una especie de Nobel de la música clásica. Fue la misma soprano 

sueca, quien estipuló en su testamento que con una parte de su 

fortuna se concediera cada tres años un galardón en su memoria. 

Puso la condición de que el primer galardonado fuera Plácido 

Domingo, director y cantante de ópera, persona a la que quería y 

admiraba. 

Disponível em: http://www.abc.es/20091013/culturamúsica/ 

plácidodomingorecibepremio200910132227.html Acesso em: 14 de noviembre de 2009 
 

01. (SAS-2016) De acordo com o texto, podemos afirmar que a 
fortuna mencionada 
A) foi concebida aos músicos do país da soprano sueca. 
B) foi direcionada ao cantor lírico Plácido Domingo. 
C) se destinaria a uma premiação a cada três anos em memória de 

Birgit Nilsson. 
D) não serviu para nada. 
E) ficou a cargo da família de Plácido Domingo. 

 

 

Disponível em: < http://pbs.twimg.com/media/BuoXKWQIQAAui82.jpg.> Acesso em: 13 out. 
2014. 

 

 

02. (CONSULTEC - UNIT_SERGIPE_2015) 

Es correcto afirmar que la viñeta y el texto “La salud, derecho 

universal” (aula 7) 

A) rechazan con vehemencia los programas de tratamientos 

prolongados de salud pública. 

B) revelan que las políticas para combatir algunas epidemias están 

equivocadas. 

C) vienen a mostrar que sin dinero las enfermedades no pueden 

curarse. 

D) divulgan formas de mitigar el problema de las personas más 

pobres. 

E) explican las razones de tanta contaminación en el mundo. 

 

Cosas que hartan 

Cada 23 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día de la 

Visibilidad Bisexual. Una fecha que viene conmemorándose desde 

hace 17 años para seguir normalizando una opción sexual a la que 

aún persigue cientos de estereotipos.  

“Defender la bisexualidad es defender, representar y promover la 

diversidad de las relaciones humanas, no es una fase de la vida y 

no estamos confusos sino hartos de escuchar todo lo que nos 

dicen”, explica la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 

Transexuales y Bisexuales en un comunicado publicado con motivo 

de esta celebración. Su principal demanda es lograr “una sociedad 

más igualitaria en la que las múltiples caras de la bisexualidad dejen 
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de ser invisibilizadas por el monosexismo, aquella imposición social 

que fuerza a las personas a definirse como homosexuales o 

heterosexuales”.   

Cosas que hartan. Disponível em: . Acesso em: 24 set.2016. Adaptado.  
 

03. (CONSULTEC - GUANAMBI_MED._2017.1) En el texto, se 

afirma que la celebración  

A) pretende consagrar a partir de ahora una data más en el 

calendario mundial.  

B) busca sensibilizar a la gente para que entienda la forma de vida 

de algunas personas.  

C) promueve un encuentro mundial de personas que buscan la 

diversidad en todos los ámbitos.  

D) deja patente que las relaciones humanas han roto todo tipo de 

fronteras y prejuicios.  

E) defiende cualquier comportamiento que tiene por objetivo 

camuflar el proceder humano. 

 

04. (CONSULTEC - GUANAMBI_MED._2017.1) Se podría afirmar 

que la tónica del texto está ocasionado por  

A) la igualdad de géneros.  

B) la violencia doméstica.  

C) el prejuicio a la preferencia sexual.  

D) el debate sexista contemporáneo.  

E) la negación de la opinión ajena. 

 

05. (ENEM-2011)  

Bienvenido a Brasília. 

El Gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del 

Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), da la 

bienvenida a los participantes de la 34ª Sesión del Comité del 

Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial, de 1972, el 

Comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales 

para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de 

conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio 

Mundial, con base en los análisis del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (Icomos), del Centro Internacional para el 

Estudio de la Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultural 

(ICCROM) y de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN). 

Disponível em: http://www.34whc.brasilia2010.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 

O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para 

deliberar sobre ações que visem à conservação e à preservação do 

patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações 

nacionais que participaram da 34ª Sessão do Comitê do Patrimônio 

Mundial, destaca-se a 

A) participação em reuniões do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios. 

B) realização da cerimônia de recepção da Convenção do 

Patrimônio Mundial. 

C) organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura 

brasileiro. 

D) discussão sobre o estado de conservação dos bens já 

declarados patrimônios mundiais. 

E) estruturação da próxima reunião do Comitê do Patrimônio 
Mundial. 

 

 
06. (ENEM/PPL-2016) 
 

 
Disponível em: www.e-faro.info. Acesso em: 19 nov. 2012 (adaptado). 

 

A charge apresenta uma interpretação dos efeitos da crise 
econômica espanhola e questiona o(a) 
 

A) decisão política de salvar a moeda única europeia. 

B) congelamento dos salários dos funcionários. 

C) apatia da população em relação à política. 

D) confiança dos cidadãos no sistema bancário. 

E) plano do governo para salvar instituições financeiras. 

 

 

9. LA INTERROGACIÓN 

    El signo de interrogación es un signo de puntuación que indica 

que la oración que le sigue o precede es una pregunta. En las 

lenguas que usan el alfabeto latino este signo se escribe “?” 

En la mayoría de los idiomas se utiliza un único signo de 

interrogación al final de la frase interrogativa: Quantiannihai?", 

"Wiealtbist du?", "Howold are you? (en italiano, alemán e inglés 

¿Cuántos años tienes?). Este fue el uso habitual también en 

español hasta mucho después de que la segunda edición de la 

Ortografía de la Real Academia, en 1754, declarase preceptivo 

iniciar las preguntas con el signo de apertura de interrogación 

invertido (¿) y terminarlas con el signo de interrogación ya existente 

(?) — ¿Qué edad tienes? —, al tiempo que se ordenaba lo mismo 

para los signos de admiración (¡) y (!). 

 

Los pronombres interrogativos pueden ser invariables o variables y 

siempre son acentuados. 
 

INVARIABLE VARIABLE 

QUÉ CUÁL – CUÁLES 

CUÁNDO QUIÉN – QUIÉNES 

http://www.e-faro.info/
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CÓMO CUÁNTO – CUÁNTA 

DÓNDE CUÁNTOS – CUÁNTAS 

 

 

 

 

La Lengua de Las Mariposas - José Luis Cuerda 

El Arco y la Lira – Octavio Paz 

 

 

Texto para as questões de 1 a 3 

La economía alemana necesita 200.000 inmigrantes por año, 

calcula el Bundesbank 

AFP – lun, 23 abr 2012 20:29 CEST 

Alemania necesita en torno a 200.000 inmigrantes más por año para 

compensar el declive demográfico y sosteer el crecimiento, estima el 

Bundesbank (banco central germano) en su informe mensual, 

publicado este lunes. 

Este aporte regular de mano de obra extranjera debería asociarse a 

reformas destinadas a prolongar la duración de la vida activa y 

facilitar la labor profesional a las personas con hijos a cargo, agrega 

el Bundesbank. 

Alemania ya ha previsto retrasar la edad de jubilación a los 67 años 

y se esfuerza por atraer cada vez a más inmigrantes, en particular 

trabajadores cualificados como ingenieros, informáticos o 

enfermeras. 

El país recibió el año pasado 177.300 inmigrantes, en su mayoría 

procedentes de Europa central y oriental, lo que supone una subida 

del 2,6% con relación al 2010, la mayor en 15 años. El país cuenta 

con 10,6 millones de inmigrantes, de una población total de 81,7 

millones en 2010, según el instituto federal de estatísticas Destatis. 

Con una tasa de fecundidad entre las más bajas del mundo y una 

edad media de las más elevadas, la demografía resulta una bomba 

de tiempo para Alemania, que pesa sobre su potencial de 

crecimiento y en las finanzas públicas. 

Las previsiones demográficas ven la proporción de personas de 65 

años y más pasar del 20% actual al 34% en 2060. El aumento de la 

inmigración será necesario no sólo para compensar el declive 

demográfico, sino para mantener el crecimiento de la producción 

económica, el de la productividad, las inversiones a alto nivel y el 

fuerte grado de innovación y el progreso técnico, agrega el 

Bundesbank. 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/econom%C3%ADa-alemananecesita-200-000-
182905549.html 

 

01. (SAS-2012) Lendo o texto anterior, podemos dizer que o seu 

objetivo central é 

A) apresentar o número de imigrantes existente na Alemanha. 

B) informar que a Alemanha precisa contratar engenheiros, 

enfermeiras e pessoas da área de informática. 

C) informar a preocupação da Alemanha com relação à falta de 

funcionários qualificados em alguns setores. 

D) informar que a Alemanha está buscando imigrantes para 

contratar em algumas áreas de atuação. 

E) mostrar que a Alemanha necessitará de imigrantes já que há um 

declive demográfico e ela precisa manter o crescimento do país. 

 

02. (SAS-2012) Considera-se imigração ‘o movimento de entrada, 

com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho 

e/ou residência, de pessoas ou populações, de um país para outro’. 

O texto nos apresenta alguns dados relativos à imigração na 

Alemanha. Levando em consideração essas informações, marque o 

item correto: 

A) A Alemanha recebeu, em 2010, 177.300 imigrantes. 

B) Os imigrantes da Alemanha em sua maioria são orientais. 

C) A taxa de imigrantes em 2011 é a maior em 15 anos. 

D) 30% dos trabalhadores alemães são imigrantes. 

E) A taxa de imigrantes aumentou 2,6% com relação ao ano 

passado. 

 

03. (SAS-2012) O que significa dizer que a Alemanha irá “retrasar la 

edad de jubilación a los 67 años (l. 09)”? 

A) Que ela atrasará os processos de aposentadoria. 

B) Que ela instituirá a idade mínima de 67 anos para a 

aposentadoria. 

C) Que ela beneficiará os que tiverem 67 anos e queiram voltar a 

trabalhar. 

D) Que ela irá promover uma campanha de atraso à aposentadoria. 

E) Que ela antecipará a idade de aposentadoria para os 67 anos. 

 

Microcefalia y zika 

El ministerio de Salud de Brasil confirmó ayer la relación entre el 

aumento de casos de microcefalia en bebés nacidos en el nordeste 

del país con el virus zika, transmitido por el mosquito responsable 

del contagio del dengue y del que no se conocía esa secuela. 

Las autoridades sanitarias establecieron el vínculo tras identificar la 

presencia del virus zika en los análisis realizados a un bebé 

fallecido que había nacido con microcefalia y otras dolencias 

genéticas. La microcefalia es una enfermedad congénita que deriva 

en la formación de un cráneo inferior a lo normal y perjudica el 

desarrollo intelectual del bebé. En todo Brasil ya se han identificado 

739 casos sospechosos este año, frente a los 147 diagnosticados 

en 2014, según cifras oficiales. 

El gobierno informó también del fallecimiento de dos adultos, un 

paciente que ya sufría lupus y una adolescente, que serían las 

primeras muertes no infantiles relacionadas con el zika en el mundo, 

un virus descrito hasta ahora como una versión leve del dengue y 

que fue detectado este año en 18 estados del país. 

Disponível em:< http://hoy.com.do/brasil-confirma-relacion-microcefaliay-zika/> Acesso em: 
12 out. 2015. Adaptado. 

 

04. (CONSULTEC – FAC.GUANAMBI_2016) 

Tras la lectura del texto, es correcto afirmar que 

A) el dengue puede desarrollar secuelas tras el nacimiento de los 

bebés. 

B) la relación entre los casos de microcefalia y el virus zika es 

efectiva. 

C) el zika ha causado la muerte de muchos bebés recién nacidos. 

D) la microcefalia se potencializa gracias a la acción del virus zika. 

E) el diagnóstico del virus está más rápido y eficaz. 
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05 (CONSULTEC – FAC.GUANAMBI_2016) 

El término “también” podría sustituirse por 

A) cerca de. 

B) al parecer. 

C) asimismo. 

D) sin embargo. 

E) indudablemente. 

 

 

 

06. (ENEM – 2011) 

El Tango. 

Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de una 

filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria, 

jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida 

desde lo más hondo de la historia argentina. 

El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor la clase media 

porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas 

composiciones, sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo 

por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas 

provenientes de Londres y París. 

Ya en la década del ‘20 el tango se anima incluso a traspasar las 

fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos donde es 

aclamado por públicos selectos que adhieren entusiastas a la 

sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos 

porteños; ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubs y 

casas particulares. 

El tango revive con juveniles fuerzas en ajironadas versiones de 

grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San 

Telmo, Barracas y La Boca y películas foráneas que lo divulgan por 

el mundo entero. 

Disponível em: http://www.elpolvorin.over-blog.es. Acesso em: 22 jun. 2011 (adaptado). 

 

Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, 

retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos de sua história, o 

tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por. 

 

A) manter-se inalterado ao longo de sua história no país. 

B) influenciar os subúrbios, sem chegar a outras regiões. 

C) sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do país. 

D) manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. 

E) ignorar a influência de países europeus, como Inglaterra e 

França. 

 

 

10. HETEROSEMÁNTICOS (Falso amigo) 

    Un falso amigo es una palabra de otros idiomas que se parece, 

en la escritura o en la pronunciación, a una palabra en la lengua 

materna del hablante, pero que tiene un significado diferente. Un 

ejemplo típico de un falso amigo es la palabra portuguesa 

embaraçado, que significa ‘avergonzado’. Según una anécdota, el 

presidente de Portugal dijo en España: «¡Estoy embarazado...!» y 

hubo confusión hasta que se explicó el malentendido. 

Otros ejemplos típicos son exit, del inglés, que significa salida y no 

éxito; subir, del francés, que significa sufrir, padecer, y no subir; o 

guardare, del italiano, que significa mirar, y no guardar, grocery del 

inglés que significa mercaderías y no grosería, vasoura en 

portugués no significa basura sino escoba, Actual, también del 

inglés, que significa real y no actual. 

Muchos falsos amigos se deben a una etimología común que ha 

derivado en significados distintos en cada lengua. Todos los idiomas 

son víctimas de los falsos amigos. 

 

HETEROSEMÁNTICOS 

Apellido Sobrenome Cigarrillo Cigarro 

Sobrenombre Apelido Palco Camarote 

Taller Oficina Escenario Palco 

Oficina Escritório Rato Momento 

Salada Salgada Ratón Rato 

Ensalada Salada Pronto 
Logo, já, 

rápido 

Salsa Molho Listo Pronto 

Escritorio Escrivaninha Zurdo Canhoto 

Rubio Loiro Sordo Surdo 

Pelirrojo Ruivo Rodilla Joelho 

Rojo Vermelho 
Raro, 

desagradable 
Esquisito 

Vaso Copo Exquisito 

Bom, 

agradável, 

gostoso 

Copo Floco de neve Lienzo 
Tela de 

pintura 

Jarrón, florero Vaso Pañuelo Lenço 

Copa Taça Hueso Osso 

Taza Xícara Oso Urso 

Cepillo Escova Ala 
Aba (de 

chapéu), asa 

Escoba Vassoura Carro Carroça 

Basura Lixo Saco Paletó 

Cigarros Charutos Polvo Pó 

Pipa Cachimbo Berro Agrião 
 

Veja também::  http://www.guiapraticodeespanhol.com.br/2010/08/los-heterosemanticos.html 

 

 
 

 

La Comunidad - Álex de la Iglesia 

Sonetos de la Muerte – Gabriela Mostral 

 

 

Texto I 

El sistema financiero argentino sufre la presión del aumento de las 

tasas de interés, lo que podría enturbiar su panorama en el caso de 

que esta situación continúe así en el mediano plazo. 

La crisis internacional, impulsada básicamente por el problema de 

deuda en la Eurozona y la desaceleración de la economía de los 

Estados Unidos, sumada a la incertidumbre política local, ha puesto 

obstáculos y desafíos para los bancos que cotizan en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires (BCBA).  

http://tinyurl.com/d2pu7fq 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://www.guiapraticodeespanhol.com.br/2010/08/los-heterosemanticos.html
http://tinyurl.com/d2pu7fq
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Texto II 

 

http://bucket.clanacion.com.ar/anexos/fotos/15/1527115.jpg 

01. (SAS-2102) A charge é um estilo de ilustração que tem por 

finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum 

acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. Aqui 

temos uma charge que, articulada com o conteúdo do texto acima 

transcrito, poderia ter como função principal  

A) polemizar a taxa de juros dos bancos argentinos. 

B) mostrar que os banqueiros riem dos clientes. 

C) criticar a política atual do governo espanhol. 

D) mostrar que há assaltos a bancos em seu país de origem. 

E) alertar a população de que os assaltos a bancos estão 

recorrentes. 

 

02. (SAS-2102) Ditado popular ou provérbio é uma frase de caráter 

popular, com um texto mínimo, de autor anônimo, que é várias 

vezes repetido e se baseia no senso comum de um determinado 

meio cultural. É uma expressão que se mantém imutável através 

dos anos, constituindo uma parte importante de cada cultura. 

Levando em consideração o conteúdo da charge anteriormente 

apresentada, qual dos ditos populares abaixo estaria melhor 

relacionado a ela?  

A) “Dos cabezas piensan mejor que una.” 

B) “Ni todo que reluce es oro.” 

C) “Los que se pelean, se desean.” 

D) “El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.” 

E) “El que madrugó una bolsa se encontró, pero más madrugó el 

que la perdió.” 

 

03. (CONSULTEC – FACGUANAMBI_2016) 

 

Disponível em:<http://i0.wp.com/www.lanuzacascoviejo.es/wp-
content/uploads/2014/10/vacuna-gripe-2014.jpg> Acesso em: 12 out. 2015. 

De la lectura y observación del cartel, es correcto afirmar que la 

publicidad se destina a 

 

A) las personas mayores que tienen algunas dificultades. 

B) cualquier persona que padece de algún mal crónico 

exclusivamente. 

C) las mujeres gestantes también. 

D) toda persona que padezca de dolencias relacionadas con la 

diabetes y la tensión vascular irregular. 

E) la gente mayor que tiene ciertas dificultades financieras. 

 

04. (CONSULTEC – FACGUANAMBI_2016) 

El vocablo “vacúnese” expresa 

A) un pedido. 

B) un deseo. 

C) un consejo. 

D) una información. 

E) una advertencia. 

 

05. (ENEM – 2011) 

Es posible reducir la basura. 

En México se producen más de 10 millones de m³ de basura 

mensualmente, depositados en más de 50 mil tiraderos de basura 

legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra 

calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados 

desproporcionalmente, como materias primas que luego 

desechamos y tiramos convirtiéndolos en materiales inútiles y focos 

de infección. 

Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación 

directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el 

derroche y usando sólo lo indispensable, directamente colaboramos 

con el cuidado del ambiente. 

Si la basura se compone de varios desperdicios y si como 

desperdicios no fueron basura, si los separamos adecuadamente, 

podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se 

traduce en importantes ahorros de energía, ahorro de agua potable, 

ahorro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus 

recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. 

Es necesario saber para empezar a actuar. 

Disponível em: http://www.tododecarton.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 
 

A partir do que se afirma no último parágrafo: "Es necesario saber 

para empezar a actuar...”, pode-se constatar que o texto foi escrito 

com a intenção de. 

 

A) informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a 

conservação do meio ambiente. 

B) indicar os cuidados que se deve ter para não consumir 

alimentos que podem ser focos de infecção. 

C) denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador 

dos dejetos produzidos no México. 

D) ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 

cinquenta mil depósitos de lixo legalizados. 

E) alertar a população mexicana para os perigos causados pelos 

consumidores de matéria-prima reciclável. 
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11. VERBO GUSTAR 

El verbo gustar con significado de “agradar” sólo se conjuga en la 3ª 

persona (de singular o de plural) concordando con el sujeto, excepto 

en los casos que el sujeto coincide con una persona. 

- A mí me gusta el tango.    (el tango – sujeto – 3ª pers. sing.) 

- A mí me gustan los deportes (los deportes – sujeto – 3ª pers. 

plural) 

Los pronombres (me, te, le, nos, os, les) que acompañan el verbo 

gustar no son reflexivos, son pronombres complemento. 

- A mí me gusta este pantalón. 

- A mí me gustan estos pantalones. 

- A ti te gusta esta casa. 

- A ti te gustan estas casas. 

- A él le gusta este coche. 

- A él le gustan estos coches. 

- A nosotros nos gusta la naranja. 

- A nosotros nos gustan las naranjas. 

- A vosotros os gusta esta falda. 

- A vosotros os gustan estas faldas. 

- A ellos les gusta aquel coche. 

- A ellos les gustan aquellos coches. 

El verbo gustar NO pide la preposición DE cómo ocurre en 

portugués 

 

 

 

El Espinazo del Diablo - Guillermo del Toro 

La guerra del fin del Mundo – Mario Vargas Llosa 

 

 

 

Disponível em: <http://bucket.clanacion.com.ar/anexos/fotos/31/1546931.jpg>. 

 

Quadro 1: ¡¡Tu perito Koki es supersimpático, resimpático, 

simpatiquísimo!! 

Quadro 2: Más de tres tiras con personaje mpas simpático que 

yo… OUT!!! 

 

01. (SAS 2012) Na tira, Gaturro tem uma atitude agressiva com o 

cão da amiga de sua dona. Tal atitude parece ter sido motivada por  

A) respeito aos demais animais.  

B) intriga com os cães em geral.  

C) ciúmes do outro animal.  

D) medo de o cão o atacar.  

E) apreensão pela presença do animal. 

 

Texto: 

Felicidad 

Se han escrito incontables volúmenes sobre la felicidad, pero me 

parece que nadie puede decir qué es realmente la felicidad. 

Si nos referimos a un estado permanente — la idea de que una 

persona pueda ser feliz a lo largo de toda su vida, sin experimentar 

jamás duda, sufrimiento o crisis —, una vida tal solo podría ser la de 

una idiota o la de alguien que vive aislado del resto del mundo. 

El hecho es que la felicidad — esa sensación de plenitud absoluta, 

de alborozo, de estar en las nubes – es efímera, episódica y breve. 

Después de esos momentos vendrán otros de miedo, de dolor y de 

angustia. 

Tendemos a pensar en la felicidad en términos individuales, no 

colectivos. De hecho, muchos no parecen estar muy interesados 

en la felicidad de nadie más, tan absortos están en la agotadora 

búsqueda de la propia. Pero, a final de cuentas, no somos bestias 

desalmadas. En algún momento nos vamos a interesar por la 

felicidad de los otros.  

ECO, Humberto. 
  

Disponível em: http://www.taringa.net/post/offtopic/17768027/Eco-Usted-sabe-realmente-

que-es-la-felicidad.html. Acesso em: 15 nov. 2015. Adaptado 

 

02. (CONSULTEC – FACGUANAMBI_2016). De la lectura del texto, 

es correcto afirmar que 

A) la solidaridad y la compasión conducen a un estado pleno de 

dicha. 

B) la felicidad plena está en preocuparse por el bienestar de los 

demás. 

C) las personas que viven en los lugares más aislados son 

plenamente felices. 

D) la gente tiene la sensación de que la felicidad siempre trae 

consigo mucho sufrimiento e incerteza. 

E) la ausencia de incertidumbre, padecimiento o crisis en la vida de 

la gente podría ser un síntoma de felicidad. 

 

03. (CONSULTEC – FACGUANAMBI_2016). La expresión “a lo 

largo de” equivale a 

A) hacia. 

B) al lado. 

C) alrededor. 

D) durante. 

E) después. 

 

04. (ENEM-2012) 

Excavarán plaza ceremonial del frontis norte de huaca de la 

Luna. 

Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los escombros del saqueo 

colonial y de las excavaciones de los últimos años en huaca de la 
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Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis norte, 

en donde se ubica la gran fachada del sitio arqueológico ubicado en 

Trujillo, La Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de 

varias semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio 

arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del 

patio que, según las investigaciones, sirvió hace unos 1500 como 

escenario de extraños rituales. 

El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, 

Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona limpia de 

escombros, los visitantes conocerán la verdadera proporción de la 

imponente fachada, tal y como la conocieron los moches. Por su 

parte, el arqueólogo Santiago Uceda, también codirector del 

proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este año para 

determinar qué otros elementos componían dicha área. “Hace poco 

nos sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. Era algo 

que no esperábamos. 

Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está escondido en la 

zona que exploraremos”, señaló Uceda a la Agencia Andina. 

La huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es 

una pirámide de adobe adornada, en sus murales, con 

impresionantes imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto 

relieve. 

Disponível em: www.andina.com.pe. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 

 

O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de 

escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite 

inferir que 

 

A) a pirâmide huaca de la Luna foi construída durante o período 

colonial peruano. 

B) o sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante 

deteriorado. 

C) a pirâmide huaca de la Luna foi construída com cerâmica. 

D) o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. 

E) o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela 

civilização moche. 

 

05. (ENEM-2017) 

El virus del papiloma humano (HPV) tambiém es un problema 

de hombres 

 Para algunos hombres, el virus del papiloma humano (HPV) es algo 

muy lejano. Se olvidan de que ellos tambén se infectan y de que, al 

contagiarmos, nos están regalando un pasaporte mágico para el 

cáncer cérvicouterino – segunda causa de muerte entre las mujeres 

de México –; incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de 

ellos que “sólo se trata de una infeccioncita”. Pues bien, el HPV 

tambén es un problema de hombres, no sólo porque propaga la 

infección entre la población femenina, sino también porque este 

virus produce otros problemas de salud tanto en hombres como en 

mujeres, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta 

que, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad, 

como otros tipos de cáncer, tambén constituyen un riesgo. Por lo 

anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al 

HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como 

hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si 

se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo, y 

responde mejor en el organismo de varones entre 9 y15 años.  

Albiter, K. Disponível em: http://vivirmexico.com. Acesso em: 10 jul 1012 (adaptado).  

 

O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a 

prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que 

esse vírus é 

A) estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus 

efeitos em crianças.  

B) responsável pelo aumento de casos de câncer na população 

jovem mexicana.  

C) ignorado pelos homens por se restringir à população feminina.  

D) combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em 

mulheres quanto em homens.  

E) classificado como um problema superável pela facilidade com 

que se enfrenta a infecção. 
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O SISTEMA FEUDAL 

 

Diante do colapso do modo de produção escravista e das invasões 

germânicas, destinando o Império Romano do Ocidente ao seu fim, 

muitos dos grandes senhores romanos abandonaram as cidades e 

se refugiaram nas suas propriedades no campo, as vilas romanas. 

Diferente do quê possa parecer, a opulência e a vitalidade política e 

cultural dessa civilização citadina não se sustentava por uma 

dinâmica econômica urbana (haviam poucas e rudimentares 

manufaturas), mas sim rural. 

Resultante da carência de mão-de-obra escrava e da fuga de boa 

parte da população expropriada das cidades para o campo surge o 

sistema de colonato, que consistia em atrair a mão-de-obra livre 

ofertando o acesso a lotes de terras e a proteção do proprietário em 

troca do repasse de parte da produção agrícola obtida para o dono 

da vila. O novo formato era vantajoso para o proprietário que sentia 

dificuldades em conseguir e manter seus escravos. O próprio 

avanço do ideário cristão entre os romanos fez com quê aos poucos 

a prática escravista caísse em desuso. 

Com a tomada dos territórios romanos pelos povos germânicos, 

deu-se ao mesmo tempo, a "barbarização" das populações romanas 

e a "romanização" dos bárbaros. Pois, apesar de dominadores, os 

bárbaros não tentaram destruir os resquícios da cultura romana; ao 

contrario, em vários aspectos assimilaram-na e revigoraram-na. Isso 

se deu, por exemplo, na organização política. Eles que tinham uma 

primitiva organização tribal baseada na instituição do comitatus, 

que era a reunião de guerreiros em torno de um líder militar em 

tempos de guerra, adotaram parcialmente a instituição monárquica. 

Além de alguns mecanismos e normas de administração romana, 

muitos povos bárbaros adotaram o latim com língua oficial. Os 

novos reinos converteram-se progressivamente ao catolicismo e 

aceitaram a autoridade da Igreja Católica, à cabeça da qual se 

encontrava o bispo de Roma.  

Assim, o Sistema Feudal é o resultado de uma lenta integração de 

traços da estrutura social, política e econômica dos romanos e 

germânicos. Esse processo de integração ocorreu entre os séculos 

V ao IX, caracterizando a Europa da Idade Média. 

Dos romanos, o feudalismo herdou o sistema de vilas romanas que 

iriam dar origem aos feudos, o sistema de colonato que progrediria 

para as relações de servidão, e o cristianismo que cimentou a 

cultura feudal. Dos Germânicos, o feudalismo incorporou a 

economia agropastoril; o comitatus que gerou as relações de 

suserania e vassalagem; a descentralização do poder político; e o 

direito consuetudinário baseado nos costumes e não na lei 

escrita. 

O feudo era a propriedade rural considerada como os domínios do 

Senhor feudal. Não se sabe o tamanho médio desses feudos, mas 

sabe-se que as menores possuíam 120 hectares. Era composta de 

três partes: o manso senhorial, as melhores terras de uso do 

Senhor Feudal; o manso servil, parcela cabida ao uso dos servos; 

e o manso comunal, pastagens e florestas de uso comum. 

A sociedade feudal era dividida em estamentos, isto é, uma 

sociedade composta por camadas estanques, em que a passagem 

de uma camada social para a outra era praticamente impossível. De 

acordo com a função específica de cada camada alguns 

historiadores classificam-na como uma sociedade formada por 

“aqueles que lutam” (nobres), “aqueles que rezam” (clero) e 

“aqueles que trabalham” (servos). 

A nobreza e o clero compunham a camada dominante dos 

senhores feudais, ou seja, aqueles que tinham a posse legal da 

terra e do servo e que dominavam o poder político, militar e jurídico. 

O alto clero era composto pelos seguintes membros: papa, 

arcebispos e bispos. O baixo clero era composto pelos padres, e 

monges. A nobreza era também hierarquizada estando dividida em 

alta e baixa nobreza. Alta nobreza: duque, marquês e conde. Baixa 

nobreza: visconde, barão e cavaleiro. 

Os servos não tinham a propriedade da terra e estavam presos a 

ela. Não podiam ser vendidos como se fazia com os escravos, nem 

tinham liberdade de abandonar as terras onde nasceram. Nas 

camadas pobres, havia também os vilões. Os vilões eram homens 

livres que viviam no feudo, deviam algumas obrigações aos 

senhores, como por exemplo, as banalidades, mas não estavam 

presos à terra, podendo sair dela quando o desejassem.  

Essa malha social era mantida através de laços de fidelidade, 

obrigações e da posse da terra. A relação de suserania e 

vassalagem, por exemplo, era o instrumento pelo qual reis e nobres 

mantinham vínculos entre si a partir da doação de terras. Porém, foi 

através desse mesmo instituto que a autoridade real se fragilizou a 

partir do repasse não só da terra, mas, de poderes político-

administrativos, descentralizado nas mãos dos vários senhores 

feudais, caracterizando a política feudal.  Quem concedia a terra 

era um suserano, e quem a recebia era um vassalo. Quando um 

vassalo era investido na posse do feudo pelo suserano (investidura), 

jurava prestar-lhe auxílio militar (homenagem). O suserano, por sua 

vez, se obrigava a dar proteção jurídica e militar ao vassalo. Já a 

relação servil era o vínculo vitalício estabelecido entre o camponês 

(servo) e o senhor feudal, no qual o primeiro assegura mão-de-obra 

constante nas terras do nobre, enquanto este assegura ao 

camponês acesso a lotes de terra para a subsistência de sua família 

e proteção militar, porém, uma série de tributos e obrigações 

impunha ao servo uma vida de miséria e de dependência em 

relação ao senhor feudal.  

A economia feudal, basicamente agrícola, tinha o feudo como a 

principal unidade produtora, caracterizada pela produção 

autossuficiente e de subsistência, ou seja, produziam tudo o que 

necessitavam e apenas a quantidade necessária para o consumo 

interno. Essas características em parte são devidas a estagnação 

técnica e tecnológica aplicada a produção, além da retração 

comercial agravada com o cerco imposto a Europa após as 

invasões dos séculos VIII ao IX (dos mulçumanos, ao sul; dos 

normandos, ao norte; e dos magiares, ao leste). O bloqueio das 

principais rotas comerciais acelerou o processo de ruralização da 

Europa, inibindo as atividades comerciais e assim, restringindo o 

uso e a circulação de moedas, outras duas características da 

economia feudal. 

O trabalho no campo era comunal, o que reduzia o interesse por 

novas técnicas de cultivo, pois qualquer nova forma de trabalhar a 

terra necessitava da aprovação de toda a comunidade. Os servos 

eram a principal força de trabalho nesse sistema e por uma série de 

taxas e obrigações sustentavam os gastos e regalias da camada 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/feudalismo.htm
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dominante. Outro fator para a baixa produtividade e para o 

desinteresse em novas técnicas mais produtivas. O conjunto de 

tributos e obrigações servis são: 

 A talha era a obrigação de o servo dar, a seu senhor, uma parte 

do que produzia. Essa parte, em geral, correspondia à metade. 

 A corveia era a obrigação que o servo tinha de trabalhar de graça 

alguns dias por semana no manso senhorial, ou seja, no cultivo 

das terras reservadas ao senhor. 

 As banalidades eram os pagamentos que os servos faziam aos 

senhores pelo uso da destilaria, do forno, do moinho, do celeiro 

etc. 

 O dízimo ou Tostão de Pedro era tributo destinado à Igreja, 

representado pelo repasse de 10% de tudo que fosse produzido a 

ela. 

 A mão-morta era a taxa cobrada para a permanência da família 

servil em caso do falecimento do pai. 

A Igreja Medieval 

A história da Igreja cobre um período de aproximadamente dois mil 

anos, é uma das mais antigas instituições religiosas em atividade, 

influindo no mundo em aspectos espirituais religiosos, morais, 

políticos e socioculturais. Em meio à desorganização administrativa, 

econômica e social produzida pelas invasões ou migrações 

germânicas provocando esfacelamento do Império Romano, 

praticamente apenas a Igreja Católica, com sede em Roma, 

conseguiu manter-se como instituição. Consolidando sua estrutura 

religiosa, a Igreja foi difundindo o cristianismo entre os povos 

bárbaros, enquanto preservava muitos elementos da cultura greco-

romana. Valendo-se de sua crescente influência religiosa, a Igreja 

passou a exercer importante papel em diversos setores da vida 

medieval, servindo como instrumento de unificação, diante da 

fragmentação política da sociedade feudal. 

Mundo e Mosteiros 

Os sacerdotes da Igreja dividiam-se em duas grandes categorias: 

clero secular (aqueles que viviam no mundo fora dos mosteiros), 

hierarquizado em padres, bispos, arcebispos etc., e clero regular 

(aqueles que viviam nos mosteiros), que obedecia às regras de sua 

ordem religiosa: beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas 

e agostinianos. 

No ponto mais alto da hierarquia eclesiástica estava o papa, bispo 

de Roma, considerado sucessor do apóstolo Pedro. Nem sempre a 

autoridade do papa era aceita por todos os membros da Igreja, mas 

em fins do século VI ela acabou se firmando, devido, em grande 

parte, à atuação do papa Gregório Magno. 

O Poder Temporal da Igreja 

Além da autoridade religiosa, o papa contava também com o poder 

temporal da Igreja, isto é, o poder advindo da riqueza que 

acumulara com as grandes doações de terras feitas pelos fiéis em 

troca da possível recompensa do céu. 

Calcula-se que a Igreja Católica tenha chegado a controlar um terço 

das terras cultiváveis da Europa Ocidental. Era, portanto, uma 

grande "senhora feudal" numa época em que a terra constituía a 

base de riqueza da sociedade. 

O papa, desde 756, era o administrador político do Patrimônio de 

São Pedro, o Estado da Igreja, constituído por um território italiano 

doado pelo rei Pepino, dos francos. 

O fator que mais contribuiu para o declínio desse sistema foi o 

ressurgimento das cidades e do comércio. Com o ressurgimento das 

cidades, os camponeses passaram a vender mais produtos e, em 

troca, conseguir mais dinheiro. Com o dinheiro alguns puderam 

comprar a liberdade. Outros simplesmente fugiram para as cidades 

em busca de melhores condições de vida. 

 

 

 

O poder secular e religioso exercido pela Igreja Católica durante 
a Idade Média irá definir a sociedade europeia de então. 
Legitimando a trama social baseada na tradição e na posse da 
terra. 

 

O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Annaud; 1986 
Irmão Sol Irmã Lua, de Franco Zeffirelli; 1972 
O Incrível Exército de Brancaleone, de Mario Monicelli; 1966 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo 
http://migre.me/s7Xv4 
http://migre.me/s7Xw5 
http://migre.me/s7XwY 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Filosofia – Período Medieval 

 

 

 
 

01. (PUCCAMP) Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, 

Marguerite Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: 

"Quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não 

viera, houve um momento único na história, entre Cícero e Marco 

Aurélio, em que o homem ficou sozinho". Os deuses pagãos nunca 

deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão, e Roma não era o 

mundo, mas no breve momento de solidão flagrado por Flaubert o 

homem ocidental se viu livre da metafísica - e não gostou, claro. 

Quem quer ficar sozinho num mundo que não domina e mal 

compreende, sem o apoio e o consolo de uma teologia, qualquer 

teologia? 

(Luiz Fernando Veríssimo. Banquete com os deuses) 

 

A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição 

que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é 

A) o antropocentrismo: a valorização do homem como centro do 

Universo e a crença no caráter divino da natureza humana. 

B) a escolástica: a busca da salvação através do conhecimento da 

filosofia clássica e da assimilação do paganismo. 

C) o panteísmo: a defesa da convivência harmônica de fé e razão, 

uma vez que o Universo, infinito, é parte da substância divina. 

D) o positivismo: submissão do homem aos dogmas instituídos 

pela Igreja e não questionamento das leis divinas. 

E) o teocentrismo: concepção predominante na produção 

intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do 

Universo. 

 

02. (UFPA) Nas relações de suserania e vassalagem dominantes 

durante o feudalismo europeu, é possível observar que: 

A) a servidão representou, sobretudo na França e na península 

Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão conforme 

existia na Roma imperial. 
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B) os suseranos leigos, formados pela grande nobreza fundiária, 

distinguiam juridicamente os servos que trabalhavam nos 

campos dos que produziam nas cidades. 

C) mesmo dispondo de grandes propriedades territoriais, os 

suseranos eclesiásticos não mantinham a servidão nos seus 

domínios, mas sim o trabalho livre. 

D) o sistema de impostos incidia de forma pesada sobre os servos. 

O imposto da mão morta, por exemplo, era pago pelos herdeiros 

de um servo que morria para que continuassem nas terras 

pertencentes ao suserano. 

E) as principais instituições sociais que sustentavam as relações 

entre senhores e servos eram de origem muçulmana, oriundos 

da longa presença árabe na Europa Ocidental. 

 

03. (PUCCAMP) A Igreja integrou-se ao Sistema Feudal através dos 

mosteiros, cujas características se assemelhavam às dos domínios 

dos senhores feudais. Como tinha 

A) o controle do destino espiritual, procurou combater a usura entre 

os integrantes do clero e entre os judeus, no que foi 

rigorosamente obedecida. 

B) o monopólio da cultura, tinha também o monopólio da 

interpretação da realidade social. 

C) grande influência na formação da mentalidade, insistia no ideal 

do preço justo, permitindo que na venda dos produtos se 

cobrasse a mais apenas o custo do transporte. 

D) o controle da realidade social, exigia que os cristãos 

distribuíssem os excedentes entre seus parentes mais próximos 

para auferir lucros. 

E) a fiscalização sobre a distribuição dos excedentes em épocas 

de calamidade, inibia a atuação dos comerciantes 

inescrupulosos, ameaçando-os com multas ou com a perda de 

suas propriedades. 

 

04. (UFPR-2014) O Papa Francisco, eleito em março de 2013, 

chamou atenção novamente para a figura de Francisco de Assis, 

considerado o fundador da Ordem dos Franciscanos (ou dos Frades 

Menores) na Baixa Idade Média. 

Assinale a alternativa que relaciona o contexto de surgimento dos 

Franciscanos e sua motivação de ação. 

A) Com a retração do renascimento comercial e urbano, 

aumentaram a pobreza e o abandono de crianças, que eram 

recolhidas pelas Ordens Mendicantes, dentre elas a dos 

Franciscanos, para evitar que fossem recrutadas nas Cruzadas. 

B) Com o renascimento comercial e urbano, aprofundaram‐se a 

pobreza e as desigualdades sociais, suscitando o aparecimento 

de várias Ordens Mendicantes, que pretendiam atuar junto aos 

necessitados, entre elas a Ordem dos Franciscanos. 

C) O renascimento comercial e urbano gerou um empobrecimento 

da Igreja Católica na Baixa Idade Média, suscitando o 

aparecimento das Ordens Mendicantes, dentre elas a dos 

Franciscanos. 

D) Com o renascimento comercial e urbano, surgem as Ordens 

Mendicantes, dentre elas a dos Franciscanos, que constituíram 

uma força de contestação da ordem feudal e  do poder 

econômico da Igreja. 

E) Com a crescente ruralização e o aumento da pobreza no espaço 

europeu, surgiram as Ordens Mendicantes, como a dos 

Franciscanos, para se tornar a principal instância da Igreja 

Católica. 

 

05. (PUC/RS-2013) O feudalismo europeu foi resultante de uma 

lenta e complexa integração de estruturas sociais romanas com 

estrutura dos povos conhecidos como germanos, ocorrida entre os 

séculos V e IX. Uma das principais estruturas germânicas que 

compuseram o feudalismo foi 

A) a vila, grande latifúndio que tendia à autossuficiência 

econômica. 

B) o colonato, sistema de trabalho que vinculava o camponês à 

terra. 

C) o burgo, cidade fortificada onde se concentravam as atividades 

artesanais. 

D) o comitatus, relação de fidelidade militar entre guerreiros e seu 

chefe. 

E) o direito codificado, reunião simplificada de leis escritas. 

 

06. (UNESP – 2013) “Servir ou, como também se dizia, ‘auxiliar’, - 

‘proteger’: era nestes termos tão simples que os textos mais antigos 

resumiam as obrigações recíprocas do fiel armado e do seu chefe”. 

Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987. 
 

O mais importante dos deveres que, na sociedade feudal, o vassalo 

tinha em relação ao seu senhor era: 

A) o respeito à hierarquia e à unicidade de homenagens, que 

determinava que cada vassalo só podia ter um senhor. 

B) o auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e 

armado, nas ações militares desenvolvidas pelo senhor. 

C) a proteção policial das aldeias e cidades existentes nos 

arredores do castelo de seu senhor. 

D) a participação nos torneios e festejos locais, sem que o vassalo 

jamais levantasse suas armas contra seu senhor. 

E) a servidão, trabalhando no cultivo das terras do senhor e 

pagando os tributos e encargos que lhe eram devidos. 

 

 

 

BAIXA IDADE MÉDIA 

 

No século X, os países europeus deixaram de ser ameaçados por 

invasões. Os últimos invasores - normandos e eslavos - já se 

haviam estabelecido respectivamente no Norte da França 

(Normandia) e no centro-leste da Europa (atual Hungria). O 

continente vivia agora a "paz medieval", a qual ocasionou mudanças 

que provocaram transformações no panorama europeu.  

No período que vai do século XI ao século XV - a chamada Baixa 

Idade Média – ocorre a decadência no feudalismo. O aumento 

populacional provocado por essa fase de estabilidade levou à 

necessidade de mais terras, nas quais os trabalhadores 

desenvolveram técnicas agrícolas que lhes facilitaram o trabalho. 

Em torno dos castelos começaram a estabelecerem-se indivíduos 

que comerciavam produtos excedentes locais e originários de outras 

regiões da Europa. A moeda voltou a ser necessária, e surgiram 

várias cidades importantes junto às rotas comerciais marítimas e 

terrestres.  
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Ao mesmo tempo, a Igreja, fortalecida, promoveu expedições 

cristianizadoras ao Oriente-as Cruzadas - tentando recuperar a 

cidade de Jerusalém, então em poder do Império Islâmico. Durante 

dois séculos, as Cruzadas agitaram toda a Europa, pois além dos 

aspectos religiosos havia um impulso comercial muito grande. 

Transformações na produção  

Embora os feudos continuassem a produzir normalmente, com os 

servos trabalhando a terra e pagando suas obrigações aos senhores 

feudais, a produção era insuficiente para alimentar uma população 

em constante crescimento.  

Nesse período, foram introduzidas várias conquistas técnicas que 

facilitaram em parte as atividades do campo, como o arado e outros 

instrumentos agrícolas de ferro, moinhos de vento e novas maneiras 

de se atrelarem os animais, de modo a permitir que eles fossem 

utilizados à plena força. Também a substituição do boi pelo cavalo, 

como animal de tração, trouxe vantagens, já que o cavalo é um 

animal mais ágil e com a mesma força do boi.  

Apesar disso, o pedaço de terra cultivado era muito pequeno, o que 

gerava uma tendência à expansão do espaço agrícola para além 

dos limites dos feudos e das aldeias. Com o mesmo objetivo 

ocupavam-se também bosques e florestas.  

Ao mesmo tempo, essa população que aumentava também requeria 

produtos de outra natureza: tecidos, instrumentos de trabalho, 

utensílios domésticos, entre outros. Alguns indivíduos (vilões) se 

especializavam na produção de artesanato ou na atividade 

comercial, surgindo então os artesãos e mercadores que 

comercializavam esses produtos e os eventuais excedentes 

agrícolas. 

Um fato relacionado com essa evolução foi o surgimento das 

Cruzadas, que aumentaram as possibilidades de comércio entre a 

Europa e o Oriente. 

A Importância das Cruzadas  

Convocadas primeiramente pelo papa Urbano II, em 1095, na 

França, as Cruzadas foram, então, expedições de cristãos europeus 

contra os muçulmanos, ocorridas durante os séculos XI a XIII. A 

missão dos cavaleiros cristãos era libertar a região da Palestina e a 

cidade de Jerusalém, que na época faziam parte do Império 

Islâmico. 

Além dessa motivação religiosa, entretanto, outros interesses 

políticos e econômicos impulsionaram o movimento cruzadista: A 

Igreja procurava unir os cristãos do Ocidente e do Oriente, que 

haviam se separado em 1054, no chamado Cisma do Oriente; 

Havia uma camada da nobreza que não herdava feudos, pois a 

herança cabia apenas ao filho mais velho. Assim, os nobres sem 

terra da Europa Ocidental queriam apoderar-se das terras do 

Oriente; Os comerciantes italianos, principalmente das cidades de 

Gênova e Veneza, desejavam dominar o comércio do Mar 

Mediterrâneo e obter alguns produtos de luxo para comercializarem 

na Europa; Outros grupos populacionais marginalizados tinham 

interesse em conquistar riquezas nas cidades orientais. 

Assim, oito Cruzadas foram organizadas entre 1095 e 1270, que 

apesar de obterem algumas vitórias sobre os muçulmanos, não 

conseguiram reconquistar a Terra Santa. Essas expedições 

envolveram desde pessoas simples e pobres do povo até a alta 

nobreza, reis e imperadores, tendo havido até mesmo uma Cruzada 

formada apenas por crianças. 

O contato dos europeus com os povos orientais - bizantinos e 

muçulmanos - fez com que eles começassem a apreciar e a 

consumir produtos como perfumes, tecidos finos, joias, além das 

especiarias, como eram chamadas a pimenta-do-reino, a noz-

moscada, o cravo, o gengibre e o açúcar. 

Como consequência geral os europeus conseguiram reconquistar 

alguns pontos do litoral do Mar Mediterrâneo, restabelecendo o 

comércio marítimo entre a Europa e o Oriente. Ao mesmo tempo 

assistimos ao enfraquecimento da nobreza feudal, que gastara 

importantes recursos nas batalhas por terra. Contribuindo 

severamente para o renascimento comercial e urbano e para a 

centralização política. 

A Expansão Comercial 

A expansão comercial, a partir da reabertura do Mar Mediterrâneo, 

beneficiou principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza. 

Os comerciantes dessas cidades passaram a monopolizar o 

comércio de especiarias, comprando-as em portos orientais de 

Constantinopla, Alexandria e Trípoli, para, através do Mediterrâneo, 

revendê-las no mercado europeu. 

Mas no norte da Europa, junto ao Mar do Norte e ao Mar Báltico 

também se formaram regiões de intenso comércio, servidas em 

parte pelas cidades italianas, que as atingiam tanto por mar como 

por terra. Era a região de Flandres, produtora de tecidos, onde se 

destacava a cidade de Bruges, e a região do Mar Báltico, que tinha 

como importantes centros Hamburgo, Dantzig e Lübeck, que 

ofereciam mel, peles, madeira e peixes vindos de regiões próximas. 

Nos cruzamentos dessas grandes rotas comerciais com outras 

menores, que uniam todos os pontos da Europa, surgiram as feiras, 

grandes mercados abertos e periódicos, para onde se dirigiam 

comerciantes de várias partes do continente. Protegidos pelos 

senhores feudais, que lhes cobravam taxas de passagem e 

permanência, os comerciantes fixavam-se por dias e semanas em 

algumas regiões, oferecendo mercadorias, como tecidos, vinhos, 

especiarias e artigos de luxo orientais. As feiras mais famosas foram 

as da região de Champagne, na França. 

O desenvolvimento comercial surgido no século XII, fez com que o 

dinheiro voltasse a ser necessário. 

Porém, como em cada região cunhavam-se moedas de diferentes 

valores, apareceram os cambistas, pessoas que conheciam os 

valores das moedas e se incumbiam de trocá-las. Posteriormente, 

tornando-se as relações mais complexas, surgiram os banqueiros, 

que guardavam o dinheiro dos comerciantes e forneciam-lhes 

empréstimos mediante a cobrança de juros. São dessa época os 

sistemas de cheques e as letras de câmbio, que facilitavam as 

transações comerciais feitas a distância, utilizados até hoje. 

O Ressurgimento das Cidades 

Com a expansão comercial desenvolveram-se os burgos, 

concentrados junto a castelos, mosteiros e igrejas, além de outros, 

surgidos nas rotas comerciais, no litoral e à margem de rios, núcleo 

das futuras cidades. Por essa razão, seus habitantes passaram a 

ser conhecidos como burgueses, uma nova categoria social que se 

dedicava ao artesanato e ao comércio de mercadorias, ganhando 

cada vez mais importância, em função de sua riqueza e de seu 

número. 

Os artesãos dedicavam-se à fabricação de tecidos, instrumentos de 

ferro, de couro, e de muitos outros materiais. Suas oficinas, que 
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funcionavam com as portas abertas, serviam igualmente para 

vender as mercadorias diretamente, sem intermediários. 

Com o rápido crescimento do comércio e do artesanato nos burgos, 

a concorrência entre mercadores e artesãos aumentou bastante. 

Para regulamentar e proteger as diversas atividades surgiu às 

corporações. No início eram formadas apenas por mercadores 

autorizados a exercer seu trabalho em cada cidade. Posteriormente, 

com a especialização dos diversos artesãos, apareceram as 

corporações de ofício, que tiveram grande importância durante a 

Baixa Idade Média: corporações de padeiros, de tecelões, de 

pedreiros, de marceneiros etc. 

Cada uma dessas corporações reunia os membros de uma 

atividade, regulando-lhes a quantidade e a qualidade dos produtos, 

o regime de trabalho e o preço final. Procurava assim eliminar a 

concorrência desleal, assegurar trabalho para todas as oficinas de 

uma mesma cidade e impedir que produtos similares de outras 

regiões entrassem nos mercados locais. 

Dessa maneira, as corporações de ofício determinavam também as 

relações de trabalho. Em cada oficina havia apenas três categorias 

de artesãos: 

Mestres, que comandavam a produção, sendo donos de oficina, 

dos instrumentos de trabalho e da matéria-prima; 

Oficiais ou companheiros, que eram trabalhadores especializados 

a serviço dos mestres, recebendo em troca um salário. Tornavam-se 

mestres após realizar uma obra que provasse sua capacidade e 

habilidade no ofício; 

Aprendizes, jovens que aprendiam o ofício trabalhando, durante 

anos, e recebendo do mestre apenas casa e comida até poderem 

tornar-se companheiros. 

Os comerciantes também procuravam organizar-se em corporações 

para manter o mercado, comerciantes de diferentes cidades se 

associavam, formando uma liga ou guilda. A mais famosa foi a Liga 

Hanseática, que reunia 80 cidades alemãs e que controlava 

comercialmente o norte da Europa. 

Com o amplo desenvolvimento mercantil e artesanal e o 

consequente aumento de importância da classe dos burgueses, a 

antiga organização feudal, composta por nobres improdutivos e 

servos presos à terra, já não era mais adequada. 

A mão-de-obra servil declinava, pois, além de um grande número de 

trabalhadores agrícolas terem sido desviados para as Cruzadas 

(século XI e XII), muitos servos fugiram para dedicar-se às 

atividades urbanas. Interessados no aumento da produção e em 

maiores lucros, os senhores feudais liberaram os servos do trabalho 

obrigatório. Alguns senhores passam a permitir que os servos 

vendessem seus produtos nas feiras e nas cidades, desde que lhes 

pagassem uma quantia em dinheiro. Outros ainda começaram a se 

utilizar de lavradores assalariados, pagos por jornada, chamamos 

jornaleiros. 

Pouco a pouco, o poder dos senhores feudais diminuiu, assim como 

a submissão das cidades às suas leis e impostos. Alguns dos mais 

importantes comerciantes e mestres-artesãos passaram a 

organizar-se num conselho, conhecido como comuna. Eram eles 

que administravam as cidades, cobrando taxas e impostos de seus 

moradores. Foram essas comunas burguesas que, a partir do 

século XII, passaram a organizar a luta pela autonomia das cidades. 

Ela foi sendo conquistada aos poucos, ou de forma violenta, quando 

se armava e derrotava o senhor feudal da região, ou de forma 

pacifica, ao comprar a independência da cidade, recebendo a carta 

de franquia do senhor feudal, que dava ampla autonomia aos 

núcleos urbanos. 

A vitória desses movimentos comunais refletia a importância cada 

vez maior da burguesia, fato que iria afetar diretamente os 

acontecimentos dos séculos seguintes. 

As Sujas e Apertadas Cidades Medievais 

Na baixa Idade Média, houve a rápida multiplicação do número de 

cidades, nas quais se exerciam atividades comerciais, 

manufatureiras e também artísticas. As cidades eram guarnecidas 

por muralhas que serviam para protegê-la das invasões de nobres e 

bandidos. Seus habitantes haviam conseguido desvincular-se 

parcialmente do controle dos senhores feudais, adquirindo certos 

direitos e liberdades que atraíam grande número de camponeses. 

Essa imigração aumentou em demasia a população das cidades, 

tornando necessária a destruição e posterior reconstrução das 

muralhas, a fim de ampliar o espaço urbano. Esse procedimento, no 

entanto, só era acessível aos grandes centros; nas demais cidades, 

construíram-se casas e jardins até mesmo no alto das largas 

muralhas. 

Assim, dentro dos limites cercados das cidades, os terrenos eram 

caríssimos e procurava-se aproveitar cada centímetro. As 

construções, em geral de madeira, eram colocadas umas às outras, 

e os andares superiores eram projetados sobre as ruas, que já eram 

estreitas, tornando-as ainda mais sombrias. O perigo de incêndio 

era constante. 

Esse incontrolável crescimento demográfico dificultava a 

observância de padrões de higiene e de conforto. As condições 

sanitárias eram péssimas: o lixo era despejado nas ruas e sua 

coleta ficava a cargo das eventuais chuvas; até que isso ocorresse, 

formavam-se montes de detrito, revolvidos por cães e porcos. A 

água dos rios e poços que abasteciam a cidade era frequentemente 

contaminada, ocasionando constantes surtos de tifo. 

Em todo o século XIV e até meados do século XV, a Europa 

enfrentou uma série de circunstâncias que afetaram profundamente 

a vida de sua população. Mudanças climáticas trouxeram vários 

anos seguidos de muita chuva e frio, o que causou o extermínio de 

animais e plantações, levando a um longo período de fome; a peste 

negra, originária do Mar Negro e transmitida por ratos, dizimou 

milhões de europeus já enfraquecidos pela fome. 

Além disso, a violência gerada pela Guerra do “Cem Anos” fez 

eclodirem revoltas populares que ceifaram outras tantas vidas.  

As precárias condições urbanas agravaram ainda mais os 

problemas gerados por essas crises, pois só a peste negra, 

propiciada pelas más condições de higiene, fez a Europa perder 

mais da metade da sua população. 

A Questão das Investiduras e o Movimento Reformista 

O poder temporal da Igreja levou o papa a envolver-se em diversos 

conflitos políticos com monarquias medievais. Exemplo marcante 

desses conflitos é a Questão das Investiduras, no século XI, quando 

se chocaram o papa Gregório VII e o imperador do Sacro Império 

Romano Germânico, Henrique IV. 

As raízes da Questão das Investiduras remontam a meados do 

século X, quando o imperador Oto I, do Sacro Império Romano 

Germânico, iniciou um processo de intervenção política nos 
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assuntos da Igreja a fim de fortalecer seus poderes. Fundou 

bispados e abadias, nomeou seus titulares e, em troca da proteção 

que concedia ao Estado da Igreja, passou a exercer total controle 

sobre as ações do papa. 

Durante esse período, a Igreja foi contaminada por um clima 

crescente de corrupção, afastando-se de sua missão religiosa e, 

com isso, perdendo sua autoridade espiritual. As investiduras 

(nomeações) feitas pelo imperador só visavam os interesses locais. 

Os bispos e os padres nomeados colocavam o compromisso 

assumido com o soberano acima da fidelidade ao papa.  

No século XI surgiu um movimento reformista, visando recuperar a 

autoridade moral da Igreja, liderado pela Ordem Religiosa de 

Cluny. Os ideais dos monges de Cluny foram ganhando força 

dentro da Igreja, culminando com a eleição, em 1073, do papa 

Gregório VII, antigo monge daquela ordem reformista. 

Eleito papa, Gregório VII tomou uma série de medidas que julgou 

necessárias para recuperar a moral da Igreja. Instituiu o celibato dos 

sacerdotes (proibição de casamento), em 1074, e proibiu que o 

imperador investisse sacerdotes em cargos eclesiásticos, em 1075. 

Henrique IV, imperador do Sacro Império, reagiu furiosamente à 

atitude do papa e considerou-o deposto. Gregório VII, em resposta, 

excomungou Henrique IV. Desenvolveu-se, então, um conflito 

aberto entre o poder temporal do imperador e o poder espiritual do 

papa. 

Esse conflito foi resolvido somente em 1122, pela Concordata de 

Worms, assinada pelo papa Calixto III e pelo imperador Henrique V. 

Adotou-se uma solução de meio termo: caberia ao papa a 

investidura espiritual dos bispos (representada pelo báculo), em 

contrapartida, antes de assumir a posse da terra de um bispado, o 

bispo deveria jurar fidelidade ao imperador. 

Tribunais da Inquisição 

Nos diversos países cristãos, nem sempre a fé popular manifestava-

se nos termos exatos pretendidos pela doutrina católica. Havia uma 

série de doutrinas, crenças e superstições, denominadas heresias, 

que se chocavam com os dogmas da Igreja. 

Para combater essas heresias, o papa Gregório IX criou, em 1231, 

os tribunais da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os 

heréticos. Os condenados pela inquisição eram entregues às 

autoridades administrativas do Estado, que se encarregavam da 

execução das sentenças. As penas aplicadas a cada caso iam 

desde a confiscação de bens até a morte em fogueiras. 

A ação dos tribunais da Inquisição estendeu-se por vários reinos 

cristãos: Itália, França, Alemanha, Portugal e, especialmente, 

Espanha. Nesse último país, a Inquisição penetrou profundamente 

na vida social, possuindo uma gigantesca burocracia pública com 

cerca de vinte e cinco mil funcionários a serviço do movimento 

inquisitorial. 

Pressionada pelas monarquias católicas, a Inquisição desempenhou 

um papel político e social, freando os movimentos contrários às 

classes dominantes e, dessa maneira, ultrapassando sua finalidade 

declarada de proceder ao mero combate às heresias religiosas.  

A produção cultural na Idade Média 

Nesse período de inconstâncias que foi o Medievo, os mosteiros e 

as abadias tornaram-se um baluarte da cultura clássica, através da 

ação dos monges copistas, que reproduziam os escritos antigos. A 

maior parte da literatura foi escrita em latim e tratava de temas 

religiosos. As ideias dos filósofos gregos Platão e Aristóteles foram 

as que mais influenciaram o pensamento medieval. À obra dos 

gregos soma-se a de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, 

que, consideravam a vida na terra como um momento passageiro, 

por isso era preciso preocupar-se com a eternidade. Ensinado nas 

universidades, que surgiram a partir do século XII, esse conjunto de 

ideias ficou conhecido como Escolástica. A arte medieval também 

era essencialmente religiosa. No campo das artes, destaca-se a 

arquitetura, com a construção de templos, igrejas, mosteiros e 

palácios. Na arquitetura da Idade Média, predominaram dois estilos: 

o românico e o gótico. 

Na pintura, destacam-se as miniaturas ou iluminuras, feitas para 

ilustrar os manuscritos e os murais. Os murais eram pinturas feitas 

nas paredes, geralmente retratando figuras religiosas. Na escultura, 

utilizava-se o metal, o marfim e a pedra. Um grande número de 

imagens decorava o interior dos templos. 

 

 
 

 

Destacar aqui nesse bloco de conteúdo as transformações 
técnicas e tecnológicas ocorridas por volta do séc. XI que 
produziram novas realidades socioeconômicas já não 
atendidas pelo modo de produção feudal. 

 

Cruzada, de Ridley Scott; 2005. 
O Mercador de Veneza, de Michael Radford; 2004. 
Morte Negra, de Christopher Smith; 2010. 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia – Doenças bacterianas 
Leia em Arte – Arte Medieval 
 

 

 

 

01. (FGV-2013) A partir do século X, mas principalmente do XI, é o 

grande período de urbanização – prefiro utilizar esse termo mais do 

que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, 

não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade.  

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. Conversações com Jean Lebrun. São Paulo: 
Unesp, 1998, p. 16. 

A respeito das cidades medievais, após o ano mil, é CORRETO 

afirmar: 

A) Tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às 

rotas mercantis e à produção agrária das áreas rurais próximas. 

B) Eram fundamentalmente sedes episcopais e centros 

administrativos do Sacro Império Romano Germânico. 

C) Tornaram-se núcleos da produção industrial que começou a 

desenvolver-se sobretudo no norte da Itália, a partir do século 

XI. 

D) Tornaram-se os principais entrepostos do comércio de escravos 

africanos desde o início das Cruzadas. 

E) Apresentaram-se como legado das pólis gregas e das cidades 

romanas da Antiguidade. 

 

02. (UNESP-2014) Mais ou menos a partir do século XI, os cristãos 

organizaram expedições em comum contra os muçulmanos, na 

Palestina, para reconquistar os “lugares santos” onde Cristo tinha 

morrido e ressuscitado. São as cruzadas [...]. Os homens e as 

mulheres da Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer a 
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um mesmo grupo de instituições de crenças e de hábitos: a 

cristandade. 

Jacques e Goff. A Idade Média explicadas aos meus filhos. 2007. 

Segundo o texto, as cruzadas 

A) contribuíram para a construção da unidade interna do 

cristianismo, o que reforçou o poder da Igreja Católica Romana 

e do Papa. 

B) resultaram na conquista definitiva da Palestina pelos cristãos e 

na decorrente derrota e submissão dos muçulmanos 

C) determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores, 

uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do 

Papa. 

D) estabeleceram o caráter monoteísta do cristianismo medieval, o 

que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na 

Palestina 

E) definiram a separação oficial entre Igreja e Estado, estipulando 

funções e papéis diferentes para os líderes políticos e religiosos. 

 
 

03. (ENEM-2013) Quando ninguém duvida da existência de um 

outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada 

entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a 

convicção de não desaparecer completamente, esperando a 

ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A 

perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma 

provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o 

desconhecido. 

DUBY, G. Ano 2000 na pista dos nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado). 

 

Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a 

morte, o autor considera que houve um processo de 

A) mercantilização das crenças religiosas. 

B) transformação das representações sociais. 

C) disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. 

D) diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. 

E) amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. 
 

04. (ENEM-2011) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da 

mentalidade medieval nascido talvez de um profundo sentimento de 

insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo 

modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade 

era de ser limitada por portas e por uma muralha. 
 

DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV” in: ARIES, P: DUBY, G. História da vida privada da 
Europa Feudal à Renascença. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 
 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças 

no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos 

de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente 

relacionado com 

A) o crescimento das atividades comerciais e urbanas. 

B) a migração de camponeses e artesãos. 

C) a expansão dos parques industriais e fabris. 

D) o aumento do número de castelos e feudos. 

E) a contenção das epidemias e doenças. 
 

05. (ENEM-2015) No início foram as cidades. O intelectual da Idade 

Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o 

desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial – 

digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, como um 

desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais 

se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou 

ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem 

que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito, 

em resumo, um intelectual – esse homem só aparecerá com as 

cidades.  

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010 
 

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no 

texto evidencia o(a)  

A) apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. 

B) relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. 

C) importância organizacional das corporações de ofício. 

D) progressiva expansão da educação escolar. 

E) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos 
 

06. (ENEM-2015) Calendário medieval, século XV. 

 

Disponível em: www.ac-grenoble.fr. Acesso em: 10 mai. 2012.  

 

Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que 

expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens 

compõem um calendário medieval (1460-1475) e cada uma delas 

representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do 

calendário, apreende-se uma concepção de tempo 

A) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno.  

B) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por 

parte do trabalhador.  

C) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. 

D) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as 

estações do ano. 

E) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. 
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07. (ENEM-2014) 

Sou uma pobre e velha mulher,  

Muito ignorante, que nem sabe ler. 

Mostraram-me na igreja da minha terra 

Um Paraíso com harpas pintado 

E o Inferno onde fervem almas danadas, 

Um enche-me de júbilo, o outro me aterra.  

VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: L 

 

Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às 

imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse 

contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de  

 

A) refinar o gosto dos cristãos. 

B) incorporar ideais heréticos. 

C) educar os fiéis através do olhar. 

D) o divulgar a genialidade dos artistas católicos. 

E) valorizar esteticamente os templos religiosos. 

 

08. (ENEM-2015) A casa de Deus, que acreditam una, está, 

portanto, dividida em três: uns oram, outros combatem, outros, 

enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser 

separadas; os serviços prestados por uma são a condição das obras 

das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de aliviar o 

conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz.  

ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. 
Lisboa: Sá da Costa, 1981. 
 

A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida 

durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo 

que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:  

A) Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas. 

B) Subverter a hierarquia social / centralização monárquica. 

C) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas. 

D) Controlar a exploração econômica / unificação monetária. 

E) Questionar a ordem divina / Reforma Católica 

 

09. (ENEM-2015) Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é 

preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o 

devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados 

pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino, 

se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o 

homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação.  

Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do 

fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas 

comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim.  

AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de 
São Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 

 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o 

regime de governo capaz de 

A) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 

B) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 

C) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 

D) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 

E) dissociar a relação política entre os poderes temporal e 

espiritual. 
 

 

 

 

 
 

O ANTIGO REGIME 

 

A FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS 

O Estado nacional, também chamado de Estado-Nação, leva em 

consideração as pessoas que vivem no território e que possuem 

características singulares segundo a sua identidade (língua, religião, 

moeda, hino do país etc.) cultural, histórica, étnica, colocadas em 

prática dentro do estado. 

A passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por 

uma crescente centralização do poder nas mãos dos reis, e pelo 

surgimento do Estado Moderno. 

Entre os fatores que estimularam a consolidação dos Estados 

Nacionais estão: 

A figura do monarca, exaltada em contos e cânticos perante os 

súditos, destacando o papel de liderança e bravura em períodos de 

constantes guerras, tornando-o popular e instigando sua ânsia de 

riqueza e poder. 

A nobreza enfraquecida que buscou apoio financeiro e militar junto 

aos reis, devido aos gastos com guerras, o forte êxodo rural, as 

revoltas camponesas e a autonomia dos burgos. O apoio aos reis 

resultou na perda da autoridade política e jurídica, porém preservou 

as obrigações servis e a isenção nobiliárquica de impostos. Além da 

construção de alianças políticas baseadas na concessão real de 

cargos públicos, terras, pensões e direitos de exploração 

econômica, o uso da força dos exércitos nacionais impunha a 

autoridade real a nobreza renitente. 

A burguesia desejosa na ampliação de suas atividades comerciais - 

sem o entrave oneroso dos múltiplos impostos, moedas e noções de 

peso e medida do fragmentado sistema feudal – apoiam a 

centralização do poder real, financiando o aparelhamento do 

Estado, a formação dos exércitos nacionais, além dos 

empreendimentos de expansão marítimo-comercial que enalteciam 

o nome de seu Rei. 

Esse controle político da monarquia pacificou, com o tempo, os seus 

territórios e uniu as diversas camadas sociais para a expansão 

mercantilista. Era o inicio do absolutismo monárquico.  

Teóricos do Absolutismo  

As mudanças culturais do Renascimento reestruturaram a ideologia 

política europeia livre das amarras da igreja e que passam a 

legitimar o absolutismo, como: 

NICOLAU MAQUIAVEL (1469-1527) – Para Maquiavel o soberano 

deve ficar acima das considerações morais, mantendo a autonomia 

política. Os "fins justificam os meios" e a razão do Estado deve 

sobrepor-se a tudo. O soberano tudo pode fazer quando busca o 

bem-estar do país. "A força é justa quando necessária". Obras: 

Mandrágora, Discurso sobre a década de Tito Lívio, O príncipe.  

THOMAS HOBBES (1588-1619) - Foi quem melhor definiu a 

ideologia absolutista. Para Hobbes, o Estado seria uma grande 

entidade toda poderosa que dominaria todos os cidadãos, a fim de 

proteger contra a violência e o caos da sociedade primitiva. 

Segundo Hobbes "é lícito ao rei governar despoticamente, já que o 

próprio povo lhe deu o poder absoluto". Escreveu o Leviatã. 
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JACQUES BOSSUET (1627-1704) Escreveu Memórias para a 

educação de Delfim e Política Segundo a Sagrada Escritura, e 

estabeleceu o princípio do direito divino dos reis.   

JEAN BODIN (1530-1596) – autor de A República. A soberania real 

não pode sofrer restrições nem se submeter a ameaças, pois o 

poder emana de Deus. (Legislar sem precisar do consentimento de 

quem quer que seja).  

 

O MERCANTILISMO 

O mercantilismo pode ser entendido como a política e a prática 

econômica dos Estados Nacionais, no período da transição do 

Feudalismo para o Capitalismo. Suas origens estão ligadas à 

centralização do poder, atingindo sua plenitude com o Estado 

absolutista. O traço principal que caracterizou essa política 

econômica foi à intervenção estatal nos assuntos econômicos, a 

efeito de dinamizar a economia nacional em proveito do 

fortalecimento do Estado. Dentre as principais características do 

mercantilismo podemos citar:  

O Intervencionismo Estatal – Tendo em vista o fortalecimento do 

poder nacional, o Estado intervinha na economia através de 

regulamentações, tais como o incentivo e a proteção de 

manufaturas, tarifas alfandegárias, garantia dos monopólios, da 

fixação de uma política de aumento da população para 

barateamento da mão-de-obra, do controle sobre os salários, preços 

e qualidades das mercadorias. 

O Metalismo – Expressa a preocupação do mercantilismo com 

relação à acumulação de ouro e prata. Alguns historiadores afirmam 

que a preocupação fundamental do mercantilismo é a abundância 

de ouro e prata, os quais seriam as medidas de toda a riqueza.  

A balança de comércio favorável – É o centro da política 

econômica mercantilista. A expansão das exportações e a 

diminuição das importações foram o objetivo comum do 

mercantilismo, já que era a forma pela qual os países obtinham mais 

metais preciosos.  

O protecionismo – O Estado Nacional, para manter uma balança 

comercial favorável, procura proteger o seu mercado interno, 

através do aumento das tarifas alfandegárias que elevam o preço da 

mercadoria importada, e da proibição de exportação de matérias-

primas que poderia desenvolver a indústria de outros países. Na 

Europa as nações adotaram vários tipos de mercantilismo.  

Na Espanha teremos o Metalismo ou Bulionismo. Característico do 

século XVI estava fundamentado na concepção metalista, fruto da 

descoberta e exploração das minas americanas. Na França teremos 

o industrialismo ou colbertismo, desenvolvido por Jean Baptiste 

Colbert, então ministro das finanças na França, no governo de Luís 

XIV, propôs uma nova forma de acumular capital. A política 

econômica francesa se fundamentou nesse momento em um 

incentivo à produção manufatureira, incluindo artigos de luxo para 

atender melhor a demanda do mercado internacional.  

 A Inglaterra estabeleceu como mercantilismo ou comercialismo 

apoiado na teoria de que desde que fosse possível manter a 

balança comercial favorável, não havendo restrições com relação às 

importações. A meta básica era que o quantitativo das exportações 

fosse sempre superior e que transportasse um número crescente de 

mercadorias.  

Nos estados germânicos durante a Idade Moderna, o que hoje 

conhecemos como Alemanha, aproveitaram-se das experiências 

mercantilistas dos outros países, por iniciativa da Prússia, para criar 

uma associação entre os Estados para fortalecer a economia e o 

tesouro real. O nome cameralismo vem de "Kammer", o nome do 

tesouro real. 

A EXPANSÃO MARÍTIMA E COMERCIAL EUROPEIA 

As grandes navegações são fruto dos seguintes fatores: 

renascimento comercial da Baixa Idade Média, a formação dos 

Estados Nacionais e a ascensão da burguesia. A primeira nação a 

reunir esse conjunto de características específicas foi Portugal, logo 

depois da Revolução de Avis.  

Com essa revolução, ocorrida em 1385, Portugal promoveu uma 

associação entre sua nascente burguesia mercantil e o novo Estado 

Nacional ali consolidado. Desde o reino de Dom João I, Portugal 

sofreu uma uniformização tributária e monetária capaz de ampliar os 

negócios da burguesia e fortalecer economicamente a Coroa. Nessa 

época, as especiarias orientais eram de grande valia e procura no 

mercado Europeu. Desde o século XII, a entrada dos produtos 

orientais se dava pelo monopólio exercido pelos comerciantes 

italianos e árabes.  

Visando superar a dependência para com esses dois 

atravessadores, Portugal promoveu esforços para criar uma rota 

que ligasse diretamente os comerciantes portugueses aos povos do 

Oriente. Dom Henrique (1394 – 1460), príncipe português, reuniu na 

cidade de Sagres vários navegantes, cartógrafos, marinheiros e 

cosmógrafos dispostos a desenvolver conhecimentos no campo 

marítimo. Objetivando contornar o continente africano, o século XV 

assistiu ao desenvolvimento da expansão marítima de Portugal. No 

ano de 1435, um grupo de 2500 homens desembarcou nas Ilhas 

Canárias dando início à formação das primeiras colônias 

portuguesas.  

Em seguida, os portugueses partiram ao Cabo do Bojador, no litoral 

africano, até então definido como um dos limites máximos do mundo 

conhecido. Em 1434, o navegador Gil Eanes ultrapassou o cabo 

abrindo portas para a conquista lusitana sob o litoral africano. 

Depois de formar novos entrepostos pela Costa Africana, um novo 

limite viria a ser superado. Em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao 

Cabo da Boa Esperança definindo mais nitidamente a possibilidade 

de uma rota para o Oriente. Dez anos mais tarde, o navegador 

Vasco da Gama chegou à cidade indiana de Calicute e voltou a 

Portugal com uma embarcação cheia de especiarias.  

No meio tempo em que Portugal despontou em sua expansão 

marítima, a Espanha se envolveu no processo de expulsão dos 

mouros da Península Ibérica. O fim da chamada Guerra de 

Reconquista possibilitou a inserção dos espanhóis na corrida de 

expansão marítima. Atraídos pelo projeto do navegador genovês 

Cristóvão Colombo, a Espanha decidiu financiar a expedição do 

explorador italiano, em 1492. De acordo com o plano de Colombo, 

seria possível alcançar o Oriente navegando pelo Ocidente. Com 

essa aventura marítima, a Coroa Espanhola descobriu o continente 

americano. A partir de então, a Espanha inaugurou uma nova área 

de exploração econômica. 

Abrindo a rivalidade entre Portugal e Espanha, ambos os reinos 

buscaram assinar tratados definidores das regiões a serem 

dominadas por cada um deles. Em 1493, a Bula Intercoetera 

estabeleceu as terras a 100 léguas de Cabo Verde como região de 

posse portuguesa. No ano seguinte, Portugal solicitou o 
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alargamento das fronteiras para 370 léguas de Cabo Verde. Essa 

revisão abriu uma discussão sobre a possibilidade de navegadores 

portugueses já conhecerem terras ao sul do continente americano. 

No ano de 1500, o navegante português Pedro Álvares Cabral 

anunciou a descoberta do Brasil. Com isso, os processos de 

exploração da América e a transferência do eixo econômico mundial 

iniciaram um novo período na economia mercantil europeia. Ao 

longo do século XVI, outras nações, como Holanda, França e 

Inglaterra questionaram o monopólio ibérico realizando invasões ao 

continente americano e praticando a pirataria. 

As Consequências da Expansão Marítima: 

 O Atlântico como centro econômico; 

 Formação de grandes Impérios coloniais; 

 Ampliação de mercados; 

 Riqueza e poder para a Europa; 

 

 

 

A importância do surgimento do Estado Moderno para o ENEM 
reflete-se no número de questões que aborda, principalmente, 
sobre os seus principais teóricos: Maquiavel e Hobbes. 

 

1492 – A conquista do paraíso, de Ridley Scott; 1992. 
Elizabeth, de Shekhar Kapur; 1998 
Joana D’arc, de Luc Besson; 1999 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Literatura – Quinhentismo 
Leia em História – A Colonização Portuguesa na América 

 

 

 

01. (UFF-2012) Considerando o processo de expansão da Europa 

moderna a partir dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que 

Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, 

entretanto, dependeu, em larga medida, de uma rede composta por 

interesses 

A) políticos, inerentes à continuidade dos interesses feudais em 

Portugal; intelectuais, associados ao desenvolvimento da 

imprensa, do hermetismo e da Astrologia no mundo ibérico; 

econômicos, vinculados aos interesses italianos na Espanha, 

nos quais a presença de Colombo é um exemplo; e sociais, 

vinculados ao poder do clero na Espanha. 

B) políticos, vinculados ao processo de fragmentação política das 

monarquias absolutas ibéricas; sociais, associados ao 

desenvolvimento de novos setores sociais, como a nobreza; 

coloniais, decorrentes da política da Igreja católica que via os 

habitantes do Novo Mundo como o homem primitivo criado por 

Deus; e econômicos, presos aos interesses mouros na 

Espanha. 

C) políticos, vinculados às práticas racistas que envolviam a 

atuação dos comerciantes ibéricos no Oriente; científicos, que 

viam na expansão a negação das teorias heliocêntricas; 

econômicos, ligados ao processo de aumento do tráfico de 

negros para a Europa através de alianças com os Países 

Baixos; e religiosos, marcados pela ação ampliada da 

Inquisição. 

D) políticos, associados ao modelo republicano desenvolvido no 

Renascimento italiano; religiosos, decorrentes da vitória católica 

nos processos da Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao 

movimento geral de desenvolvimento do mercantilismo; e 

sociais, inerentes à vitória do campo sobre a cidade no mundo 

ibérico. 

E) políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos 

estados ibéricos; econômicos, provenientes do avanço das 

atividades comerciais; religiosos, relacionados com a 

importância do Papado na Península Ibérica; e intelectuais, 

decorrentes dos avanços científicos da Renascença e que viram 

na expansão a realidade de suas teorias sobre Geografia e 

Astronomia. 

 

02. (UFSM) O ano de 1998 marca os quinhentos anos do 

Descobrimento do Brasil, pois, "Em 1498, D. Manuel ordenava que 

Duarte Pacheco Pereira navegasse pelo Mar Oceano, a partir das 

ilhas de Cabo Verde até o limite de 370 léguas [estipuladas pelo 

Tratado de Tordesilhas]. É esta a primeira viagem, efetivamente 

conhecida pelos portugueses, às costas do litoral norte do Brasil" 

(FRANZEN, Beatriz. A presença portuguesa no Brasil antes de 1500. In: ESTUDOS 
LEOPOLDENSES. São Leopoldo: Unisinos, 1997. p. 95.). 

 

Esse fato fez parte 

A) da expansão marítimo-comercial europeia, que deslocou o eixo 

econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. 

B) da expansão capitalista portuguesa, em sua fase mercantil-

colonial plenamente consolidada no Brasil. 

C) do avanço marítimo português, tendo Duarte Pacheco Pereira 

papel relevante na espionagem e pirataria no Atlântico. 

D) do processo de instalação de feitorias no Brasil, pois Duarte 

Pacheco Pereira instalou a primeira feitoria, ou seja, São Luiz do 

Maranhão. 

E) das expedições exploradas do litoral brasileiro, cujo papel de 

reconhecimento econômico e geográfico coube a Duarte 

Pacheco Pereira. 

 

03. (Fuvest) Durante o século XVI, a Europa conheceu um processo 

inflacionário profundamente perturbador - conhecido como 

"revolução dos preços"- que provocou uma acentuada transferência 

de renda entre os grupos sociais e, até mesmo, entre países. Esse 

processo foi causado: 

A) pela consolidação dos Estados Absolutistas que mantinham 

Cortes e gastos extraordinários. 

B) pelas guerras de religião que obrigaram os Estados a constituir 

exércitos poderosos e caros. 

C) pela abertura das rotas de comércio marítimo com a Ásia, 

inundando a Europa com especiarias e produtos de todo tipo. 

D) pela chegada, em grande quantidade, de prata e ouro da 

América espanhola. 

E) pelas guerras entre as monarquias mais poderosas para 

conquistar a Itália e manter a hegemonia na Europa. 
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04. (ENEM-2012) 

 

 

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um 

conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada 

noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada 

demonstra: 

A) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os 

adornos próprios à vestimenta real. 

B) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a 

vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o 

privado. 

C) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do 

público a figura de um rei despretensioso e distante do poder 

político. 

D) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos 

trajes reais em relação aos de outros membros da corte. 

E) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, 

pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo 

pessoal. 

 

05. (ENEM-2010) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com 

a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. 

De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente 

do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que 

levem ao assassínio e ao roubo. MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: 

Martin Claret, 2009. 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a 

Monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem 

social, segundo esse autor, baseava-se na 

A) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

B) bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 

C) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 

D) neutralidade diante da condenação dos servos. 

E) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 

 

06. (ENEM-2013) Nasce daqui uma questão: se vale mais ser 

amado que temido ou temido que amado. Responde-se que ambas 

as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito 

mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das 

duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que 

são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e 

enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o 

sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o 

perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas 

relações sociais e políticas. Maquiavel define o homem como um ser 

A) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e 

aos outros. 

B) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito 

na política. 

C) guiado por interesses, de modo que suas ações são 

imprevisíveis e inconstantes. 

D) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e 

portando seus direitos naturais. 

E) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus 

pares. 

 

07. (ENEM-2014) Todo homem de bom juízo, depois que tiver 

realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter 

podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua 

peregrinação; tanto mais que há tantos outros acidentes que 

diariamente podem aí ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que 

aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem 

empreender suas viagens.  

J. P. T. Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: DELUMEAU, J. História do 
medo no Ocidente: 1300·1800. SãoPaulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado). 

 

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da 

época moderna, expressa um sentimento de 

A) gosto pela aventura. 

B) fascínio pelo fantástico. 

C) temor do desconhecido. 

D) interesse pela natureza. 

E) purgação dos pecados. 

 

08. (ENEM-2012) Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de 

que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. 

Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes 

transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais 

escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar 

inteiramente o nosso livre arbítrio, creio que se pode aceitar que a 

sorte decida metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos 

permite o controle sobre a outra metade. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: Ed. UnB, 1979 (adaptado). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em 

seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o 

seu pensamento político e o humanismo renascentista ao: 

A) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores 

do seu tempo. 

B) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. 

C) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da 

ação humana. 

D) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de 

aprendizagem. 

E) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. 

 

 

 

 



Pré-Universitário/SEED  Ciências Humanas e suas Tecnologias – História 

153 

09. (ENEM-2015) A natureza fez os homens tão iguais, quanto às 

faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se 

encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de 

espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera 

tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é 

suficientemente considerável para que um deles possa com base 

nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente 

aspirar. 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003 

 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois 

homens desejavam o mesmo objeto, eles 

 

A) entravam em conflito. 

B) recorriam aos clérigos. 

C) consultavam os anciãos. 

D) apelavam aos governantes. 

E) exerciam a solidariedade 

 

 
 

RENASCIMENTO CULTURAL 

Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de 

mudanças culturais, que atingiu as camadas urbanas da Europa 

Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pela retomada 

dos valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. 

Esse momento é considerado como um importante período de 

transição envolvendo as estruturas feudo capitalistas. 

As bases desse movimento eram proporcionadas por uma corrente 

filosófica reinante, o humanismo, que descartava a escolástica 

medieval, até então predominante, e propunha o retorno às virtudes 

da antiguidade. Platão, Aristóteles, Virgílio, Sêneca e outros autores 

greco-romanos começam a ser traduzidos e rapidamente difundidos. 

O movimento renascentista envolveu uma nova sociedade e, 

portanto, novas relações sociais em seu cotidiano. A vida urbana 

passou a implicar um novo comportamento, pois o trabalho, a 

diversão, o tipo de moradia, os encontros nas ruas, implicavam por 

si só um novo comportamento dos homens. Isso significa que o 

Renascimento não foi um movimento de alguns artistas, mas uma 

nova concepção de vida adotada por uma parcela da sociedade, e 

que será exaltada e difundida nas obras de arte. 

Apesar de recuperar os valores da cultura clássica, o Renascimento 

não foi uma cópia, pois se utilizava dos mesmos conceitos, porém 

aplicados de uma nova maneira a uma nova realidade. Assim como 

os gregos, os homens "modernos" valorizaram o 

antropocentrismo: "O homem é a medida de todas as coisas"; o 

entendimento do mundo passava a ser feito a partir da importância 

do ser humano, o trabalho, as guerras, as transformações, os 

amores, as contradições humanas tornaram-se objetos de 

preocupação, compreendidos como produto da ação do homem. 

Outra característica marcante foi o racionalismo, isto é, a 

convicção de que tudo pode ser explicado pela razão do homem e 

pela ciência, a recusa em acreditar em qualquer coisa que não 

tenha sido provada, o experimentalismo. Dessa maneira, a ciência 

conheceu grande desenvolvimento. O individualismo também foi 

um dos valores renascentistas e refletiu a emergência da burguesia 

e de novas relações de trabalho. A ideia de que cada um é 

responsável pela condução de sua vida, a possibilidade de fazer 

opções e de manifestar-se sobre diversos assuntos acentuaram 

gradualmente o individualismo. É importante percebermos que essa 

característica não implica o isolamento do homem, que continua a 

viver em sociedade, em relação direta com outros homens, mas na 

possibilidade que cada um tem de tomar decisões. 

Foi acentuada a importância do estudo da natureza; o naturalismo 

aguçou o espírito de observação do homem. O hedonismo 

representou o "culto ao prazer", ou seja, a ideia de que o homem 

pode produzir o belo, pode gerar uma obra apenas pelo prazer que 

isso possa lhe proporcionar, rompendo com o pragmatismo. 

O Universalismo foi uma das principais características do 

Renascimento e considera que o homem deve desenvolver todas as 

áreas do saber; podemos dizer que Leonardo da Vinci é o principal 

modelo de "homem universal", matemático, físico, pintor e escultor, 

estudou inclusive aspectos da biologia humana. 

A Itália foi a pioneira do Renascimento. Na verdade, o 

Renascimento desenvolveu-se em algumas cidades italianas, 

principalmente aquelas ligadas ao comércio. Desde o século XIII, 

com a reabertura do Mediterrâneo, o comércio de várias cidades 

italianas com o oriente intensificou-se, possibilitando importantes 

transformações, como a formação de uma camada burguesa 

enriquecida e que necessitava de reconhecimento social. O 

comércio comandado pela burguesia foi responsável pelo 

desenvolvimento urbano, e nesse sentido, responsável por um novo 

modelo de vida, com novas relações sociais onde os homens 

encontram-se mais próximos uns dos outros. Dessa forma podemos 

dizer que a nova mentalidade da população urbana representa a 

essência dessas mudanças e possibilitará a Produção 

Renascentista. 

Podemos considerar ainda como fatores que promoveram o 

renascimento italiano, a existência de diversas obras clássicas na 

região, assim como a influência dos "sábios bizantinos", homens 

oriundos principalmente de Constantinopla, conhecedores da língua 

grega e muitas vezes de obras clássicas. 

No decorrer do século XVI a cultura renascentista expandiu-se para 

outros países da Europa Ocidental e para que isso ocorresse 

contribuíram as guerras e invasões vividas pela Itália. As ocupações 

francesa e espanhola determinaram um conhecimento melhor sobre 

as obras renascentistas e a expansão em direção a outros países, 

cada um adaptando-o segundo suas peculiaridades, numa época de 

formação do absolutismo e de início do movimento de Reforma 

Religiosa. 

O século XVI foi marcado pelas grandes navegações, num primeiro 

momento vinculado ao comércio oriental e posteriormente à 

exploração da América. A navegação pelo Atlântico reforçou o 

capitalismo de Portugal, Espanha e Holanda e em segundo plano da 

Inglaterra e França. Nesses "países atlânticos" desenvolveu-se 

então a burguesia e a mentalidade renascentista. 

Esse movimento de difusão do Renascimento coincidiu com a 

decadência do Renascimento Italiano, motivado pela crise 

econômica das cidades, devido à perda do monopólio sobre o 

comércio de especiarias. 

A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico 

determinou a decadência italiana e ao mesmo tempo impulsionou o 
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desenvolvimento dos demais países, promovendo reflexos na 

produção cultural. 

Outro fator fundamental para a crise do Renascimento italiano foi a 

Reforma Religiosa e principalmente a Contrarreforma. Toda a 

polêmica que se desenvolveu pelo embate religioso fez com que a 

religião voltasse a ocupar o principal espaço da vida humana; além 

disso, a Igreja Católica desenvolveu um grande movimento de 

repressão, apoiado na publicação do INDEX e na retomada da 

Inquisição que atingiu todo indivíduo que de alguma forma de 

opusesse a Igreja. Como o movimento protestante não existiu na 

Itália, a repressão recaiu sobre os intelectuais e artistas do 

renascimento. 

A REFORMA RELIGIOSA 

Movimento religioso que resultou na quebra da unidade da Igreja 

Católica e no nascimento do protestantismo. Teve como principais 

fatores que a motivaram: a crescente onda de corrupção com a 

venda de indulgências, relíquias sagradas e cargos religiosos; a 

condenação das atividades mercantis por parte da Igreja; o 

fortalecimento da burguesia; a formação das Monarquias Nacionais; 

o Renascimento Cultural. 

Na Alemanha, o frade agostiniano Martinho Lutero desenvolveu 

suas reflexões, criando a doutrina da justificação pela fé como único 

ponto de partida para aprofundar os ensinamentos que recebera. 

Segundo ele, “Deus não nos julga pelos pecados e pelas obras, mas 

pela nossa fé”. Enquanto a concessão de indulgências como prática 

de devoção era entendida pelos cristãos como absolvição, a 

justificação pela fé defendida por Lutero não permitia atribuir valor 

às obras de caridade, opondo-se à teoria da salvação pelos méritos. 

Em 1517, Lutero publicou suas 95 teses, denunciando falsas 

seguranças dadas aos fiéis. Segundo diziam essas teses, só Deus 

poderia perdoar, e não o papa. A única fonte de salvação da Igreja 

residia no Evangelho. Lutero é excomungado em 1520. 

Consequentemente, uma revolta individual transformou-se em uma 

cisma geral. Na Alemanha as condições favoráveis à propagação do 

luteranismo se acentuaram devido à fraqueza do poder imperial, às 

ambições dos príncipes em relação aos bens da Igreja, às tensões 

sociais que opunham camponeses e senhores, e o nacionalismo, 

hostil às influências religiosas de Roma. 

O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, tentou 

um acordo para tolerar o luteranismo onde já houvesse, mas 

pretendia impedir sua propagação. Cinco principados protestaram 

contra esta sanção, o que gerou o termo protestantismo. Sentindo 

a fragmentação cristã em seus domínios, Carlos V convocou a Dieta 

de Augsburg, visando conciliar protestantes e cristãos. Dada a 

impossibilidade de acordo, os príncipes católicos e o imperador 

acataram as condenações, na tentativa de eliminar o protestantismo 

luterano. Após anos de luta, em 1555, os protestantes venceram, e 

foi assinada a paz, que concedeu liberdade de religião no Santo 

Império. Lutero morreu em 1546, mas permaneceu como grande 

inspirador da Reforma. 

 O movimento luterano abriu caminhos para rebeliões políticas e 

sociais, não previstas por Lutero. Em 1524 eclodiu a Revolta dos 

Camponeses, composta em sua maioria por membros de uma nova 

seita, os anabatistas. Extremamente agressivos e individualistas, 

levaram às concepções de Lutero sobre a livre interpretação da 

Bíblia e reclamavam a supressão da propriedade e a partilha das 

riquezas da Igreja. Embora sustentando a ideia de liberdade cristã, 

Lutero submetia-se a autoridades legítimas, recusando-se a apoiar 

os revoltosos. Condenou então as revoltas e incitou os nobres à 

repressão. Os camponeses foram vencidos e o protestantismo se 

expandiu apenas para os países escandinavos (Suécia, Noruega e 

Dinamarca), sendo instrumento de rebelião dos burgueses e 

comerciantes contra os senhores de terra, que eram nobres 

católicos. 

Na França, o teólogo João Calvino posicionou-se com as obras 

protestantes e as ideias evangelistas, partindo da necessidade de 

dar à Reforma um corpo doutrinário lógico, eliminando todas as 

primeiras afirmações fundamentais de Lutero: a incapacidade do 

homem, a graça da salvação e o valor absoluto da fé. Calvino 

julgava Deus todo poderoso, estando a razão humana corrompida, 

incapaz de atingir a verdade. Segundo ele, o arrependimento não 

levaria o homem à salvação, pois este tinha natureza 

irremediavelmente pecadora. Formulou então a Teoria da 

Predestinação: Deus concedia a salvação a poucos eleitos, 

escolhidos por toda a eternidade. Nenhum homem poderia dizer 

com certeza se pertencia a este grupo, mas alguns fatores, entre os 

quais a obediência virtuosa, daria esperança. 

Os protestantes franceses seguidores da doutrina calvinista eram 

chamados huguenotes, e se propagaram rapidamente pelo país. O 

calvinismo atingiu a Europa Central e Oriental. Calvino considerou o 

cristão livre de todas as proibições inexistentes em sua Escritura, o 

que tornava lícitas as práticas do capitalismo, determinando certa 

liberdade em relação à usura, enquanto Lutero, muito hostil ao 

capitalismo, considerava-o obra do demônio. Segundo Calvino, 

“Deus dispôs todas as coisas de modo a determinarem a sua 

própria vontade, chamando cada pessoa para sua vocação 

particular”. Calvino morreu em Genebra, em 1564. Porém, mesmo 

após sua morte, as igrejas reformadas mantiveram-se em contínua 

expansão. 

Na Inglaterra, o principal fato que desencadeou a Reforma religiosa 

foi a negação do papa Clemente VII a consentir a anulação do 

casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, impedindo 

a consolidação da monarquia Tudor. Manipulando o clero, Henrique 

VIII atingiu seu objetivo: tornou-se chefe supremo da Igreja inglesa, 

anulou seu casamento e casou-se com Ana Bolena. A reação do 

papa foi imediata: excomungou o soberano e, em consequência, o 

Parlamento rompeu com Roma, dando ao rei o direito de governar a 

Igreja, de lutar contra as heresias e de excomungar. Consolidada a 

ruptura, Henrique VIII, através de seus conselheiros, organizou a 

Igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. 

Entretanto, a reforma de Henrique VIII constituiu mais uma alteração 

política do que doutrinária. As reais alterações teológicas surgiram 

no reinado de seu filho, Eduardo VI, que introduziu algumas 

modificações fortemente influenciadas pelo calvinismo. Foi no 

reinado de Elizabeth I, porém, que se consolidou a Igreja Anglicana. 

A supremacia do Estado sobre a Igreja foi afirmada e Elizabeth I 

tornou-se chefe da Igreja Anglicana independente. A Reforma na 

Inglaterra representou uma necessidade de fortalecimento do 

Estado, na medida em que o rei transformou a religião numa via de 

dominação sobre seus súditos. 

CONTRARREFORMA: Foi o movimento autoritário e repressivo da 

Igreja católica para combater o protestantismo, levar o catolicismo 
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para os novos continentes e promover a reorganização econômica, 

política, moral e administrativa da Igreja.  Principais instrumentos:  

Concílio de Trento, Fundação da Companhia de Jesus. Tribunal da 

Santa Inquisição; INDEX; Reafirmação dos dogmas. 

 

 

 
 

 

Compreender as transformações culturais promovidas pelo 
Renascimento Cultural e Reforma Religiosa só será possível 
relacionando a abertura do Mediterrâneo e do Atlântico ao 
comércio e ao conhecimento. Assim como os novos acertos 
políticos: rei + burguesia + nobreza + clero. 

 

Giordano Bruno; de Giuliano Montaldo; 1973. 
Shakespeare Apaixonado, de John Madden; 1998. 
Agonia e Êxtase, de Carol Reed; 1965. 

 

http://migre.me/s8uSD 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Literatura – Renascimento 
Leia em Literatura – Barroco 
Leia em Filosofia – Filosofia Antiga 

 

 

01. (UPE-2013) Analise a imagem a seguir 

 

 

O quadro O nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é uma das 

grandes realizações da arte renascentista. Sobre essa obra e seu 

contexto histórico, assinale a alternativa CORRETA. 

A) A temática pagã da obra, baseada na mitologia greco-romana, 

constituiu-se numa ousadia que destoava do restante da 

produção artística do Renascimento. 

B) A nudez representada no quadro também aparece em obras de 

outros artistas da época, como Michelangelo 

C) Botticelli, personagem símbolo do ideal humanista, também foi 

arquiteto, engenheiro, músico e poeta.  

D) O nascimento de Vênus, assim como a Última Ceia de Da Vinci, 

é uma pintura de temática bíblica. 

E) Botticelli destacou-se por sua produção em escultura 

 

02. (UNESP-2013) Podemos afirmar que as obras A divina comédia, 

escrita por Dante Alighieri no início do século XIV, e Dom Quixote, 

escrita por Miguel de Cervantes no início do século XVII, 

A) parodiaram as novelas de cavalaria e defenderam a hegemonia 

da Igreja Católica e da aristocracia, respectivamente. 

B) derivaram de registros orais e foram apenas organizadas e 

sistematizadas na escrita de seus autores. 

C) contribuíram para a unificação e o estabelecimento da forma 

moderna dos idiomas italiano e espanhol.  

D) assumiram forte conotação anticlerical e intensificaram as 

críticas renascentistas à conduta e ao poder da Igreja Católica. 

E) retrataram o imaginário da burguesia comercial ascendente na 

Itália e na Espanha do final da Idade Média 

 

03. (FGV-2013) Em 1939, atendendo ao apelo do Papa Pio XII, o 

Conselho de Imigração e Colonização do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil resolveu autorizar a entrada de 3000 imigrantes 

de origem “semita”. Condição sine qua non para obter “o visto da 

salvação”: a conversão ao catolicismo. Pressionados pelos 

acontecimentos que marcavam a história do III Reich, os judeus, 

mais uma vez, foram obrigados a abandonar seus valores culturais 

em troca do título de cristão. 

[Maria Luiza Tucci Carneiro, O antissemitismo na Era Vargas (1930-‐1945)] 

 

A situação apresentada tem semelhança com o processo histórico 

da 

A) permissão apenas do culto católico no Brasil, conforme preceito 

presente na primeira Constituição, de 1891. 

B) repressão ao arraial de Canudos, no sertão baiano, pois recaiu 

sobre os sertanejos a acusação de ateísmo. 

C) obrigatoriedade, conforme costume colonial, dos negros 

alforriados de conversão ao catolicismo para a obtenção da 

efetiva liberdade.  

D) conversão obrigatória dos judeus na Espanha e em Portugal, a 

partir do final do século XV, o que gerou a denominação 

cristão‐novo. 

E) separação entre Estado e Igreja no Brasil, determinada pelo 

Governo Provisório da República, comandada por 

 

04. (Fuvest - 2013) “O senhor acredita, então”, insistiu o inquisidor, 

“que não se saiba qual a melhor lei?” Menocchio respondeu: 

“Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja a melhor, mas 

não se sabe qual é a melhor; mas, porque meu avô, meu pai e os 

meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa 

seja a melhor fé”. 

Carlo  Ginzburg.  O  queijo  e  os  vermes.  São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  1987,  p. 
 113. 

O texto apresenta o diálogo de um inquisidor com um homem 

(Menocchio) processado, em 1599, pelo Santo Ofício. A posição de 

Menocchio indica 

A) uma percepção da variedade de crenças, passíveis de serem 

consideradas, pela Igreja Católica, como heréticas. 

B) uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater e 

eliminar suas dissidências internas.  

C) um interesse de conhecer outras religiões e formas de culto, 

atitude estimulada, à época, pela Igreja Católica. 

D) um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes, que 

defendiam a completa liberdade de opção religiosa 

E) uma perspectiva ateísta, baseada na sua experiência familiar. 

 

05. (UNIOESTE-2012) “Em primeiro lugar, nosso modesto pedido 

(…) nos sejam dados poder e autoridade para que cada 

comunidade possa eleger o seu pastor (…). Ele nos pregará o 

Evangelho de maneira acessível e sem deturpá‐lo (...). Em terceiro 

lugar, até agora éramos tratados como escravos, o que é uma 

vergonha, pois, com o seu precioso sangue, Jesus Cristo nos salvou 
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a todos, (…). Por esse motivo, deduzimos das Sagradas Escrituras 

que somos livres, e livres queremos ser. (...) Em quarto lugar, 

somos prejudicados ainda pelos nossos senhores, que se apoderam 

de todas as florestas. Se o pobre precisa de lenha ou madeira tem 

que pagar o dobro por ela. Nós somos da opinião que deve ser 

restituída à comunidade toda e qualquer floresta que se encontra 

em mãos de leigos ou religiosos que não adquiriram legalmente. 

(...)”.  

Manifesto dos Camponeses em 1525. In: Antologia Humanística Alemã. Porto Alegre, 
Globo, 1972, pp.15-16. 

 

O trecho acima reproduz parte do manifesto elaborado durante as 

Revoltas Camponesas ocorridas no contexto da Reforma 

Protestante. Sobre o sentido da Reforma Protestante e Revoltas 

Camponesas, pode-se afirmar que  

A) a Reforma Protestante foi um movimento de caráter 

estritamente religioso sem qualquer conotação política ou social. 

B) inspirados na doutrina calvinista de que todos os cristãos já 

nasciam salvos, os camponeses liquidaram com a servidão 

existente nos principados alemães. 

C) sob a influência da reforma luterana os camponeses alemães 

questionaram os privilégios da Igreja Católica e dos príncipes 

alemães. 

D) a revolta dos camponeses alemães culminou num evento 

trágico conhecido como a Noite de São Bartolomeu em que o 

ódio religioso dos protestantes matou centenas de católicos. 

E) com o apoio da Igreja Anglicana, interessada no rompimento 

com o controle exercido pelo Papa, os camponeses lutaram pela 

distribuição das terras da Igreja Católica. 

 

06. (ENEM-2011) Acompanhando a intenção da burguesia 

renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o 

espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção 

tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, 

tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e 

mesmo a expressão e o sentimento. 

(SEVCENKO, N. O Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984). 

 

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a 

produção artística, marcada pela constante relação entre: 

A) fé e misticismo.  D) política e economia. 

B) ciência e arte.  E) astronomia e religião. 

C) cultura e comércio. 

 

07. (ENEM-2011) O café tem origem na região onde hoje se 

encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a 

partir da Península Árabe. Aportou à Europa por Constantinopla e, 

finalmente, em 1615, ganhou a cidade de Veneza. Quando o café 

chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto 

deveria ser excomungado, por ser obra do diabo. O papa Clemente 

VIII (1592-1605), contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado 

do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse 

uma “bebida verdadeiramente cristã”. 

(THORN, J. Guia do café. Lisboa:  Livros e livros, 1998 (adaptado). 

 

A postura dos clérigos e do papa Clemente VIII diante da introdução 

do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação 

dessa bebida ao 

A) ateísmo.  D) islamismo. 

B) judaísmo.  E) protestantismo. 

C) hinduísmo. 

 

08. (ENEM-2014) A filosofia encontra-se escrita neste grande livro 

que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o 

universo), que não se pode compreender antes de entender a língua 

e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito 

em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências 

e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível 

entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos 

dentro de um obscuro labirinto.  

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.  

 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a 

posição de Galileu significava defender a   

A) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade 

Média.  

B) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do 

exame matemático.  

C) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da 

filosofia escolástica.  

D) importância da independência da investigação científica 

pretendida pela Igreja.  

E) inadequação da matemática para elaborar uma explicação 

racional da natureza. 

 

 

A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA AMÉRICA 

(SÉC. XVI – XVII) 

 As primeiras consequências da expansão ultramarina europeia 

geraram uma radical transformação no panorama mundial a partir 

dos séculos XV e XVI. O império colonial português foi construído a 

partir da tentativa de romper com os monopólios comerciais árabe 

no oceano Índico e italiano no mar Mediterrâneo. No lado do 

Atlântico, a procura de mercados e de novos territórios, ricos em 

minerais e matérias primas, impulsionaram os Estados 

mercantilistas europeus a reunir capitais, navios, homens e 

equipamentos que possibilitassem as navegações transoceânicas. 

O descobrimento do Brasil 

Passados dois anos da viagem de Vasco da Gama (que rendeu 

extraordinário lucro), a Coroa Portuguesa organizou uma nova 

expedição em direção às Índias, agora para iniciar a montagem do 

comércio português na cidade de Calicute. No caminho para o 

oriente, na altura de Cabo Verde, a esquadra, comandada por Pedro 

Álvares Cabral, desvia-se de sua rota normal, para o Ocidente, e 

vem aportar nas terras do Brasil, em 22 de abril de 1500. 

O período pré-colonial (1500 -1530) 

A descoberta do novo território por Portugal ocorre exatamente no 

momento em que se encontrava a rota marítima para as ricas 

especiarias das Índias e mais: as terras encontradas não se 

enquadravam nas perspectivas mercantilistas do século XVI. A 

única atividade econômica desenvolvida nessa época foi a 

exploração predatória de pau-brasil. Em 1503, o rei D. Manuel 

arrendou as terras brasileiras a um grupo de comerciantes liderado 

por Fernão de Noronha, que obteve o monopólio da exploração do 

pau-brasil, extraído em regime de escambo com os índios. 
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O período entre 1500 e 1530 é denominado pré-colonial, pois nele 

só foram registradas as visitas de duas expedições exploradoras 

(1501 e 1503) e duas expedições de guarda-costas (1516 e 1526).  

Nos primeiros anos após a expedição de Cabral, a América 

Portuguesa era, na perspectiva lusitana, uma terra longínqua e 

desabitada. Na realidade, era lugar de milhões de índios (de 

diferentes culturas e formas de organização) que desconheciam a 

Europa e seus ideais expansionistas. Estudiosos calculam que 

espalhados pelo território brasileiro existissem, mais ou menos, 2 

milhões de indígenas divididos, por variação linguística, em: Tupi-

guarani, Jê ou Tapuias, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano, Charrua 

entre outros. 

Apesar da diversidade cultural dos silvícolas brasileiros, existem 

características comuns que os classificam em dois grandes troncos 

etno-linguísticos: Macro-tupi e Macro-jê. 

O tronco tupi é o mais conhecido por terem estabelecido os 

primeiros contatos com os europeus, já que ocupavam o litoral 

brasileiro à época. Tendo emigrado dos vales dos rios Madeira e 

Xingu em busca de uma suposta “terra sem males”, segundo sua 

tradição religiosa, fixaram-se na costa ao expulsarem as tribos jês 

para os sertões do Brasil por volta do ano 1.000, denominando a 

terra recém-conquistada de Pindorama (terra das palmeiras).  

As tribos tupis organizavam-se por laços familiares, tendo cada 

núcleo familiar um chefe, destacado pela sua bravura e habilidade 

guerreira. O poder era exercido principalmente através da 

persuasão e da cortesia, de forma colegiada entre os caciques, os 

pajés e anciãos, sendo raras as decisões autocráticas do líder 

principal, salvo em emergências coletivas. 

As principais atividades entre os tupis eram a caça, a pesca e a 

coleta de frutos e raízes. Praticavam também a agricultura de 

subsistência, através da qual produziam mandioca, milho, feijão, 

batata-doce, cará, abóbora, abacate, pimenta e amendoim. Viviam 

de forma comunal, compartilhando principalmente a habitação e o 

alimento. 

Entre os seus costumes estavam o hábito de firmar alianças através 

da troca de presentes e favores (escambo), “casamentos” e da 

guerra. 

A guerra entre os indígenas era uma prática que marcava o ritual de 

passagem de jovens para a fase adulta, sendo aceitos como 

guerreiros pela tribo quando capturavam um inimigo. Em algumas 

comunidades só assim era permitido ao índio casar-se com uma ou 

mais mulheres. Quanto mais inimigos mortos ou devorados (no caso 

de tribos antropofágicas), mais forte e poderoso seria esse guerreiro 

indígena ao possuir o espírito do seu oponente. 

Foi justamente através desse sistema de alianças que o colonizador 

europeu pode se estabelecer na nova terra, firmando principalmente 

alianças militares que colocavam a rivalidade tribal à serviço da 

colonização, dizimando milhares de índios através da guerra, da 

fome e das doenças. 

Início da colonização 

O litoral brasileiro também foi igualmente frequentado por franceses 

e espanhóis com o objetivo de contrabandear pau-brasil. Diante 

dessa situação, a coroa portuguesa alterou a política em relação às 

terras do Brasil e enviou uma expedição colonizadora para tentar 

garantir em definitivo a posse do território. Essa expedição, 

comandada por Martim Afonso de Souza, partiu de Portugal e 

fundou a Vila de São Vicente (1532), atual cidade de São Vicente, 

no litoral paulista, onde introduziu o cultivo da cana-de-açúcar. 

O Sistema de Capitanias Hereditárias. 

A partir da expedição de Martim Afonso de Souza, muitos outros 

núcleos de povoamento foram fundados. Mas a esperança maior, de 

encontrar metais preciosos, estava momentaneamente frustrada e 

as poucas vilas e povoados não eram suficientes para garantir a 

posse portuguesa. O Rei D. João III adotou então o Sistema de 

Capitanias Hereditárias, já testado nas ilhas da Madeira e Cabo 

Verde. De acordo com esse modelo, o território colonial foi dividido 

em 14 capitanias, correspondentes a 15 faixas de terras que foram 

concedidas a fidalgos (capitães donatários), que tinham a tarefa de 

defendê-la, povoá-la, desenvolver a agropecuária, aplicar a justiça, 

facilitar o trabalho dos padres jesuítas e cobrar impostos. Em troca, 

os capitães ficavam com uma porcentagem dos tributos. Apesar de 

ter a posse de fato das terras, era vedado ao donatário vender a 

capitania, pois a propriedade de direito era do rei de Portugal. Dessa 

forma, as capitanias constituíam um regime politicamente 

descentralizado, fundado em unidades com certa autonomia que 

economicamente visavam à exportação para a metrópole.  

O Sistema de capitanias hereditárias não conseguiu amplo sucesso, 

sobretudo devido à falta de investimentos e aos constantes ataques 

dos índios contra os colonos. Somente as capitanias de 

Pernambuco e São Vicente prosperaram mediante uma estrutura 

bem organizada da produção de açúcar. 

Os Governos-Gerais 

As enormes dificuldades enfrentadas pelos capitães-donatários 

contribuíram para que em 1548 fosse instituído pelo rei D. João III, o 

primeiro Governo-Geral do Brasil, com o objetivo de auxiliar as 

capitanias e representar os interesses do rei na colônia. O primeiro 

titular desse cargo foi Tomé de Souza, que trouxe consigo colonos, 

degredados, as primeiras cabeças de gado e escravos africanos. 

Com o governador, chegou também um pequeno grupo de jesuítas, 

comandado pelo padre Manuel da Nóbrega, que criou o primeiro 

colégio inaciano na recém-fundada cidade de Salvador. Na 

hierarquia burocrática, o governador-geral era auxiliado por um 

ouvidor-mor (responsável pela aplicação da justiça), um provedor-

mor (responsável por todos os negócios ligados à Fazenda Real) e 

um capitão-mor (responsável pela organização da defesa do 

território). Durante o governo de Tomé de Souza, a escravização de 

índios ganhou novos critérios, determinando que só a partir da 

“guerra justa” (ataques de portugueses a índios que se mostravam 

hostis ao processo de colonização) os nativos poderiam ser feitos 

escravos.  

Duarte da Costa (1553-1558) foi o segundo governador-geral. Com 

este, mais colonos cruzaram o Atlântico e também o padre jesuíta 

José de Anchieta, um dos fundadores do Colégio de São Paulo, que 

deu origem à cidade do mesmo nome. Durante o governo de Duarte 

da Costa os franceses invadiram o Rio de Janeiro onde 

estabeleceram a colônia chamada de França Antártica.  

Mem de Sá, que governou entre 1558 a 1572 foi o terceiro 

governador-geral. Durante seu governo, foi fundada a cidade do Rio 

de Janeiro e os franceses foram expulsos do Brasil. Depois da 

morte de Mem de Sá, a Coroa portuguesa decidiu dividir a 

administração da colônia entre dois governadores: um, governaria 

de Salvador (a capital do Norte), e outro, governaria no Rio de 
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Janeiro.  Entre 1621 a 1725, haveria duas sedes governamentais: 

uma em Salvador e outra em São Luís. A partir de 1763, a cidade do 

Rio de Janeiro passaria a ser a única sede administrativa do Brasil – 

colônia. 

A ECONOMIA AÇUCAREIRA 

O processo de ocupação portuguesa na América ao longo dos 

séculos XVI e XVII ocorreu no contexto do mercantilismo português 

e, dessa forma, o Brasil foi inserido na condição de colônia, tendo 

por finalidade complementar a economia da Metrópole (Portugal), 

fornecendo matérias-primas, gêneros agrícolas e consumindo 

produtos manufaturados. Dessa forma, a economia da colônia 

nasceu sob o signo do maior lucro possível com o menor 

investimento. Os territórios próximos ao litoral de Pernambuco e 

Bahia reuniam as condições naturais (solo de massapé, clima 

adequado e abundância de recursos hídricos) para o plantio da cana 

e a produção de açúcar, mercadoria de grande valor no mercado 

europeu. Tais fatores estimularam a vinda de muitos colonos para a 

América Portuguesa e a montagem dos engenhos coloniais, 

unidades produtoras de açúcar. 

Cumpria apenas resolver o problema do trabalho. O uso da mão-de-

obra indígena era dificultado devido a resistência do índio ao 

trabalho compulsório na lavoura, a sua alta mortalidade e a proteção 

da Igreja Católica, reservando o indígena à catequese. Em 

contrapartida o tráfico negreiro tornava-se uma alternativa mais 

lucrativa aos comerciantes e a coroa portuguesa dentro da ótica 

mercantilista. 

Inicialmente engenho era o termo dado ao equipamento, no qual, se 

produzia o açúcar, para mais tarde designar toda a propriedade 

rural, composta basicamente de casa-grande (residência do senhor 

de engenhos), senzala (galpão onde ficavam os escravos), capela 

(local para realização da ritualística católica). O engenho, 

propriamente dito, era composto de três casas: da moenda (extraía 

o caldo da cana), da caldeira (fervia o caldo ao ponto de melaço) e 

de purgar (o melaço era posto em formas para cristalizar). A 

sociedade gerada desse ciclo econômico era pouco diversificada e 

hierarquicamente rígida dividida entre alguns poucos senhores de 

engenho (grandes proprietários rurais, fidalgos), outros tão poucos 

trabalhadores livres (feitor-mor, mestre de açúcar, carpinteiros...) e a 

grande maioria escrava (principal mão-de-obra: 80% nas atividades 

agrárias).  

O Sistema Escravista 

A escravidão existiu na Ásia, na Europa, nas Américas e na África. 

Muitos dos povos africanos utilizavam escravos para os mais 

diversos fins, e como cada povo africano tem sua própria 

organização política, econômica e social, a escravidão na África se 

desenvolveu de muitas formas. 

Na África, originalmente, havia uma escravidão doméstica, e não 

uma escravidão mercantil, ou seja, entre vários povos africanos, a 

captura de indivíduos não era destinada ao comércio, mas sim para 

inserção de mais um braço nas atividades comunitárias como na 

colheita, na pecuária, na mineração e na caça. Esses povos 

africanos preferiam as mulheres como escravas, já que eram elas 

as responsáveis pela agricultura e poderiam gerar novos membros 

para a comunidade, contraindo matrimônio com os homens da tribo. 

As crianças nascidas de mães escravas eram consideradas livres e 

totalmente integradas na escala social da tribo, podendo ascender a 

posições privilegiadas. Outra forma que um escravo poderia ocupar 

um cargo de prestigio local, inclusive possuindo escravos próprios, 

seria demonstrar fidelidade ao seu senhor. Assim, nem sempre ser 

escravo era uma condição de humilhação e desrespeito. Mesmo 

representando uma submissão, tratava-se de uma situação que 

muitas vezes era a mesma que a de outras pessoas livres. 

O comércio de pessoas se intensificou no século VII, quando os 

árabes conquistaram o Magreb e o leste africano. Os árabes eram 

grandes mercadores de escravos, e conseguiam suas mercadorias 

humanas em diversas regiões: Espanha, Rússia, Oriente Médio, 

Índia e África. Os escravos comprados nessas regiões eram 

vendidos principalmente na península Arábica, mas também podiam 

ser vendidos em regiões mais distantes, como na China. 

Com o aumento da demanda por escravos nos portos africanos 

controlados pelos árabes, aumentou também o número de povos 

africanos que passaram a viver (e sobreviver) da captura de 

inimigos ou de grupos mais fracos, para vendê-los. Acredita-se que 

entre os séculos VII e XIX, em torno de 5 milhões de africanos 

tenham sido comprados na África pelos árabes. 

Nesse processo, muitas tribos, cidades, reinos africanos se 

fortaleceram, pois controlavam as rotas de comércio de escravos. E 

quanto mais fortes e ricos se tornavam, mais tinham condições de 

oferecer mais mão de obra escrava para os árabes. Foi o caso do 

Reino de Mali, Reino de Gana, as cidades iorubas, o Reino do 

Congo e as cidades suaílis, e várias outras. 

Quando os portugueses avançam suas conquistas pela costa 

africana a partir do século XV, procuram dominar os portos da 

região e inserir-se no comércio transaariano montado entre as 

nações africanas e os árabes, desempenhando nos anos iniciais o 

papel de atravessador das principais mercadorias da região, entre 

elas o escravo. Com o projeto colonizador português em curso nas 

Ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e, posteriormente, no 

Brasil o tráfico negreiro alcança números sem precedentes: estudos 

apontam de 8 milhões à 100 milhões de pessoas expatriadas à força 

da África para a América a fim de atender as expectativas de lucro 

colonial da metrópole. 

Chegando ao Brasil, os africanos capturados eram tratados como 

“bens semoventes” (a exemplo do gado) a serem exibidos nos 

pontos de comercialização. Evitando a organização de uma possível 

rebelião, os comerciantes de escravos tinham o cuidado de separar 

os escravos que tivessem algum tipo de laço afetivo ou familiar. Ao 

serem obtidos por um grande proprietário de terras, esses escravos 

eram alocados em uma habitação coletiva chamada de senzala. 

A rotina de trabalho imposta aos escravos era extremamente 

pesada. Todo tipo de trabalho braçal era destinado a esses 

trabalhadores. Para fiscalizar o cumprimento de suas tarefas diárias, 

o fazendeiro contava com o auxílio de um capataz responsável pela 

vigilância e a punição dos subordinados. Os maus tratos, as 

excessivas horas de trabalho e a má alimentação faziam com que 

um escravo adulto resistisse apenas a 10 anos de laboro. 

Uma minoria dos escravos não partilhava dessa dura realidade. 

Alguns escravos de maior confiança eram utilizados para as tarefas 

em ambiente doméstico e dormiam em instalações próprias. Nos 

centros urbanos também haviam os chamados “escravos de ganho”, 

que não eram utilizados em tarefas que exigiam esforço físico. Em 
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geral, esses escravos eram responsáveis pela comercialização de 

bens manufaturados ou na administração de um pequeno comércio. 

A condição humilhante da grande maioria dos escravos motivava a 

realização de revoltas ou a adoção de outras estratégias de 

resistência (assassinatos, incêndios, abortos e infanticídios, 

suicídio...). Muitos escravos organizavam fugas e procuravam 

formar comunidades independentes do poder do senhor de 

engenho. Essas comunidades eram mais conhecidas como 

quilombos e desafiavam o modelo de organização social imposto 

pela administração colonial. O mais famoso desses quilombos fixou-

se na região de Alagoas com o nome de Palmares. 

Sendo uma experiência histórica que marcou o desenvolvimento de 

toda a sociedade brasileira, a escravidão ainda reverbera com 

bastante força na contemporaneidade. A questão do preconceito 

racial ainda reflete o sectarismo que definiu a posição subalterna 

reservada aos negros. Hoje em dia, movimentos de afirmação da 

identidade negra e ações governamentais tentam dar fim a esse 

processo de exclusão constituído ao longo de séculos. 

Invasões estrangeiras no Brasil 

Os franceses: Desde os primeiros tempos da colonização, 

verificamos o interesse que as terras brasileiras despertavam em 

outras nações europeias, como por exemplo, a França, a Inglaterra 

e a Holanda. O rei Francisco I, da França, já contestava o Tratado 

de Tordesilhas, mesmo antes do descobrimento. Os Franceses 

invadiram o Brasil por diversas vezes: 

Primeiro, no Rio de Janeiro entre 1555 e 1567.  Chefiados por 

Nicolau Villegaignon, fundaram uma colônia chamada de França 

Antártica. Aproveitando-se dos conflitos existentes entre uma 

coligação de tribos tupinambás, guaianases, goitacás e aimorés (A 

Confederação dos Tamoios – 1556 a 1567), contra as investidas 

coloniais e escravistas dos portugueses aliados aos tupiniquins, 

Villegaignon oferece auxílio militar aos tupinambás, na tentativa de 

consolidar a presença francesa na região. Porém, uma epidemia 

assola os tamoios enfraquecendo a aliança, determinando a 

expulsão dos invasores pelas tropas portuguesas de Estácio de Sá, 

sobrinho do governador-geral Mem de Sá. No século XVII, no 

Maranhão entre 1612 a 1615, chefiados por Daniel de La Touche, 

fundaram a França Equinocial. O território sob domínio francês se 

estendia desde o litoral maranhense, até o norte do atual estado do 

Tocantins, dominando também quase todo o leste do Pará e boa 

parte do Amapá. Nessa região estabeleceram inúmeras colônias de 

povoamento, dentre as mais destacadas estavam São Luís (capital 

atual do Maranhão) e Cametá, as margens do Rio Tocantins no 

território do Pará. Foram expulsos pelos portugueses chefiados por 

Alexandre Moura e Jerônimo de Albuquerque. 

A União Ibérica (1580 – 1640)  

Origem: Em 1578, com a morte do rei D. Sebastião, tornou-se 

concreta a possibilidade de união entre as coroas de Portugal e 

Espanha. O trono de Portugal passou para o cardeal D. Henrique, 

que era idoso e não tinha herdeiros. Felipe II, rei da Espanha e 

sobrinho legítimo de D. Henrique, invadiu Portugal em 1580 e 

incorporou os domínios portugueses aos espanhóis. Iniciava-se o 

período da União Ibérica. 

O doce Brasil holandês 

Em função da rivalidade entre Espanha e Holanda na Europa do 

século XVII, durante o período da União Ibérica, a coroa espanhola 

proibiu a participação holandesa no negócio açucareiro do Brasil 

colônia. Em reação a esta medida, os holandeses invadiram o 

Brasil. Os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais 

(WIC), com o objetivo de controlar e explorar a empresa açucareira 

no nordeste do Brasil colônia.  

Ocupação holandesa na Bahia: (1624-1625), chefiada por Jacob 

Willekens, a expedição atacou a cidade de Salvador, mas as forças 

luso-espanholas conseguiram impedir o estabelecimento dos 

holandeses na Bahia. 

Ocupação holandesa em Pernambuco: (1630-1654), a esquadra 

holandesa invadiu a região de Pernambuco e apossou-se de Olinda 

e Recife apesar da forte resistência dos pernambucanos, liderados 

por Matias de Albuquerque. 

A administração holandesa do Conde Maurício de Nassau em 

Pernambuco: 

Preocupados em consolidar o domínio da terra e reconstruir a 

economia após sete anos de guerra, os dirigentes da Companhia 

das Índias Ocidentais enviaram para Pernambuco, o Conde 

Maurício de Nassau-Siegen, com o título de governador geral do 

Brasil. Ele chegou ao Recife em 1637 e logo se apressou em 

esmagar os últimos focos de resistência. Nassau veio com uma 

verdadeira corte, onde conviviam pintores como Franz Post e Albert 

Eckhout e sábios como George Markgraf e Wilhem Piso. 

Empenhou-se em transformar a vila do Recife construindo palácios, 

pontes e urbanizando a nova cidade que passou a se chamar de 

Maurícia. A administração de Nassau também foi marcada pela 

tolerância religiosa, pela política de concessão de empréstimos aos 

proprietários de engenhos e por uma moderna visão político-

administrativa através da criação das Assembleias dos Escabinos 

(tribunais municipais com jurisdição civil e criminal). 

O fim do domínio holandês no Brasil 

Em 1644, divergências com a WIC e uma crise que afetou a cotação 

do preço do açúcar na bolsa de mercadorias de Amsterdã, 

resultaram no retorno de Nassau à Holanda. Nesse contexto, 

Portugal libertou-se da Espanha e o rei D. João IV assinou uma 

trégua com a Holanda. À WIC, ele propôs uma indenização para 

que deixasse Pernambuco. Diante da recusa holandesa, foram 

organizadas as forças militares (A Insurreição Pernambucana) 

para reconquistar o território. Vitórias luso-brasileiras em Monte das 

Tabocas e Guararapes determinaram a rendição holandesa em 

1654. Com a expulsão dos holandeses ocorreu um processo de 

decadência da produção açucareira no Brasil em função da forte 

concorrência do açúcar holandês, produzido nas Antilhas. 

 

 
 

 

Enfoque seus estudos no aparelho administrativo colonial, na 
interação cultural entre o índio, o europeu e o africano e na 
estrutura de produção colonial. 

 

A Missão, de Roland Joffé; 1986 
Desmundo, de Alain Fresnot; 2002 

 

 
http://migre.me/s8waw 
http://migre.me/s8wih 
 
 
 

http://migre.me/s8wih
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LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Geografia – População Brasileira  
Leia em Geografia – A Estrutura Fundiária e os conflitos de 
terra no Brasil  
Leia em Geografia – Espaço Agrário Brasileiro 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 17: Guerra e omissão na Amazônia 

 

 

 

01. (ENEM/PPL-2010)  

 

Gregório de Matos definiu, no século XVII, o amor e a 

sensualidade carnal. 

O Amor é finalmente um embaraço de pernas, união de barrigas, um 

breve tremor de artérias. Uma confusão de bocas, uma batalha de 

veias, um rebuliço de ancas, quem diz outra coisa é besta. 

VAINFAS, R. Brasil de todos os pecados. Revista de História. Ano1, no 1. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Nacional, nov. 2003. 

Vilhena descreveu ao seu amigo Filopono, no século XVIII, a 

sensualidade nas ruas de Salvador. 

Causa essencial de muitas moléstias nesta cidade é a desordenada 

paixão sensual que atropela e relaxa o rigor da Justiça, as leis 

divinas, eclesiásticas, civis e criminais. Logo que anoutece, 

entulham as ruas libidinosos, vadios e ociosos de um e outro sexo. 

Vagam pelas ruas e, sem pejo, fazem gala da sua torpeza. 

VILHENA, L.S. A Bahia no século XVIII. Coleção Baiana. v. 1. Salvador: Itapuã, 1969 
(adaptado). 

A sensualidade foi assunto recorrente no Brasil colonial. Opiniões se 

dividiam quando o tema afrontava diretamente os “bons costumes”. 

Nesse contexto, contribuía para explicar essas divergências 

A) a existência de associações religiosas que defendiam a pureza 

sexual da população branca. 

B) a associação da sensualidade às parcelas mais abastadas da 

sociedade. 

C) o posicionamento liberal da sociedade oitocentista, que 

reivindicava mudanças de comportamento na sociedade. 

D) a política pública higienista, que atrelava a sexualidade a grupos 

socialmente marginais. 

E) a busca do controle do corpo por meio de discurso ambíguo que 

associava sexo, prazer, libertinagem e pecado. 

 

 

02. (ENEM/PPL-2010) 

 

DEBRET, J. B.; SOUZA, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida 

privada na América Portuguesa, v. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

A imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos urbanos 

no início do século XIX. Lembrando que as atividades 

desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas, os 

escravos de aluguel representados na pintura 

A) vendiam a produção da lavoura cafeeira para os moradores das 

cidades. 

B) trabalhavam nas casas de seus senhores e acompanhavam as 

donzelas na rua. 

C) realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para 

os seus senhores. 

D) eram autônomos, sendo contratados por outros senhores para 

realizarem atividades comerciais. 

E) aguardavam a sua própria venda após desembarcarem no 

porto. 

 

03. (ENEM/PPL-2010) 

Chegança 

Sou Pataxó, 

Sou Xavante e Carriri, 

Ianomâmi, sou Tupi 

Guarani, sou Carajá. 

Sou Pancaruru, 

Carijó, Tupinajé, 

Sou Potiguar, sou Caeté, 

Ful-ni-ô, Tupinambá. 

Eu atraquei num porto muito seguro, 

Céu azul, paz e ar puro... 

Botei as pernas pro ar. 

Logo sonhei que estava no paraíso, 

Onde nem era preciso dormir para sonhar. 

Mas de repente me acordei com a surpresa: 

Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. 

Da grande-nau, 

Um branco de barba escura, 

Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar. 

E assustado dei um pulo da rede, 

Pressenti a fome, a sede, 

Eu pensei: “vão me acabar”. 

Levantei-me de Borduna já na mão. 

Aí, senti no coração, 

O Brasil vai começar. 

Nóbrega , A; e Freire , W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998. 

 

A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da 

colonização brasileira, as relações de poder entre portugueses e 

povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no 

chamado mito 

A) da democracia racial, originado das relações cordiais 

estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior 

ao início da colonização brasileira. 

B) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos 

nativos se associaram economicamente aos portugueses, 

participando dos negócios coloniais açucareiros. 

C) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos 

brasileiros aceitaram as regras impostas pelo colonizador, o que 

garantiu o sucesso da colonização. 

D) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole 

incentivou a união entre colonos, ex-escravas e nativas para 

acelerar o povoamento da colônia. 
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E) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como 

pacífica em função das relações de troca estabelecidas nos 

primeiros contatos entre portugueses e nativos. 

 

04. (ENEM/PPL-2010) Dali avistamos homens que andavam pela 

praia, obra de sete ou oito. Eram pardos, todos nus. Nas mãos 

traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir 

ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como 

em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e 

metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus 

são corredios. 

CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagem pela história do Brasil: documentos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1997 (adaptado). 

O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, 

documento fundamental para a formação da identidade brasileira. 

Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se 

estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta 

revela a 

 

A) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da 

resistência dos índios à ocupação da terra. 

B) postura etnocêntrica do europeu diante das características 

físicas e práticas culturais do indígena. 

C) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização 

dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. 

D) oposição de interesses entre portugueses e índios, que 

dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para 

a defesa da posse da nova terra. 

E) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua 

incorporação aos interesses mercantis portugueses, por meio da 

exploração econômica dos índios. 
 

05. (ENEM-2014) O índio era o único elemento então disponível 

para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, 

conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser 

tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na 

medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos 

limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre 

jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da 

liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos.  

CALDEIRA, J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 1999 

(adaptado).  

Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos 

indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em 

relação ao mundo indígena foi mediada pela 

A) demarcação do território indígena. 

B) manutenção da organização familiar. 

C) valorização dos líderes religiosos indígenas. 

D) preservação do costume das moradias coletivas. 

E) comunicação pela língua geral baseada no tupi. 

 

06. (ENEM/PPL-2010) De fato, que alternativa restava aos 

portugueses, ao se verem diante de uma mata virgem e 

necessitando de terra para cultivo, a não ser derrubar a mata e 

atear-lhe fogo? Seria, pois, injusto reprová-los por terem começado 

dessa maneira. Todavia, podemos culpar os seus descendentes, e 

com razão, por continuarem a queimar as florestas quando há 

agora, no início do século XIX, tanta terra limpa e pronta para o 

cultivo à sua disposição. 

Saint-Hilaire, A. Viagem às nascentes do rio S. Francisco [1847]. 

Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975 (adaptado). 

No texto, há informações sobre a prática da queimada em diferentes 

períodos da história do Brasil. Segundo a análise apresentada, os 

portugueses  

A) evitaram emitir juízo de valor sobre a prática da queimada. 

B) consideraram que a queimada era necessária em certas 

circunstâncias. 

C) concordaram quanto à queimada ter sido uma prática agrícola 

insuficiente. 

D) entenderam que a queimada era uma prática necessária no 

início do séc. XIX. 

E) relacionaram a queimada ao descaso dos agricultores da época 

com a terra. 

 

07. (ENEM/PPL-2011) Após as três primeiras décadas, marcadas 

pelo esforço de garantir a posse da nova terra, a colonização 

começou a tomar forma. A política da metrópole portuguesa 

consistirá no incentivo à empresa comercial com base em uns 

poucos produtos exportáveis em grande escala, assentada na 

grande propriedade. Essa diretriz deveria atender aos interesses de 

acumulação de riqueza na metrópole lusa, em mãos dos grandes 

comerciantes, da Coroa e de seus afilhados. 

FAUSTO, B. História Concisa do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2002 (adaptado). 

Para concretizar as aspirações expansionistas e mercantis 

estabelecidas pela Coroa Portuguesa para a América, a estratégia 

lusa se constituiu em 

A) disseminar o modelo de colonização já utilizado com sucesso 

pela Grã-Bretanha nas suas treze colônias na América do Norte. 

B) apostar na agricultura tropical em grandes propriedades e no 

domínio da Colônia pelo monopólio comercial e pelo 

povoamento. 

C) intensificar a pecuária como a principal cultura capaz de forçar a 

penetração do homem branco no interior do continente. 

D) acelerar a desocupação da terra e transferi-la para mãos 

familiarizadas ao trabalho agrícola de culturas tropicais. 

E) desestimular a escravização do indígena e incentivar sua 

integração na sociedade colonial por meio da atividade 

comercial. 

 

08. (ENEM/PLL-2011)  

Como tratar com os índios 

A experiência de trezentos anos tem feito ver que a aspereza é um 

meio errado para domesticar os índios; parece, pois, que brandura e 

afago são os meios que nos restam. Perdoar-lhes alguns excessos, 

de que sem dúvida seria causa a sua barbaridade e longo hábito 

com a falta de leis. Os habitantes da América são menos 

sanguinários do que os negros d’África, mais mansos, tratáveis e 

hospitais. 

VILHENA, L. S. A Bahia no século XVIII. Salvador: Itapuã, 1969 (adaptado). 

O escritor português Luís Vilhena escreve, no século XVIII, sobre 

um tema recorrente para os homens da sua época. Seu 

posicionamento emerge de um contexto em que 

A) o índio, pela sua condição de ingenuidade, representava uma 

possibilidade de mão de obra nas indústrias. 

B) a abolição da escravatura abriu uma lacuna na cadeia produtiva, 

exigindo, dessa forma, o trabalho do nativo. 

C) o nativo indígena, estereotipado como um papel em branco, 

deveria adequar-se ao mundo do trabalho compulsório. 
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D) a escravidão do indígena apresentou-se como alternativa de 

mão de obra assalariada para a lavoura açucareira. 

E) a escravidão do negro passa a ser substituída pela indígena, 

sob a alegação de os primeiros serem selvagens. 

 

09. (ENEM/PLL-2011) O Brasil oferece grandes lucros aos 

portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses 

lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcares do Brasil, 

enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que 

custam agora, pois que serão libertados dos impostos que sobre 

eles se cobram em Portugal, e, dessa forma, destruiremos seu 

comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano 

etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil 

muito mais baratos; o mesmo se dá com a madeira e o fumo. 

WALBEECK, J. Documentos Holandeses. Disponível em: http://www.mc.unicamp.br. 

O texto foi escrito por um conselheiro político holandês no contexto 

das chamadas Invasões Holandesas (1624-1654), no Nordeste da 

América Portuguesa, que resultaram na ocupação militar da 

capitania de Pernambuco. O conflito se inicia em um período em 

que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontravam 

sob domínio da Espanha (1580-1640). A partir do texto, qual o 

objetivo dos holandeses com essa medida? 

A) Construir uma rede de refino e distribuição do açúcar no Brasil, 

levando vantagens sobre os concorrentes portugueses. 

B) Garantir o abastecimento de açúcar no mercado europeu e 

oriental, ampliando as áreas produtoras de cana fora dos 

domínios lusos. 

C) Romper o embargo espanhol imposto aos holandeses depois da 

União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio 

açucareiro. 

D) Incentivar a diversificação da produção do Nordeste brasileiro, 

aumentando a inserção dos holandeses no mercado de 

produtos manufaturados. 

E) Dominar uma região produtora de açúcar mais próxima da 

Europa do que as Antilhas Holandesas, facilitando o 

escoamento dessa produção. 

 

10. (ENEM-2015) Em sociedade de origens tão nitidamente 

personalistas como a nossa, é compreensível que os simples 

vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de 

qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, 

tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e 

relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as 

lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela 

um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter 

sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do 

afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação, ou antes, uma 

atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras.  

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo 

a análise do historiador, na  

A) rigidez das normas jurídicas.  

B) prevalência dos interesses privados.  

C) solidez da organização institucional.  

D) legitimidade das ações burocráticas.  

E) estabilidade das estruturas políticas. 

 

11. (ENEM-2015) A língua de que usam, por toda a costa, carece de 

três letras; convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, 

coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem 

Rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além 

disto conta, nem peso, nem medida.  

GÂNDAVO, P M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz a que 
vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado). 

A observação do cronista português Pero de Magalhães de 

Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua 

mencionada, demonstra a  

A) simplicidade da organização social das tribos brasileiras.  

B) dominação portuguesa imposta aos índios no início da 

colonização. 

C) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade 

indígena. 

D) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos 

portugueses. 

E) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da 

língua nativa. 

 

12. (ENEM-2016) 

TEXTO I 

 

Imagem de São Benedito. Disponível em: http://acervo.bndigital.bn.br. Acesso em: 6 jan. 
2016 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos 

devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando 

e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a Igreja 

transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que 

deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras 

crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que 

preconizava a fé católica. 

OLIVEIRA, A. J. Negra devoção. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
n. 20, maio 2007 (adaptado). 

 

Posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no 

contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada 

no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço 

da Igreja Católica para 

 

A) reduzir o poder das confrarias. 

B) cristianizar a população afro-brasileira. 

C) espoliar recursos materiais dos cativos. 

D) recrutar libertos para seu corpo eclesiástico. 

E) atender a demanda popular por padroeiros locais. 
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13. (ENEM-2016) 

TEXTO I 

Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos 

habitantes indígenas como “os brasis”, ou “gente brasília” e, 

ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles 

aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses 

eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da terra” e 

“índios” eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. 

SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção 
de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-

2000). São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 

TEXTO II 

Índio é um conceito construído no processo de conquista da 

América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, 

imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de 

outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões 

terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares 

quanto os tupinambás e os astecas. 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005.  

 

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos 

pelos europeus, durante o período analisado, são reveladoras da  

A) concepção idealizada do território, entendido como 

geograficamente diferenciado 

B) percepção corrente de uma ancestralidade comum às 

populações ameríndias. 

C) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios 

conquistados. 

D) transposição direta das categorias originadas no imaginário 

medieval. 

E) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. 

 

 
 

EXPANSÃO TERRITORIAL E DIVERSIDADE ECONÔMICA 

 

O Algodão 

O sistema de plantation não representou a única forma de 

organização econômica existente na América portuguesa. Outros 

produtos, tais como o algodão (MA) e o tabaco (BA), foram 

cultivados em pequenas unidades de exploração, com vantagens 

econômicas para os colonos. No início do período colonial, o cultivo 

de algodão, destinava-se ao consumo interno, principalmente à 

manufatura de tecidos para as vestimentas dos escravos. A partir da 

segunda metade do século XVIII, o algodão passou a ser exportado 

em grande quantidade devido ao aumento do preço do produto no 

mercado internacional e à guerra de independência dos Estados 

Unidos. Já no início do século XIX, estes retomaram sua produção, 

o que ocasionou uma grande queda nas exportações da América 

portuguesa. 

O Tabaco 

Além de ser consumido na colônia, o tabaco era destinado aos 

mercados europeus, nos quais o número de consumidores era 

crescente. Algumas propriedades o produziam para que servisse de 

“moeda” na compra de escravos na África. A principal área 

produtora era o litoral baiano.  

A Pecuária  

O gado bovino, trazido pelos portugueses no início da colonização, 

era criado nos engenhos de açúcar para uso na tração animal, no 

transporte de cargas e pessoas e na alimentação. O crescimento 

dos rebanhos gerou um sério problema para os senhores de 

engenho, pois o gado destruía o canavial e ocupava um espaço que 

poderia ser destinado à cana- de- açúcar, lavoura de elevada 

rentabilidade. 

No início do século XVIII, a Coroa portuguesa proibiu a criação de 

gado numa faixa de oitenta quilômetros da costa para o interior. 

Essa medida contribuiu decisivamente para o desbravamento do 

“grande sertão”, além do limite fixado pelo Tratado de 

Tordesilhas. Partindo do Rio São Francisco e penetrando pelos 

atuais estados do Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará, os criadores chegaram aos rios Tocantins e Araguaia. 

No sul da colônia, o gado tem origem em áreas de domínio 

espanhol. A criação de gado bovino para o charque e de equinos e 

muares para tração e transporte favoreceu a ocupação local e 

também o abastecimento da chamada região mineradora. Os 

animais normalmente eram comercializados em feiras realizadas em 

Sorocaba e em outras cidades e vilas dos atuais estados de São 

Paulo e Minas Gerais. 

As Drogas do Sertão  

No final do século XVI, tentativas de ocupação da Região Norte por 

parte de estrangeiros que se instalaram na foz do Rio Amazonas, 

levaram os portugueses a iniciar uma campanha militar que resultou 

na edificação do forte de Belém e na expulsão dos invasores, em 

1616. A defesa militar das terras era insuficiente para garantir a 

ocupação do território. No início do século XVII a Coroa portuguesa 

criou o estado do Maranhão, ligado diretamente a Lisboa e isolado 

do restante da colônia, que compreendia os atuais estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará e parte do Pará. 

Os colonos que se estabeleceram nessas áreas plantavam para a 

subsistência e contavam com a caça ao índio para a obtenção de 

mão de obra. Nas expedições de aprisionamento dos indígenas os 

colonos conheceram diversos produtos amazônicos, conhecidos 

como drogas do sertão: cacau, baunilha, canela, cravo e resinas 

aromáticas que a partir do século XVIII, se tornaram itens de 

exportação muito apreciados na Europa. 

Bandeirantismo 

Desde 1500, quando as caravelas de Cabral aportaram na América, 

os portugueses acalentavam o sonho de encontrar ouro e pedras 

preciosas nas novas terras. Mas as jazidas auríferas mais 

relevantes só foram encontradas no final do século XVII, pelos 

bandeirantes paulistas, nas regiões que hoje correspondem aos 

estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. 

Integrando expedições oficiais (Entradas) ou particulares 

(Bandeiras), os bandeirantes embrenhavam-se pelo interior da 

colônia a procura de metais e pedras preciosas (bandeiras de 

prospecção), para capturar índios destinados à escravidão, 

principalmente os que viviam nas Missões jesuíticas (bandeiras de 

apresamento) e para combater índios rebeldes ou destruir 

quilombos (sertanismo de contrato).  

As expedições bandeirantes e a exploração do ouro juntamente com 

outras atividades já citadas, colaboraram para mudanças 

importantes na economia e sociedade coloniais. Além de favorecer 

a expansão territorial, estimulou o surgimento e desenvolvimento 
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de novas cidades, a ampliação e a diversificação das atividades 

econômicas no período colonial.  

A ECONOMIA MINERADORA 

No final do século XVII a economia açucareira enfrentava uma 

profunda crise. Foi nesse período que, segundo Antonil, Portugal 

confirmou a existência de ouro em sua Colônia na região de Minas 

Gerais. Posteriormente, ainda pela ação dos bandeirantes foi 

descoberto ouro em Goiás e Mato grosso, dentro do contexto da 

Guerra dos emboabas. Essa noticia se espalhou na Colônia e 

também em Portugal, tornando a região aurífera um polo de atração 

para populações da metrópole e de outras províncias em busca de 

enriquecimento fácil, provocando em Portugal uma tentativa de 

estancar essa migração em função da já rarefeita população 

portuguesa. 

O ouro encontrado na América Portuguesa era de aluvião, pouco 

profundo e retirado às margens dos rios. A extração desse tipo de 

ouro não exigia técnicas sofisticadas e seu investimento era baixo, 

entretanto, seu esgotamento era bastante rápido. Além desse ouro 

de aluvião existia ainda ouro nas rochas, denominado grupiara, cuja 

exploração era mais trabalhosa e exigia mais recursos.  Para a 

extração do ouro foi utilizado duas técnicas a lavra e a faiscação. A 

lavra é a grande extração, exigindo recursos e uma maior 

quantidade de negros escravos e a faiscação poder ser feita 

individualmente, com poucos escravos e de utilização de técnicas 

rudimentares.  

Com a descoberta do ouro houve um intenso afluxo de pessoas 

para a região das Minas, e o governo Português impôs um 

regimento para controlar a extração do minério e também para 

melhor administrá-la, cuja função era intervir na região e inibir o 

contrabando de ouro na Colônia. Destarte, foi criado em 1702 a 

Intendência das Minas, para distribuir datas, fiscalizar a atividade 

mineradora e cobrar impostos. Por volta de 1720, foi criada as Casa 

de Fundição, órgão responsável de retirar o imposto devido a 

Fazenda Real. Nesses locais o ouro era fundido e retirado o quinto 

real. Depois de quitado o ouro recebia um selo que comprovaria o 

pagamento do imposto, podendo ser legalmente negociado. 

A economia mineradora causou profundas transformações na 

Colônia. Um aspecto importante foi à integração territorial. As 

regiões antes separadas foram unidas como complementação da 

economia aurífera.  A pecuária, por exemplo, interligou o nordeste e 

o sul a região das Minas. Assim, integrando regiões antes 

desconectadas, permitindo o escoamento de mercadorias e criando 

redes de comunicação entre as deferentes regiões colônias. Além 

disso, intensificaram-se outras atividades econômicas para 

abastecer as Minas. Charque e couro vindo do sul por São Vicente, 

grande produtora de alimentos e um comércio para atender as 

necessidades da região.  

Outro aspecto de destaque da economia mineradora foi a 

transferência do eixo econômico do Nordeste açucareiro, em 

decadência, para o sudeste em função da proximidade com a região 

produtora de ouro. Por isso, a Capital foi transferida para o Rio de 

janeiro em 1763. Era uma forma de evitar contrabando e melhor 

administrar as regiões das Minas e impor o fiscalismo metropolitano. 

Outro elemento importante é que diferente da região açucareira, 

aristocrata, conservadora e patriarcal, na área da mineração 

desenvolveu-se uma sociedade urbana com fundação de vilas e 

cidades, apresentando uma dinamização social, pouco presente na 

sociedade açucareira e com relativa mobilidade social, 

possibilitando no interior do território colonial uma sociedade 

predominantemente urbana. Em função disso, a Coroa decidiu-se 

pela implantação de Vilas como a Vila Rica de Ouro Preto (1711), 

Vila Real de Sabará (1711), a de São João Del Rei e que 

posteriormente tornaram-se importantes cidades. 

A partir do século XVIII esses núcleos urbanos se tornaram mais 

dinâmicos, com possibilidade de mobilidade social, estabelecendo 

daí novas relações sociais. A estrutura social resultante era 

composta de uma elite comercial, ou seja, grandes comerciantes, 

uma camada intermediária, composta de profissionais liberais, 

artistas e pequenos comerciantes, homens livres e pobres em 

condições precárias e com atividades mal remuneradas e os 

escravos, população composta por africanos ou afrodescendentes. 

Nesse grupo havia uma diversidade de função, uns trabalhavam nas 

minas, em condições insalubres outros eram escravos de ganho e 

até aqueles que eram alugados pelos seus donos. 

Nos fins do século XVIII a decadência da mineração levou Portugal 

a implantar uma prática fiscalista em função da diminuição do ouro 

na região. Assim, compreendendo que a baixa quantidade de ouro 

estava relacionada ao contrabando resolveu, então estabelecer uma 

cota fixa que não sendo atingida, se colocaria em pratica a 

derrama, cobrança de impostos atrasados. A implantação dessa 

política fiscalista contribuiu para movimento de revoltas na Colônia 

como a Inconfidência Mineira (1789). 

A religiosidade estava presente no cotidiano de Minas Gerais, 

independente da condição social dos indivíduos. Os grandes 

eventos estavam ligados ao catolicismo, como casamentos, 

batizados e festas de santos nas localidades. Mas, diferente de 

outras regiões da colônia predominou na região as irmandades, 

associações de leigos organizadas para cultuar um santo e que 

eram constituídas de acordo com o grupo social e étnico. É 

interessante destacar a importância das irmandades negras que 

permitiam a expressão e socialização da cultura desse grupo social, 

especialmente o da cultura religiosa. No campo da arte destacou se 

o estilo barroco. Ligado à contrarreforma expressava os princípios 

básicos da devoção religiosa por meio das esculturas e iconografias, 

cuja função era catequética e enaltecedora da fé católica. O barroco 

influenciou obras de artistas de Minas Gerais, com material próprio 

da região, como a pedra-sabão. A principal expressão artística do 

Brasil no século XVIII foi Francisco Antônio Lisboa, o Aleijadinho 

com suas esculturas e Manoel da Costa Ataíde na pintura. 

Em suma, a região mineradora apresentou aspectos específicos em 

relação a outras áreas da Colônia, como relativa mobilidade social, 

integração de outras áreas coloniais, urbanismo, transferência do 

eixo econômico, surgimento de uma classe média urbana e 

diversificação econômica. 

 

 
 

 

A dinâmica econômica colonial, demonstra que o Brasil 
não atendia meramente aos interesses mercantilistas 
metropolitanos. Mas, sustentava a fixação do povoamento 
em nossas terras. 
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01. (ENEM-2011) O açúcar e suas técnicas de produção foram 

levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade 

Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e 

XIII) que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser 

importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul 

da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente 

caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. 

(CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 
1996) 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o 

produto escolhido por Portugal para dar início à colonização 

brasileira, em virtude de: 

A) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. 

B) os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 

C) a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. 

D) as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse 

produto. 

E) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo 

semelhante. 

 

02. (ENEM-2010) Os tropeiros foram figuras decisivas na formação 

de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de 

“tropa” que, no passado, se referia ao conjunto de homens que 

transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita 

coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O 

tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi 

a exploração de ouro em Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás. A 

extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 

populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais 

necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação 

dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, 

pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto 

cáustico espremido). Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase 

sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era 

servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos 

típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era 

preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. 

(Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br. Acesso em: 27 nov. 2008). 

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à: 

A) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas 

minas. 

B) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que 

viviam nas regiões das minas. 

C) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam 

gado e mercadoria. 

D) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que 

necessitavam dispor de alimentos. 

E) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da 

exploração do ouro. 

 

03. (ENEM-2012) Em um engenho sois imitadores de Cristo 

crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante o que o 

mesmo Salvador padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A 

sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho 

é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez, servindo para o cetro de escárnio, e 

outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A Paixão de Cristo 

parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais 

são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós 

despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo 

maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os 

açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a 

vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também 

terá merecimento de martírio. 

(VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & irmão. 1951 – Adaptado) 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma 

relação entre a Paixão de Cristo e: 

A) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. 

B) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. 

C) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. 

D) o papel dos senhores na administração dos engenhos. 

E) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 

04. (ENEM-2012) Torna-se claro que quem descobriu a África no 

Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos 

trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas 

ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, 

inclusive à da religião. Há razões para pensar que os africanos, 

quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em 

perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. 

(SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do 

Brasil. Revista USP. n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 – Adaptado)  

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de 

diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil 

tornou possível a: 

A) formação de uma identidade cultural afro-brasileira. 

B) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições 

europeias. 

C) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 

D) manutenção das características culturais específicas de cada 

etnia. 

E) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 

05. (ENEM-2012) A experiência que tenho de lidar com aldeias de 

diversas nações me tem feito ver, que nunca índio fez grande 

confiança de branco e, se isto sucede com os que estão já 

civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão 

ainda brutos.  

(NORONHA, M. Carta a J. Caldeira Brant: 2 jan. 1751. Apud CHAIM, M. M. Aldeamentos 
indígenas (Goiás: 1749-1811). São Paulo: Nobel, Brasília, INL, 1983 – Adaptado) 

 

Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi 

governada por D. Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da 

política indigenista pombalina que incentivava a criação de 

aldeamentos em função: 
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A) das constantes rebeliões indígenas contra os brancos

colonizadores, que ameaçavam a produção de ouro nas regiões

mineradoras.

B) da propagação de doenças originadas do contato com os

colonizadores, que dizimaram boa parte da população indígena.

C) do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da

exploração, o que garantiu a sua supremacia na administração

colonial.

D) da política racista da Coroa Portuguesa, contrária à

miscigenação, que organizava a sociedade em uma hierarquia

dominada pelos brancos.

E) da necessidade de controle dos brancos sobre a população

indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho

regular.

06. (ENEM/PPL-2009) No início do século XVIII, a Coroa

portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas para 

deter a anarquia, que caracterizava a zona de mineração, e 

instaurar certa estabilidade. O instrumento fundamental dessa 

política era a vila. 

RUSSELL- WOOD, A. J. R.. O Brasil colonial; o ciclo do ouro (1690-1750) In: História da 
América. São Paulo: Edusp, 1999, v. II, p. 484 (com adaptações). 

A zona de mineração a que o autor se refere localizava-se 

A) nos Andes, no antigo Império Inca.

B) em Minas Gerais, região centro-sul da Colônia.

C) no chamado Alto Mato Grosso, na atual Bolívia.

D) na região das Missões jesuíticas, no Rio Grande do Sul.

E) em Pernambuco, onde havia o ouro amarelo e o branco (o

açúcar).
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BRASIL: LOCALIZAÇÃO E QUADRO FÍSICO 

O Brasil é o quinto país do mundo em superfície, Área - 8.547.403,5 

km2. Ocupa 47% do território sul-americano.  

População total: 202,6 milhões – 84,35% urbana – 23,8hab./km². 

IDH:0,699 – Fonte IBGE 2015 

Localização: 

- Norte- acima da Linha do Equador- AM, RR. PA, AP. 

-Sul – trópico de Capricórnio- passa pelos Estados de – SP; MS; 

PR. 

- Domínio do clima tropical. 

Pontos extremos: 

Norte- Monte Caburai- Roraima; 

Sul- Arroio Chuí- Rio Grande do Sul;  

Leste- Ponta de Seixas –Paraíba;  

Oeste – Serra de Contamana- Acre. 

Extenso litoral: 7367 km de fronteiras marítimas; exploração - 

petróleo, sal marinho; pesca, portos em diferentes áreas de norte a 

sul e o crescimento da atividade turística. 

Fusos horários: dimensão Leste-Oeste: 03 fusos 

O primeiro fuso abrange as ilhas oceânicas e está atrasado 02 

horas do fuso inicial. (Greenwich) 

Povoamento: inicialmente se concentrava no litoral e ao longo dos 

rios. Nas áreas mais distantes da costa - o sertão - uma população 

dispersa se ocupava da criação extensiva de gado e culturas de 

subsistência. Até meados do século XX, o estímulo para a ocupação 

econômica vinha, sobretudo, da demanda de produtos para o 

comércio exterior. 

A primeira capital, Salvador, foi escolhida em 1549 por sua posição 

geográfica e tal escolha se deveu à primeira atividade agrícola 

importante, a cana-de-açúcar. 

Com a exploração do ouro e das pedras preciosas, a partir do 

século XVIII, novas regiões foram incorporadas à fronteira 

econômica: os atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul. As necessidades de escoamento e de 

fiscalização da produção mineral proporcionaram ao Rio de Janeiro 

em 1763 a posição de segunda capital da colônia, as condições de 

desenvolvimento ampliam-se com a chegada da família real 

portuguesa 1808. 

O século XIX marca uma nova inflexão no processo de valorização 

do território, com o desenvolvimento, no Sudeste, da economia 

cafeeira. Associados as novas condições de transportes e 

comunicações. Já no início do século XX, há uma relativa integração 

em torno do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas suas relações com 

as demais regiões do país ainda não são muito frequentes nem 

significativas. 

Regionalizações brasileiras  

IBGE- Norte, Sul Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 

Geoeconômica- Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. 

Estrutura geológica 

Escudos cristalinos: ocupam 36% do território brasileiro; formação 

Arqueozoica - 32%; Proteroz óica- 4%. Aproveitamento econômico 

com as reservas de minerais metálicos 

Bacias Sedimentares- são aproveitadas economicamente com a 

exploração dos minerais: petróleo e carvão mineral. Ocupam 64% 

do território: costeira, pantanal, amazônica, meio norte, central 

Relevo: 

No Brasil, a estrutura geológica se formou há muito tempo (a maior 

parte há mais de 300 milhões de anos). O relevo brasileiro é 

caracterizado por altitudes relativamente baixas. A quase totalidade 

do nosso território possui altitudes inferiores a 1.000 metros; apenas 

3% estão acima de 900 metros. Isso se deve ao intenso trabalho 

erosivo das forças externas. 

O projeto RADAMBRASIL, desenvolvido entre 1970 e 1985, mapeou 

todo o território brasileiro sendo constatadas duas formas de relevo 

predominantes: planaltos e depressões e planícies. 

As planícies ocupam áreas restritas, estendendo-se basicamente ao 

longo das margens dos grandes rios, das lagoas e do litoral. 

Distribuição do relevo no Brasil 

Região Nordeste: 

Ação do intemperismo físico devido a amplitude térmica. Predomínio 

das depressões interplanálticas, surgimento dos sistemas de 

pediplanação ou os pediplanos com o aparecimento dos inselbergs 

ou morros testemunhos. 

Chapadas encontradas no Nordeste 

Apodi – Ceará/Rio Grande do Norte 

Araripe- Ceará-Pernambuco 

Ibiapaba- Ceará /Piauí 

Diamantina- Bahia 

Planalto do Borborema- Paraíba/Pernambuco- impedem a 

passagem dos ventos alísios do Nordeste.  

Região Sudeste: 

Predomínio do intemperismo químico, domínio dos mares de 

morros. Serras: Mantiqueira, do Mar, Espinhaço, Canastra. 

Região Centro-Oeste: 

Domínio das Chapadas: Chapadas dos Parecis, Chapada dos 

Veadeiros, Chapada dos Guimarães. 

Região Sul: 

Predomínio das Cuestas. 

Região Norte: 

Planalto das Guianas; Planícies Costeira- larga ao norte e 

estreitando-se no nordeste e sudeste. 

Classificação do Relevo 

Aroldo de Azevedo: Planaltos: Guianas e Brasileiro: Atlântico, 

Central e Meridional 

Planícies: Amazônica, Costeira e Pantanal 
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Aziz Sb´Saber: Planícies: Amazônica, Costeira e Pantanal 

Planaltos: Guianas e Brasileiro-Maranhão/Piauí; Nordestino, 

Atlântico Leste/Sudeste, Central, Meridional e Uruguaio-Rio 

Grandense. 

Jurandyr Ross: Surgimento das depressões. 

Hidrografia: O Brasil apresenta muitos rios com grandes volumes 

de água e a maioria deles está localizada em áreas que apresentam 

muitas quedas-d'água (trechos de planaltos e depressões). Porém, 

existem importantes rios que correm em áreas de planície como o 

Amazonas e o Paraguai, muito utilizados para navegação. 

O Brasil possui uma das mais importantes redes hidroviárias do 

mundo, com 36.000 km de rios navegáveis. No entanto, o volume de 

carga transportada nos rios brasileiros é muito pequeno em relação, 

por exemplo, à Holanda (que transporta 75% de suas cargas por 

hidrovia) e ao Paraguai (que transporta 49%). Isso mostra o mau 

aproveitamento do potencial hidroviário brasileiro, pois além de mais 

econômico, o transporte fluvial é menos poluente que o rodoviário. 

Bacia Amazônica- maior bacia do mundo, o mais elevado potencial 

hidrelétrico do Brasil, porém ainda pouco utilizado. Grande utilização 

para a navegação. 

Bacia Platina – formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, 

aproveitada economicamente para a produção de energia e 

navegação. 

Produção de energia – usinas hidrelétricas 

Rio Paraná-Complexo Urubupungá-Jupiá e Ilha Solteira. Hidrelétrica 

de Itaipu – binacional. 

Rio Grande-Furnas 

Rio Tietê- Promissão, Barra Bonita, Ibitinga e Bariri 

Rio Paranapanema-Jurumirim e Xavante 

Rio Paranaíba-Cachoeira Dourada e Itumbiara 

Rio Uruguai – Rios Canoas e Pelotas 

Hidrovia Mercosul - Rios Tietê e Rio Paraná 

Bacia São Francisco - apresenta trechos de planaltos e de 

planície. Projeto da transposição em andamento. 

Hidrelétricas: Três Marias-MG; Sobradinho-BA; Itaparica-PE, Paulo 

Afonso I, II, III, IV, Moxotó- BA, e Xingó-SE/Al 

Bacia do Tocantins–Araguaia- maior bacia hidrográfica 

inteiramente brasileira. Hidrelétrica de Tucuruí. 

Bacias secundárias: Nordeste: Mearim, Pindaré, Gurupi, Itapicuru 

(Maranhão), Jaguaribe/Ceará, Piranhas e Açu - RN. 

Bacia do Leste-Vaza-Barris, Real, Paraguaçu, Doce, Contas, 

Paraíba do Sul. 

Sudeste/Sul: Ribeira do Iguape, Itajaí, Jacuí, Camaquã. 

 
 

 

 

Numa época de discussões sobre o Pré-Sal e de como 
devem ser distribuídos os lucros de sua produção, a 
disparidade econômica entre as regiões é um assunto em 
evidência e merece atenção dos vestibulandos. 

 

Xingu – Direção: Cao Hamburger 

  
 

 

01. (UNIOESTE - 2002) Sobre as estruturas e as formas do relevo 

brasileiro, é correto afirmar que: 

A) o território brasileiro é formado por estruturas geológicas 

antigas, com exceção das bacias de sedimentação, como a do 

Pantanal mato-grossense, como a parte ocidental da Bacia 

Amazônica e como trechos do litoral Nordeste e Sul e planalto 

central brasileiro. 

B) grande parte das rochas e estruturas que sustentam as formas 

do relevo brasileiro são anteriores à atual configuração do 

continente sul-americano, que passou a ter o seu formato 

depois da orogênese Himalaia. 

C) na bacia do Paraná, ocorreu extensivo derrame de lavas 

vulcânicas (Era Mesozoica), que se depositaram sobre as 

camadas sedimentares em planos horizontais e estratificados. 

D) o basalto e o diabásio, através da decomposição, deram origem 

a solos de fertilidade baixa, como é o caso das terras roxas, 

encontradas no Planalto Meridional. 

E) foi através da epirogênese terciária que as bacias sedimentares 

se fixaram em níveis altimétricos elevados e surgiram as 

escarpas das serras do Mar e da Mantiqueira e bacia 

amazônica. 

 

02. (UNIOESTE - 2011) Sobre a utilização das bacias hidrográficas 

brasileiras como rede de transporte fluvial, é correto afirmar: 

A) O rio Amazonas, o rio São Francisco e os formadores do Rio da 

Prata (Paraná, Paraguai e Uruguai) são muito navegados e 

tiveram um papel importante na penetração para o interior. 

B) A Bacia Amazônica é a maior bacia localizada inteiramente em 

território brasileiro, podendo ser aproveitada integralmente para 

o transporte fluvial em razão de encontrar-se numa região que 

possui um relevo favorável para esse tipo de transporte. 

C) Apesar do grande número de corredeiras e quedas, a hidrovia 

Tietê-Parnaíba está implantada, pois ao lado de cada 

hidrelétrica existente ao longo deste percurso foi construída uma 

eclusa que possibilita a subida e descida de barcos. 

D) Existe um subaproveitamento dos rios brasileiros no que diz 

respeito à sua utilização como vias navegáveis, sendo que o 

modelo de desenvolvimento implementado no país privilegiou o 

transporte ferroviário, ainda hoje o principal responsável pela 

circulação de mercadorias. 

E) A hidrovia Paraguai-Paraná, considerada muito importante pela 

Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai, está 

funcionando a partir de Corumbá (MS), em direção ao sul. 

 

03. (VUNESP - 2015) Em grande parte do litoral brasileiro ocorre um 

tipo de formação complexa formado por vegetais que apresentam 

raízes aéreas, classificados como halófilos e hidrófilos, que se 

desenvolvem em solos salinos e com falta de oxigênio. Assinale a 

alternativa que indica corretamente esta formação vegetal. 

A) Pantanal  B) Mata galeria  C) Babaçual 

D) Manguezal  E) Campos sujos. 

 

 

04. (ENEM – 2010) 

A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no 

município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior 

do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 

mil megawatts. 

https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=646&q=filme+xingu+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yKjMqzJJ1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAAoJ6yAmAAAA&sa=X&ved=0CI4BEOgTKAAwFWoVChMIxeP2vMCJyQIVQ4KQCh1_6wvj
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=646&q=cao+hamburger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yKjMqzJJV-IEs83jjbO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAxzysWDEAAAA&sa=X&ved=0CI8BEJsTKAEwFWoVChMIxeP2vMCJyQIVQ4KQCh1_6wvj
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Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e 

flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de 

uma região que será inundada pelas águas da usina. 
BACOCCINA, D.; QUEIROZ. G.; BORGES, R. Fim do leilão, começo da 

confusão. Istoé Dinheiro. Ano 13, no 655,28 abr. 2010 (adaptado). 

Os impasses, resistências e desafios associados à construção da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados. 

A) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando 

comparados às bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do país. 

B) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no 

crescimento do país com os esforços para a conservação 

ambiental. 

C) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à 

escassez dos recursos direcionados para o. 

D) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à 

ausência de reconhecimento desse direito por parte das 

empreiteiras. 

E) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na 

região Norte e o interesse das construtoras na vinda de 

profissionais do Sudeste do país. 
 

 

Clima e Vegetação: 

 
 

Massas de Ar que influenciam o clima no Brasil: 

mPa-Polar Atlântica-fria, úmida e instável 

mTa-tropical Atlântica-quente e úmida  

mTc-Tropical continental-quente e seca 

mEc-Equatorial continental-quente e úmida 

mEa-equatorial Atlântica-quente e úmida 

Tipos de climas e vegetações no Brasil 

Clima Equatorial / Florestas Latifoliada Amazônica = clima 

quente e úmido, com estação seca curta ou inexistente, 

característica da Amazônia, determinando uma vegetação densa e 

heterogênea (biodiversidade), higrofila, perenifolia. 

Tipos de matas: igapó, várzea e de terra firme. 

Clima Tropical / Mata atlântica = o clima tropical ocupa grande 

parte do território brasileiro e pode ser subdividido em: Tropical 

Úmido, típico do litoral oriental com temperaturas elevadas e chuvas 

concentradas no inverno (nordeste) e verão (sudeste). A vegetação 

típica é a Mata Atlântica, mas muito devastada;  

Tropical semiúmido / cerrado no Brasil Central com duas 

estações bem definidas, verão úmido e inverno seco, determinando 

a vegetação do cerrado, com árvores esparsas e vegetais rasteiros. 

Na área do Pantanal surge uma vegetação complexa, dependente 

da pluviosidade anual;  

Tropical de Altitude, características das terras altas do Sudeste, 

apresentando temperaturas amenas e chuvas concentradas no 

verão. A Floresta Tropical e os campos de altitude são as 

vegetações mais comuns neste tipo de clima.  

Clima Semiárido - Caatinga = típico do polígono das secas (sertão 

nordestino e norte de Minas Gerais) possui temperaturas elevadas e 

chuvas escassas (-700mm) e irregulares. A vegetação típica, 

caatinga, formada por arbustos com raízes longas e cactáceas 

algumas adaptadas para alimento do gado.  

Clima Subtropical Mata dos Pinhais / Pampas = predominante do 

sul do país, possui a maior amplitude térmica anual brasileira e 

chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Nos trechos mais altos 

ocorre o domínio da araucária ou pinheiro-do-Paraná, vegetação 

aberta e homogênea, muito devastada. No extremo sul há o domínio 

de uma vegetação herbácea (rasteira), o pampa ou pradarias ou 

campanha gaúcha. A diferenciação se deve a pluviosidade melhor 

distribuída no planalto e mais escassa no extremo sul.  

Clima Tropical Úmido ou Litorâneo / Vegetação litorânea: 

encontrada nas praias, dunas, restingas- espécies adaptadas aos 

solos de grande permeabilidade. 

Manguezais- halófila, higrofila, raízes aéreas, destruído em -virtude 

da especulação imobiliária. 

Vegetação de transição: 

Mata dos cocais- Maranhão, Piauí e parte do Ceará e Rio Grande 

do Norte. Babaçu - a palmeira atinge 15 metros, espécies 

predominantes babaçu, buriti e a buritana. A palmeira chega a 

produzir 40 cachos com 300 cocos em cada. O óleo extraído da 

semente do babaçu é muito utilizado na indústria de cosméticos. 

Carnaúba - árvore da providência, dela tudo se aproveita. Produto 

mais importante-cera. Encontrada principalmente no Piauí, Ceará e 

no Rio Grande do Norte. A cera é o produto mais importante 

economicamente. 

Pantanal- localizado no Mato Grosso do Sul, possuindo duas 

estações (cheias e vazantes). 

Domínios Morfoclimáticos: 

Elaborado pelo Professor Aziz Ab’Saber (2003) - é um conjunto 

espacial de grandes dimensões, caracterizado por uma interação 

coerente entre as feições do relevo, os tipos de solos, as condições 

do clima e hidrologia e as formas de vegetação. Os diversos 

elementos que formam o conjunto influenciam uns aos outros, 

proporcionando equilíbrios ecológicos peculiares. Estão divididos 

em: 

I – Amazônico- terras baixas, clima e floresta equatorial, bacia 

amazônica. 

II – Cerrados- chapadões, clima tropical semiúmido, vegetação 

cerrados e matas galerias, solos ácidos. 

III – Caatinga- lima semiárido, depressões interplanálticas e os 

inselbergs, rios temporários, solos pedregosos, intemperismo físico, 

vegetação caatinga-xerófilas e arbustos. 

IV - Mares de Morros-relevo mamelonares, clima tropical úmido, 

vegetação florestas muito devastadas, intemperismo químico. 

V - Araucárias- planaltos meridionais, clima subtropical, vegetação 

mata de araucária. 

VI - Pradarias – relevo, coxilhas, clima subtropical, matas de 

galerias e campos. 

Faixas de transição- mata dos cocais, vegetação do pantanal, 

vegetação litorânea. 
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As questões do ENEM sobre esse tema vão estar relacionadas 
a utilização dos mananciais, principalmente no que se diz 
respeito a expansão agrícola e urbana. Preservação é a palavra 
chave de quase todos os questionamentos.  

 

Amazônia - Direção: Lúcio Mauro Filho 

  

 
 

01. (UFPE - 2004) Um professor de Geografia fez a seguinte 

descrição da cobertura vegetal de uma dada área do planeta: 

“Essas formações vegetais que se verificam na Europa Ocidental e 

Central, bem como nas porções oriental e ocidental dos Estados 

Unidos e do Canadá são constituídas quase sempre por árvores 

caducifólias, ou seja, árvores que perdem as suas folhas durante o 

inverno e apresentam uma baixa homogeneidade. Estão em grande 

parte destruídas pelo homem, de vez que se encontram em áreas 

mais densamente povoadas e onde houve um maior 

desenvolvimento econômico.” 

Quais as formações vegetais descritas? 

A) Estepes europeias e norte-americanas 

B) Savanas temperadas 

C) Florestas subequatoriais 

D) Florestas temperadas 

E) Tundras e taiga. 
 

02 (UFBA/Adaptada - 2011) O mapa a seguir mostra, 

numericamente, os domínios morfoclimáticos brasileiros. 

 

 

Assinale a alternativo que relaciona corretamente o número do 

mapa morfoclimático brasileiro. 

 

A) I – Cerrado; II – Caatingas; III – Araucária. 

B) III - Mares de Morros; V - Faixa de Transição; VII - Amazônico. 

C) II - Araucárias; III - Pradarias; VI - Mares de Morros. 

D) V - Cerrado; Vi - Faixa de Transição; VII - Amazônico. 

E) II - Cerrado; III - Caatingas; IV - Mares de Morros. 

 

 

03. (UNESP - 2013) O cartograma assinala as áreas de ação das 

massas de ar no território brasileiro. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 

referem-se, respectivamente, às massas de ar: 

 

A) equatorial continental, equatorial atlântica, tropical atlântica, 

tropical continental e polar atlântica. 

B) equatorial amazônica, equatorial atlântica, tropical continental, 

tropical chaquenha e polar atlântica. 

C) equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental, 

equatorial atlântica e polar continental. 

D) equatorial marítima, equatorial atlântica, tropical atlântica, polar 

atlântica e tropical continental. 

E) equatorial atlântica, tropical atlântica, tropical marítima, polar 

atlântica e polar continental. 
 

04. (UFU/MG - 2015) Qual das opções abaixo faz uma associação 

incorreta entre os tipos climáticos brasileiros e sua localização 

espacial? 

A) Clima tropical semiúmido – Predomina na porção continental do 

território nacional, principalmente no Planalto Central e em 

trechos do Sudeste e do Nordeste. 

B) Clima tropical úmido ou atlântico – Faixa costeira, do Rio 

Grande do Sul até São Paulo, podendo aparecer também ao 

longo da porção oriental da bacia do Rio Doce e em parte da 

Zona da Mata mineira. 

C) Clima tropical semiárido – Predomina no Sertão nordestino e em 

parte do médio vale do Rio São Francisco. 

D) Clima subtropical – Predomina no sul do país, abaixo do trópico 

de Capricórnio. 

E) Clima equatorial – Toda a Região Sudeste e parte norte do 

Paraná.  
 

 

05. (ENEM – 2010) Nativas do Brasil, as várias espécies das plantas 

conhecidas como fava-d’anta têm lugar garantido no mercado 

mundial de produtos de cosméticos e farmacêuticos. Elas 

praticamente não têm concorrentes, pois apenas uma planta 

chinesa produz os elementos cobiçados pela indústria mundial. As 

plantas acham-se dispersas no cerrado e a sua exploração é feita 

pela coleta manual das favas ou ainda, com instrumentos rústicos 

(garfos e forquilhas) que retiram os frutos das pontas dos galhos. 

Alguns cortadores quebram galhos ou arbustos para facilitar a 

coleta. Depois da coleta, as vagens são vendidas aos atacadistas 

locais que as revendem a atacadistas regionais, estes sim, os 

revendedores de fava para as indústrias. Depois de processados, os 

produtos são exportados. Embora os moradores da região tenham 

um vasto conhecimento sobre hábitos e usos da fauna e flora locais, 

pouco ou nada sabem sobre a produção de mudas de espécies 

https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=646&q=filme+xingu+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yKjMqzJJ1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAAoJ6yAmAAAA&sa=X&ved=0CI4BEOgTKAAwFWoVChMIxeP2vMCJyQIVQ4KQCh1_6wvj
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nativas e, ainda, sobre o destino e o aproveitamento da matéria-

prima extraída da fava d’ anta. (Adaptado de Extrativismo e 

biodiversidade: o caso da fava d’ anta. Ciência hoje, jun. 2000.) 

Ainda que a extração das vagens não seja prejudicial às árvores, a 

estratégia usada na sua coleta, aliada à eventual pressão de 

mercado, são fatores que podem prejudicar a renovação natural da 

fava d’ anta. Uma proposta viável para que essas plantas nativas 

não corram nenhum risco de extinção é: 

A) Introduzir a coleta mecanizada das favas, reduzindo tanto as 

perdas durante a coleta quanto os eventuais danos às plantas. 

B) Conservar o solo e aumentar a produtividade dessas plantas por 

meio de irrigação e reposição de sais minerais. 

C) Domesticar a espécie, introduzindo viveiros que possam 

abastecer a região de novas mudas, caso isto se torne 

necessário. 

D) Proibir a coleta das favas, aplicando pesadas multas aos 

infratores. 

E) Diversificar as atividades econômicas na região do cerrado para 

aumentar as fontes de renda dos trabalhadores. 
 

06. (ENEM – 2010) Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte 

texto para caracterizar nosso país: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais 

vasto do Hemisfério Sul. Ele faz parte essencialmente do mundo 

tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de São 

Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados, como o da 

Amazônia, conhece também um crescimento urbano extremamente 

rápido, índices de pobreza que não diminuem e uma das 

sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de ‘terra de 

contrates’, o Brasil é um país moderno do Terceiro Mundo, com 

todas as contradições que isso tem por consequência”. (Adaptado de 

DROULERS, Martine. Dictionnaire géopolitique dês étals. Organizado 

por Yves Lacoste. Paris, Flamarion, 1995.) 

O Brasil é qualificado como uma “terra de contrates” por: 

A) fazer parte do mundo tropical, mas ter um crescimento urbano 

semelhante ao dos países temperados. 

B) não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um 

país com grande extensão de fronteiras terrestres e de costa. 

C) possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado 

um país moderno do terceiro mundo. 

D) possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter 

recursos econômicos e tecnológicos para explorá-los. 

E) ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande 

extensão territorial e predomínio de atividades rurais. 
 

07. (ENEM – 2010) Sabe-se que uma área de quatro hectares de 

floresta, na região tropical, pode conter cerca de 375 espécies de 

plantas enquanto uma área florestal do mesmo tamanho, em região 

temperada, pode apresentar entre 10 e 15 espécies. 

O notável padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a 

vários fatores, entre os quais é possível citar: 

A) altitudes elevadas e solos profundos. 

B) a ainda pequena intervenção do ser humano. 

C) sua transformação em áreas de preservação. 

D) maior insolação e umidade e menor variação climática. 

E) alternância de períodos de chuvas com secas prolongadas. 
 

 

 

 

POPULAÇÃO DA TERRA 

Atualmente, a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões 

de pessoas. Trata-se de um contingente bastante numeroso de 

pessoas que necessitam de abrigo, alimentos, água, entre muitas 

outras coisas.  

O tamanho de uma população qualquer é o resultado de entradas 

ou somas e saídas ou subtrações. As entradas ou somas 

correspondem aos nascimentos e imigrações, ao passo que as 

saídas ou subtrações correspondem aos óbitos e emigrações. 

Assim, ao considerarmos o tamanho da população brasileira, ao 

longo dos tempos, temos que levar em conta não só o crescimento 

natural como também o saldo migratório, isto é, a diferença entre o 

número de imigrantes e de emigrantes.  

No caso da população mundial, as migrações são desconsideradas, 

pois são priorizadas as taxas de natalidade e de mortalidade. Afinal, 

nosso planeta não recebe migrantes vindos de fora e tampouco 

perde população para outro planeta.  

A taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos a um 

dado período, usualmente um ano. Ele expressa o número de 

crianças nascidas para cada grupo de mil pessoas. Ao se dizer que 

a taxa de natalidade de um determinado país é de 20‰, significa 

que, para cada mil pessoas da população desse país, nasceram 19 

crianças naquele ano. Vale a pena comentar que as taxas de 

natalidade variam de um grupo de país para outro e refletem as 

condições de existências de suas populações.  

A taxa de mortalidade corresponde ao número de mortes ocorridas 

em um ano em relação ao total da população. Assim como ocorre 

com as taxas de natalidade, a de mortalidade também é expressa 

em grupos de mil pessoas. Por exemplo, uma taxa de mortalidade 

de 12‰ indica que, para cada grupo de mil pessoas da população, 

morreram 12.  

A mortalidade tende a ser mais reduzida, quando as condições de 

existência forem consideradas boas, satisfatória.  

A taxa de crescimento ou de diminuição da população é obtida 

subtraindo-se a taxa de mortalidade da taxa de natalidade. 

Tomando-se os exemplos acima utilizados e desconsiderando-se as 

migrações, esse país apresentaria um crescimento de 7‰, (20‰ - 

12‰ = 8‰). Ao contrário do que ocorre com as taxas de natalidade 

e de mortalidade, a taxa de crescimento natural é expressa em 

porcentagem. Assim, conforme o nosso exemplo, a população 

cresceu a uma taxa de 0,8%. 

Fatores influenciadores do crescimento populacional: 

Avanço da medicina; surgimento dos antibióticos e da penicilina; 

melhoramento na infraestrutura das cidades; 

Crescimento vegetativo- diferença entre o número de nascidos e o 

de mortes em determinado período. CV=N-M 

 

Taxa natalidade = n° de nascimentosx1000 

                                   Número de hab. 

Taxa mortalidade = n° de óbitosx1000 

                                 Número de hab. 

 

Expectativa de vida no mundo 

Baixa expectativa de vida – países subdesenvolvidos, pobres com 

significativas desigualdades sociais, elevada taxa de analfabetismo 

e alta mortalidade infantil. 
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Alta expectativa de vida- países desenvolvidos, com melhor 

distribuição de renda, baixo analfabetismo e reduzida taxa de 

mortalidade infantil. 
 

 
 

 

Questões sobre a População no Enem são bastante comuns. 
Perceba, portanto, que o domínio de alguns conceitos básicos 
de demografia também é algo importante para que o 
candidato se saia bem nesse tipo de questão. Por esse 
motivo, o indicado é iniciar os estudos sobre esses conceitos, 
tais como taxa de natalidade, mortalidade, crescimento 
vegetativo, entre outros. Todavia, lembre-se de que apenas 
conceitos aleatórios não serão suficientes. É preciso 
compreender a dinâmica populacional. Por isso, alguns temas 
são igualmente relevantes, como as migrações, sejam elas 
internas, internacionais, do tipo campo-cidade, entre outras. 
 

 
Contágio – Direção: Steven Soderbergh 

 

LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 5: Lixo – muita sujeira para baixo do tapete 
Texto 6: O crescimento da população e os meios de produção 
Texto 57: GENÉTICA – Informar ou não informar, eis a 
questão. 
Texto 69: As novas configurações familiares e a infância. 
Texto 91: Crise de Refugiados na Europa. 
Texto 93: Xenofobia na Europa: os padrões atuais de 
migração internacional: casos xenofóbicos têm tido 
repercussão internacional 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História- Revoluções Industriais (crescimento 
populacional e urbano).  
Leia em Sociologia – Problemas Urbanos.  
Leia em Matemática– Porcentagem e Percentagem, Leitura 
de Gráficos.  
 
 
 

 

 

01. (CESGRANRIO - 2013) Ao afirmar que “o superpovoamento é 

sempre relativo”, queremos dizer que: 

A) Tal noção aplica-se, apenas, a espaços onde predomina a 

atividade industrial. 

B) O tamanho da população e do território não são determinantes 

para se definir se uma área é ou não superpovoada. 

C) Áreas com fracas densidades de população não podem ser 

consideradas superpovoadas. 

D) As áreas urbanizadas, por possuírem fortes contingentes 

populacionais, sempre são consideradas superpovoadas. 

E) Uma área que possua características de superpovoamento 

sempre manterá essas características. 
 

02. (UNISAL - 2009) A capacidade de crescimento da população é 

infinitamente maior do que a capacidade de produção de alimento 

na Terra. Este é o enunciado básico da doutrina de Malthus, que 

consiste no seguinte princípio: 

A) Progressão geométrica da população e progressão aritmética 

dos alimentos; 

B) Progressão geométrica da população e baixa taxa de 

natalidade; 

C) Progressão aritmética da população e baixa taxa de 

mortalidade; 

D) Progressão aritmética da população e progressão geométrica 

dos alimentos; 

E) Progressão geométrica da população e alta taxa de natalidade. 
 

 

 

03. (FGV/eco/Adaptada - 2011) A questão está relacionada ao 

mapa apresentado a seguir. 

 

 
 

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre as taxas urbanização 

mundial, é permitido afirmar que 

A) na América Latina, existem países com fraca urbanização 

devido à permanência de economias agroexportadoras.  

B) os países do Norte apresentam menores taxas de urbanização 

devido ao fenômeno da desmetropolização.  

C) nos países do Sul, o crescimento urbano assumiu um caráter 

explosivo, em especial no continente africano. 

D) as áreas com crescimento urbano acima de 3% estão 

associadas ao surgimento de áreas industriais. e) nos países 

pobres da África e da Ásia, a rápida urbanização está associada 

à modernização do campo. 

E) em todos os países da África as taxas de fecundidade são muito 

baixas.  
 

 

Teorias demográficas 

Teoria Malthusiana- elaborada por Thomas Malthus (1776-1834), a 

população mundial cresceria em um ritmo rápido comparado com 

uma progressão geométrica e a produção de alimentos cresceria em 

um ritmo lento comparada a progressão aritmética. Não ocorreu o 

crescimento da população previsto por ele. 

Teoria Neomalthusiana- elaborada pós Segundo Guerra Mundial 

(1939-1945) afirmava que se o crescimento demográfico não fosse 

contido os recursos naturais da Terra se esgotariam em pouco 

tempo. 

Teoria Reformista – atribuem aos países ricos ou desenvolvidos a 

responsabilidade pela intensa exploração imposta aos países 

pobres ou subdesenvolvidos, que resultou em um excessivo 

crescimento demográfico e pobreza generalizada. Defendem a 

adoção de reformas socioeconômicas para superar os graves 

problemas. 

Estruturas da população-etária, gênero e econômica. 

Estrutura etária - importante pelas implicações que a 

predominância de uma faixa pode trazer a outra refletindo em 

vantagens ou preocupações para o planejamento econômico do 

país. 

Gênero- na população mundial há uma pequena predominância das 

mulheres sobre os homens. Este fato decorre da maior expectativa 

de vida das mulheres, porém, a população masculina ocupa os 

melhores cargos e os mais altos salários. 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/migracao.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/migracoes-internas-no-brasil.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/migracao-internacional.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/efeitos-exodo-rural.htm
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=646&q=filme+contagio+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEnPKy8v0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFANvSiK0mAAAA&sa=X&ved=0CIoBEOgTKAAwFWoVChMI_qSHuMeJyQIVx8aQCh36AAXa
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=646&q=steven+soderbergh&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEnPKy8vUuIAsc1KLJK0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAYUOEhDAAAAA&sa=X&ved=0CIsBEJsTKAEwFWoVChMI_qSHuMeJyQIVx8aQCh36AAXa
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Econômica- ocupação por atividade exercida nos setores, primário, 

secundário e terciário. 

Pirâmides etárias- representam a estrutura por sexo e por idade de 

uma população. 

Países desenvolvidos - a baixa taxa de natalidade implica uma 

base curta; a parte central é a mais larga porque as taxas de 

natalidade e mortalidade são baixas; e o topo é bem maior do que 

nas pirâmides dos países subdesenvolvidos, devido à alta qualidade 

de vida. 

Países subdesenvolvidos – a alta de taxa de natalidade implica 

uma base larga; a parte central é afunilada, em decorrência da alta 

taxa de mortalidade, e o ápice é muito estreito em virtude da 

reduzida expectativa de vida.  
 

Pirâmides Etárias 

 

 

 

 

 

Fases do Crescimento Populacional: 

1ª Fase- Alta natalidade e alta mortalidade. 

2ª Fase- Alta natalidade e baixa mortalidade. 

3ª Fase- Baixa mortalidade e baixa mortalidade.  

PEA- População economicamente ativa – é composta de pessoas 

que têm ocupação remunerada. 

PEI- a população economicamente inativa-corresponde aos que 

não exercem atividade remunerada. Corresponde aos aposentados, 

os idosos, as mulheres que não trabalham. 

Nos países subdesenvolvidos o setor terciário apresenta-se 

atrofiado inchado em virtude do crescimento do mercado informal e 

apresenta um número elevado de trabalhadores no setor primário. 

Nos países desenvolvidos existe uma concentração de 

trabalhadores no setor terciário; o setor secundário ocupa um 

reduzido número de trabalhadores em virtude do avanço do meio 

técnico cientifico e o setor primário tem seus trabalhadores 

reduzidos devido a mecanização do campo.  

Distribuição da população – apresenta-se de forma irregular. O 

hemisfério norte com sua população mais numerosa. 

População absoluta – consiste no número total de habitantes de 

um país ou de um lugar. Ao dividir este número pela área obtêm-se 

a população relativa ou densidade demográfica. 

Países subdesenvolvidos – apresentam diferenças significativas 

entre os maiores e os menores salários. Este fato resulta da 

escassez de oportunidades nos setores educacional e trabalhista, 

proporcionando uma sociedade desigual com uma má distribuição 

de renda, concentração de terras e de riquezas. 

Países desenvolvidos – os desníveis salariais entre os mais ricos e 

os mais pobres não são tão grandes como nos países pobres. Os 

níveis educacionais e a melhor distribuição de renda proporciona 

uma menor desigualdade social. 
 

 
 

 

 

As teorias demográficas. Basicamente versam sobre o 
comportamento da população e os seus ciclos de crescimento. 
As principais teorias são a malthusiana, a neomalthusiana, a 
reformista e a da transição demográfica. Com esses 
conhecimentos, é possível entender melhor as características 
da população brasileira, mundial e de vários pontos do planeta, 
como a China, a Índia e a Europa. 

 

 

 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História- Revoluções Industriais (crescimento 
populacional e urbano).  
Leia em Sociologia – Problemas Urbanos.  
Leia em Matemática– Porcentagem e Percentagem, Leitura de 
Gráficos. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 7: Como funciona a previdência pública ao redor do 

mundo. 
Texto 11: Debate sobre a terceirização do Trabalho. 
Texto 47: Prevenção das doenças e promoção da saúde. 
Texto 94: Por que não o Haiti. 

 

 

 

01. (Mundo Educação - 2014) Migração, no contexto moderno, 

pode ser definida como 

A) a entrada de migrantes em um determinado país. 

B) a saída de migrantes de um determinado país para outro. 

C) o deslocamento populacional pelo território de um país. 

D) as políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo 

governo para controlar o crescimento populacional. 

E) qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou 

por parte de uma população. 

02. (PUC - 2015) Nos países industrializados, a migração campo-

cidade tem como causa fundamental: 

A) carência de melhores condições sociais no campo. 

B) baixa produtividade agrícola. 

C) pressão demográfica no campo. 

D) dificuldade de aquisição de terras. 

E) liberação de mão-de-obra pela mecanização. 
 

03. (UNIV. DE MARÍLIA - 2014) Pode-se afirmar que, num sistema 

econômico capitalista, a principal causa das migrações 

populacionais é: 

A) A natureza, que força as pessoas a migrarem devido aos 

tremores de terra, às secas prolongadas, ás frequentes 

inundações etc. 

B) A religiosa, em virtude de frequentes perseguições ou busca de 

suas crenças e promessas. 

C) A econômica, sendo que as migrações em geral se resumem 

num deslocamento ou redistribuição espacial da força de 

trabalho. 

D) A psicológica, que leva as pessoas a irem residir em locais que 

mais lhes agradem. 

E) A emocional, irem busca de aventuras em outras regiões. 
 

 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/teorias-demograficas.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/teoria-neomalthusiana.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/transicao-demografica.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/populacao-brasileira.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-populacao-mundial.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/china-pais-mais-populoso.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/populacao-India.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/aspectos-populacao-europa.htm
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04. (FGV/SP/Adaptada - 2011) A partir de levantamentos 

demográficos, o órgão da ONU que estuda a população elaborou as 

pirâmides etárias que representam modelos de estrutura 

demográfica dos continentes. 

Observe as pirâmides I, II e III, referentes ao ano de 2010, 

apresentadas a seguir. 

 

(http://esa.un.org/wpp/population-pyramids/population-
pyramids_percentage.htm) 

 

Considerando a dinâmica demográfica predominante em cada 

continente, pode-se afirmar que a pirâmide 

A) III é característica da África, onde a transição demográfica 

encontra-se nas fases iniciais. 

B) I é representativa da explosão demográfica observada nas 

décadas de 1960/80 na América Latina. 

C) II é característica da Ásia, onde o crescimento demo- gráfico é 

garantido pelos imigrantes. 

D) II é típica da Europa, que reduziu a natalidade a partir das 

últimas décadas do século XX. 

E) III é típica da Oceania, onde os grupos humanos apresentam 

elevada taxa de fecundidade. 

 

05. (PREUNI-SEED / 2016) Densidade populacional no limite 

 

Ultrapassamos os 7 bilhões de pessoas. O aumento da presença 

humana sobre a Terra é uma das principais causas do agravamento 

da crise ambiental e uma das maiores ameaças ao planeta. Quanto 

maior o número de pessoas, maior a demanda por energia, que, 

para ser produzida, depende primordialmente, ainda hoje, do 

petróleo. E são justamente os derivados do líquido negro os 

principais responsáveis pelo aumento das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera. 

Além da energia, o homem precisa de comida. Os alimentos, para 

serem produzidos em larga escala, também oneram o meio 

ambiente: avançam sobre as florestas, recebem 

indiscriminadamente defensivos agrícolas para seu cultivo, 

reforçando um ciclo de insustentabilidade que está se tornando 

inviável. Quanto maior o número de pessoas, maior o consumo de 

produtos. Resultado: mais uma fatura debitada na conta da 

natureza, a da pressão sobre matérias-primas, como o minério de 

ferro, presente nos automóveis e nos eletrodomésticos. 

O ritmo de reprodução humana cresceu de forma vertiginosa nos 

últimos 200 anos. Para chegar ao primeiro bilhão de habitantes, 

foram precisos 1.800 anos. Daí para o segundo bilhão, foram 

apenas 123. A partir de então, a passagem de um bilhão para outro 

se deu em intervalos sempre menores. Foi necessária apenas uma 

década, de 1987 a 1997, para que a população da Terra saltasse de 

5 bilhões para 6 bilhões de pessoas. O aumento vertiginoso se deu 

pela combinação de vários fatores, entre eles a melhoria das 

condições de vida, redução da mortalidade infantil e aumento da 

expectativa de vida [...]. 

 

Estado de Minas. Especial Rio + 20, 10/06/2012. 

 

Sobre a reportagem acima exibida e os seus conhecimentos sobre 

Geografia da População, podemos dizer que 

 

A) Ao afirmar que a população mundial ultrapassou os sete bilhões 

de habitantes, o autor está se referindo à densidade 

demográfica do planeta, conforme expressa o título do artigo. 
 

B) Caso o número de pessoas do planeta seja inferior à 

disponibilidade de recursos naturais, podemos dizer que 

teremos uma ocorrência de superpovoamento em escala global. 
 

C) No último parágrafo, ao mencionar os números do crescimento 

da população da Terra, o autor está se referindo ao crescimento 

vegetativo do planeta. 
 

D) A expressão “expectativa de vida” citada no texto refere-se ao 

crescimento qualitativo da população com base no aumento do 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 
 

E) Com a leitura do texto, podemos perceber que a linha de 

raciocínio do autor se baseia nas concepções da Teoria 

Reformista sobre a população. 

06. (USP - 2009) Em contraposição aos neomalthusianos, que veem 

no grande crescimento populacional o principal obstáculo ao 

desenvolvimento do Terceiro Mundo, os. . . . . . . . . . ou . . . . . . . . .  

consideram que é a própria situação de fome e miséria do Terceiro 

Mundo que acarreta o grande crescimento populacional. A solução 

estaria portanto nas reformas sociais, que propiciaram a erradicação 

da miséria e a melhoria do padrão de vida. Os defensores dessa 

última teoria são os: 

A) Reformistas ou marxistas. 

B) Reformistas ou alarmistas. 

C) Monetaristas ou ortodoxos. 

D) Pós-malthusianos ou populacionais. 

E) Revisionistas ou comunistas 
 

07. (UNB - 2011) O crescimento demográfico dos países 

subdesenvolvidos tem revelado algumas mudanças importantes nas 

duas últimas décadas. Verifique qual(ais) da(s) afirmativas 

apresenta(m) corretamente uma dessas mudanças: 

I. Nos países com acelerada urbanização e crescente participação 

da mulher no mercado de trabalho, tem havido importante 

queda da taxa de fecundidade, como é o caso da América 

Latina. 

II. Nos países com forte percentual de população rural, o 

crescimento demográfico tem diminuído em função do aumento 

das taxas de mortalidade, como na África. 

III. Nos países asiáticos, a contenção da mortalidade tem sido 

acompanhada por aumento da taxa de natalidade, graças ao 

êxito de campanhas governamentais, como na Índia e no 

Oriente Médio. 

Assinale: 

A) Se apenas a afirmativa I está certa. 

B) Se apenas a afirmativa II está certa. 

C) Se apenas as afirmativas I e III estão certas. 

D) Se apenas as afirmativas II e III estão certas. 

E) Se todas as afirmativas estão certas. 
 

08. (UFRS - 2009) A estrutura etária da população de um país 

reflete, de imediato, aspectos da sua situação socioeconômica. 

Podemos afirmar que um país classificado como de população 

jovem apresentaria 
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A) baixo índice de mortalidade geral e predomínio da agricultura 

comercial. 

B) alto desenvolvimento econômico e mão-de-obra abundante. 

C) população homogênea e bem distribuída por idades, mas com 

baixa renda por capita. 

D) vida média da população muito baixa e renda per capita muito 

elevada. 

E) elevada taxa de crescimento vegetativo, com prejuízo do 

desenvolvimento econômico. 
 

09. (CESGRANRIO/RJ - 2010) Ao comparar a estrutura etária dos 

países subdesenvolvidos com a dos desenvolvidos, ressaltam 

diferenças sensíveis. Uma das mais evidentes é a importância da 

população idosa no conjunto da população produtiva. Entre as 

consequências econômicas provocadas pelo envelhecimento da 

população, podemos citar: 

I. O aumento porcentual da população ativa, na qual são incluídas 

as pessoas de mais de 60 anos. 

II. O aumento porcentual de emprego de mão-de-obra feminina no 

conjunto da população ativa. 

III. A diminuição gradativa, a do porcentual de pessoas que se 

encontram em idade ativa. 

IV A diminuição da mobilidade espacial e social da população. 

V. O aumento das taxas de natalidade devido à maior utilização da 

população como força de trabalho. 

Marque X: 

A) se somente I e V são verdadeiras. 

B) se somente III e V são verdadeiras. 

C) se somente l, III e I V são verdadeiras. 

D) se somente II, III e V são verdadeiras. 

E) se somente I, II e IV são verdadeiras. 
 

10. (UFES - 2011) Identifique as afirmativas que caracterizam a 

população urbana: 

I. População na sua maioria trabalhando em atividades secundárias 

e terciárias. 

II. População possuindo um estilo de vida marcado por intensas 

relações sociais e receptivas ás inovações. 

III. População com estilo de vida mais conservador, muitas vezes 

resistindo ás inovações. 

IV. População na sua maioria trabalhando em atividades primárias. 

São verdadeiros os itens: 

A) I, III e IV  B) II, III e IV.  C) I e II 

D) III e IV  E) II e IV 
 

 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o país atingiu em 2015, 202,6 milhões de habitantes, 

apresentando uma concentração populacional inferior apenas a dos 

referidos países: China (1,3 bilhão), Índia (1,2 bilhão), Estados 

Unidos (317,6 milhões) e Indonésia (232,5 milhões). A divisão da 

população brasileira conforme o sexo é a seguinte: mulheres (51%), 

homens (49%).   

No Brasil a taxa de crescimento demográfico está em constante 

processo de declínio. Esse fato é consequência do planejamento 

familiar, e, principalmente, da redução da taxa de fecundidade 

(número de filhos gerados por cada mulher). Conforme dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2008, a 

taxa de fecundidade da mulher brasileira é de 1,89.  

Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é 

pouco povoado (população relativa), pois sua densidade 

demográfica é de apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. 

Seu território é habitado de forma extremamente desigual – São 

Paulo é o estado mais populoso, com 41.262.199 habitantes, 

enquanto Roraima, estado menos populoso, possui 450.479 

habitantes. A ocupação populacional nas diferentes Regiões 

comprova essa concentração desigual no território brasileiro.  

Nordeste – 53.081.950 habitantes, densidade demográfica de 34,2 

hab./ km².  

Norte – 15.864.454 habitantes, densidade demográfica de 4,1 hab./ 

km².  

Sul – 27.386.891 habitantes, densidade demográfica de 47,5 hab./ 

km².  

Sudeste – 80.364.410 habitantes, densidade demográfica de 87 

hab./ km².  

Centro-Oeste – 14.058.094 habitantes, densidade demográfica de 

8,7 hab./ km².  

A Região Sudeste é a mais populosa e mais povoada do Brasil, com 

destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há quatro 

décadas, o Sudeste caracteriza-se como tal.  

A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano, fator 

resultante de melhorias nas condições de vida e saúde no país. 

Conforme pesquisa realizada pelo IBGE, a população do Brasil vive 

em média 72,8 anos. Atualmente, o país ocupa o 80° lugar no 

ranking mundial da expectativa de vida da Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro também está 

ampliando a cada ano, de acordo com o relatório mais recente, 

divulgado em 2010, o Brasil possui média de 0,699, ocupando a 73° 

posição no ranking mundial, composto por 169 países.  

A taxa de mortalidade infantil é outro índice social que tem 

apresentado melhorias. Conforme dados de 2009, publicados pelo o 

IBGE, a taxa de mortalidade infantil no Brasil passou de 33,5 

crianças mortas por mil nascidas vivas, para 22, entre 1998 e 2009. 

Entretanto, o país tem muito a melhorar, especialmente em relação 

à desigualdade social, à saúde, educação, distribuição de renda, 

segurança, entre outros fatores. 

Imigração no Brasil 

Entre 1551 e 1780, aportaram na América portuguesa 

aproximadamente 1,9 milhão de africanos vindos da Ilha de São 

Tomé, de Angola. Entre 1781 e 1850 mais de 2,1 milhões de 

escravos forma trazidos para o Brasil. Após a proibição do tráfico de 

escravos ainda chegaram em torno de 6,5 mil africanos. 

Primeiro período -1808-1850- com a abertura dos Portos o governo 

colonial financiou a vinda de centenas de suíços e alemães 

objetivando o branqueamento da população brasileira.  

Pra incentivar a ocupação e garantir a posse da região sul o 

governo passou a incentivar a implantação de núcleos de colonos 

imigrantes no Rio Grande do Sul na região nordeste e nas margens 

do Rio Jacuí e dos Sinos. Em Santa Catarina nos vales dos rios 

Tubarão, Itajaí e Lajes. 

1824 - alemães - São Leopoldo e Nova Hamburgo/RS e Blumenau, 

Joinville/ Santa Catarina. 

1870 - italianos Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul situados 

no planalto meridional. Rio Grande do Sul, Criciúma e Uruçanga em 

Santa Catarina. Eslavos- (russos, ucranianos, poloneses) - ocupam 
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áreas nas proximidades dos rios Negro e Ivaí e nos arredores de 

Curitiba no estado do Paraná 

1850-1930 - Segundo período grande fluxo imigratório 

1850 - Lei de Terras - a promulgação desta Lei estimula a imigração 

de italianos para o trabalho no cafezal através do sistema do 

colonato para substituir os escravos nas fazendas do oeste paulista. 

Japoneses- 1908 - São Paulo (cinturão hortifrutigranjeiro) e Pará 

(pimenta do reino, juta e arroz). 

1934 - Declínio da imigração: Lei de Cotas - 2% de cada 

nacionalidade. 

1938 – 80% dos imigrantes deveriam ser agricultores, para reduzir o 

operariado sindicalista, com tradição em lutas operárias e libertárias. 

Exceto os portugueses. 

Atualmente novos imigrantes: chineses, coreanos e bolivianos. 
 

 

 

A questões trabalhadas no ENEM sobre população do Brasil 
contemplam os assuntos relacionados a qualidade de vida e 
problemas sociais do País. É importante observar que para a 
análise destas questões sejam utilizados gráficos e tabelas.  

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História – Revoluções Industriais (crescimento 
populacional e urbano). 
Leia em Sociologia – Problemas Urbanos. 
Leia em Matemática – Porcentagem e Percentagem, Leitura de 
Gráficos. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 9: Previdência do Brasil é a 13ª mais cara. 
Texto 17: Guerra e omissão na Amazônia. 
Texto 33: Uma nova história do negro brasileiro. 

 

 

01. (UCSAL - 2013) Os movimentos migratórios são os 

deslocamentos de grupos populacionais de um lugar para outro, que 

podem ser enquadrados em dois tipos: 

A) Emigração, que é a saída de pessoas de um país, e imigração, 

que é a entrada de pessoas em outro país; 

B) Emigração, que é a entrada de pessoas em um país, e a 

imigração, que é a saída de pessoas para outro país; 

C) Migração interna, que é feita dentro de um mesmo continente; e 

migração externa, que é feita entre países diferentes; 

D) Transumância periódica e reversível; 

E) Movimentos de transumância e êxodo rural 
 

02. (UCSAL - 2011) Os processos demográficos mais significativos 

que interessam ao conjunto dos países latino-americanos nos 

últimos 30-40 anos são: 

A) Forte crescimento vegetativo e forte êxodo rural. 

B) Forte imigração internacional e marcante envelhecimento de 

suas populações. 

C) Forte crescimento vegetativo e significativa emigração para o 

exterior. 

D) Forte migração rural-urbana e significativa emigração para o 

exterior. 

E) Forte queda das taxas de mortalidade e aumento expressivo 

das taxas de natalidade. 
 

 

 

 

 

 
 

Emigração no Brasil 

1964 - golpe militar 

1970 - Brasiguaios- agricultura (soja)-MS/Paraguai. 

Mercosul - Uruguai, Argentina. 

1990 - EUA- primeiro lugar em emigrantes brasileiros. 

Japão - terceiro lugar em número de emigrantes brasileiros, os 

dekasseguis. 

Migrações internas; inter-regionais 

Mineração: séc.XVII-XVIII 

Borracha - Séc.XIX-XX 

Cafeicultura - XIX-XX 

Nordestinos → Sudeste 

1940/1950/1960-São Paulo- industrialização. 

1970/1980-Marcha para o Oeste-ocupação da região Centro-Oeste. 

Migrações intra-regionais - a população interiorana que migra para 

a capital. 

Êxodo rural - causas: mecanização da agricultura, divisão das 

propriedades, concentração da terra. 

Migrações Pendulares- diárias entre cidades provocadas pelos 

seguintes fatores: necessidade de continuar os estudos e trabalho 

nas cidades circunvizinhas e ou próximas. 

Transumância- migração sazonal realizada por um grupo. Ex: 

trabalhadores rurais do agreste migram para cortar cana na zona da 

mata; agricultores do Vale do rio Jequitinhonha MG migram para 

S/P. 

Distribuição geográfica da população brasileira 

→ Irregular - concentrada no litoral fracamente povoada no interior. 

Ex-colônia de exportação e concentração urbana/industrial litoral. 

→ Crescimento populacional no Brasil 

Migrações externas e crescimento vegetativo pós-guerra 

Política demográfica natalista -1930/1960  

Política demográfica antinatalista - não oficial -1970 

Brasil: distribuição proporcional (%) da população, e grupos etários 

Os trabalhadores brasileiros e o mercado de trabalho 

As transformações da população ativa 

Fatores causadores das mudanças na estrutura da PEA 

* crescimento do parque industrial 

*urbanização 

* ”modernização” do setor primário 

BRASIL DISTRIBUIÇÃO DA PEA POR SETORES DE PRODUÇÃO 

EM % - 1950-2001 
 

Ano Primário % Secundário % Terciário % 

1950 60,7 13,1 26,2 

1960 54,0 12,7 33,0 

1970 44,3 17,8 38,0 

1980 30,0 25,0 45,0 

1990 22,8 22,8 54,4 

2001 20,6 22,9 56,5 
 

Fonte: IBGE, Anuários Estatísticos do Brasil.1940-2001. 

Pirâmides etárias brasileiras:  

Ao retratar uma base larga sua população é predominantemente 

jovem; quando o corpo se apresenta mais largo há o domínio da 

população adulta; quando o topo ou ápice é largo ocorre o domínio 

da população idosa; vejamos as transformações na estrutura etária 

da população brasileira.  
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É fácil encontrarmos questões sobre população do Brasil sendo 
trabalhadas com gráficos de Pirâmides Etárias. Comparações de 
períodos de desenvolvimento populacional nas últimas décadas, 
são demonstrados em gráficos. 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História- Revoluções Industriais (crescimento 
populacional e urbano).  
Leia em Sociologia – Problemas Urbanos.  
Leia em Matemática– Porcentagem e Percentagem, Leitura de 
Gráficos. 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
- Texto 43: Aspectos atuais e relevantes sobre a Dengue 

 

 

01. (CEFET/PR - 2011) Analise as afirmações abaixo sobre a 

população brasileira. 

I. Devido a fatores históricos e econômicos, a maioria da população 

concentra-se nas porções litorâneas e a densidade demográfica 

decresce do norte para o sul. 

II. A transformação em uma sociedade urbano-industrial permitiu a 

queda da natalidade e a consequente redução do número de 

jovens. 

III. Como consequência do processo de industrialização, temos hoje 

uma pirâmide etária que revela uma base mais larga que há 

vinte anos. 

IV. A população absoluta do Brasil e sua grande extensão territorial 

permitem-nos classificar o país como muito populoso, porém 

pouco povoado. 

Está(ão) correta(s) apenas as) afirmação(ões); 

A) I e II  B) III  C) II e IV  D) I e III  E) II 

 

02. (UNISAL - 2013) Sobre o surto de urbanização que se verifica 

no mundo, é correto afirmar que: 

A) É verificado com a mesma intensidade nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

B) É provocado em todo o mundo pelos altos índices de natalidade. 

C) É um fenômeno característico dos países industrializados 

europeus. 

D) É mais intenso nos países subdesenvolvidos, tendo como causa 

o êxodo rural. 

E) É mais intenso nos países desenvolvidos, devido ao 

desenvolvimento industrial. 

 

03. (VASSOURAS - 2006) A sociedade urbano-industrial 

transformou radicalmente as relações entre Campo e cidade. A esse 

respeito, considere às afirmativas abaixo: 

I. Nas economias modernas, o mercado urbano de alimentos e de 

matérias-primas determina a produção agrícola. A produção 

rural, antes autossuficiente, se especializa e passa a atender às 

demandas da cidade. 

II. O campo passa a depender das cidades para o abastecimento de 

maquinarias, insumos e alimentos industrializados. 

lll. Cada vez mais crescem a População Economicamente Ativa 

(PEA) empregada na agricultura e a participação do setor 

agrícola no Produto Interno Bruto (PlB). 

Assinale: 

A) Se somente a afirmativa I está correta. 

B) Se somente a afirmativa II está correta. 

C) Se somente as afirmativas I e lll estão corretas. 

D) Se somente as afirmativas I e II estão corretas. 

E) Se todas as afirmativas estão corretas. 
 

04. (UNISAL - 2015) A capacidade de crescimento da população é 

infinitamente maior do que a capacidade de produção de alimento 

na Terra. Este é o enunciado básico da doutrina de Malthus, que 

consiste no seguinte princípio: 

A) Progressão geométrica da população e progressão aritmética 

dos alimentos; 

B) Progressão geométrica da população e baixa taxa de 

natalidade; 

C) Progressão aritmética da população e baixa taxa de 

mortalidade; 

D) Progressão aritmética da população e progressão geométrica 

dos alimentos; 

E) Progressão geométrica da população e alta taxa de natalidade. 
 

05. (PUC - 2015) Nos países industrializados, a migração campo-

cidade tem como causa fundamental: 

A) carência de melhores condições sociais no campo. 

B) baixa produtividade agrícola. 

C) pressão demográfica no campo. 

D) dificuldade de aquisição de terras. 

E) liberação de mão-de-obra pela mecanização. 
 

06. (VASSOURAS - 2006) Assinale a alternativa falsa: 

A) O crescimento da população mundial intensifica a partir de 

meados do século XX, após a descoberta da penicilina; 

B) Observa-se que esse crescimento populacional, vem 

acompanhado de intenso processo de urbanização; 
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C) Por volta do ano 2000 a população mundial deverá alcançar a 

cifra de 6 bilhões de seres humanos, dos quais cerca de 65% 

deverão habitar as cidades; 

D) Da população mundial, a grande maioria de jovens habita os 

países do Terceiro Mundo e se encontra na sua fase de maior 

fertilidade, o que deverá provocar um crescimento ainda maior; 

E) O equilíbrio do crescimento da população mundial deverá ser 

encontrado nos países maduros do 1º Mundo cujas altas taxas 

de mortalidade farão decrescer a população mundial. 
 

07. (UNIV. DE MARÍLIA - 2014) Pode-se afirmar que, num sistema 

econômico capitalista, a principal causa das migrações 

populacionais é: 

A) A natureza, que força as pessoas a migrarem devido aos 

tremores de terra, às secas prolongadas, ás frequentes 

inundações etc. 

B) A religiosa, em virtude de frequentes perseguições ou busca de 

suas crenças e promessas. 

C) A econômica, sendo que as migrações em geral se resumem 

num deslocamento ou redistribuição espacial da força de 

trabalho. 

D) A psicológica, que leva as pessoas a irem residir em locais que 

mais lhes agradem. 

E) A emocional, irem busca de aventuras em outras regiões. 
 

08. (PUC - 2011) Assinale a alternativa que contém somente 

atividades do setor terciário. 

A) Bancários, professores, médicos e funcionários públicos em 

geral 

B) Veterinários, agricultores, comerciantes e vendedores 

ambulantes. 

C) Ferramenteiros, torneiros mecânicos, soldadores e eletricistas. 

D) Empregados em lanchonete, metalúrgicos, motoristas e boias-

frias. 
 

09. (UNB - 2008) Os países pouco industrializados - tais como a 

Nigéria ou a Tailândia - possuem a grande maioria de sua força de 

trabalho empregada no setor: 

A) Secundário  D) De extrativismo vegetal. 

B) Terciário.  E) De comércio e funcionalismo público. 

C) Primário. 
 

10 (E. O. ALFENAS - 2013) A figura representa o deslocamento 

diário (ida e volta) da população trabalhadora entre os subúrbios e 

as grandes metrópoles. 

 

Assinale a alternativa que indica a denominação correta deste tipo 

de migração. 

A) Suburbana.  B) Metropolitana.  C) Pendular. 

D) Periférica.  E) Radial. 
 

11. (FCMSC/SP - 2010) Grande extensão territorial e forte 

contingente populacional são características comuns do seguinte 

grupo de países: 

A) Rússia, Canadá, Estados Unidos. 

B) Canadá, China, Brasil. 

C) Rússia, Estados Unidos, China.  

D) Brasil, Austrália. China. 

E) Canadá, Austrália, Brasil. 
 

12. (PUC/RJ - 2011) "São secretas as matanças da miséria na 

América Latina; em cada ano explodem, silenciosamente, sem 

qualquer estrépito, três bombas de Hiroxima sobre estes povos, que 

têm o costume de sofrer com os dentes cerrados." (GALEANO, 

Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro, Paz c 

Terra, 1977.) 

Qual a alternativa que melhor explica o trecho acima? 

A) As taxas de mortalidade, principalmente infantil, continuam 

elevadas na América Latina, e permanece baixa a esperança de 

vida. 

B) As condições de vida nos países latino-americanos são piores 

do que as da população japonesa durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

C) Os testes atômicos que vêm sendo realizados no oceano 

Pacifico trazem consequências funestas para a população 

latino-americana. 

D) Os povos latino-americanos não protestam contra a 

precariedade das suas condições de vida, o que impede que 

estas sejam levadas ao conhecimento mundial. 

E) O crescimento demográfico vem se acelerando na América 

Latina, e é responsável por condições de vida cada vez mais 

precárias no continente. 
 

13. (UFPE - 2012) O país que se tornou famoso nas décadas de 

I970 e I980 por sua rigorosa política antinatalista: 

A) o Brasil.  B) a Bolívia  C) a índia. 

D) o Paraguai  E) a França. 
 

14. (UNB - 2011) Os defensores de uma política de controle de 

natalidade, que normalmente argumentam que uma população 

estacionária é mais favorável ao desenvolvimento econômico, 

costumam ser 

A) animistas.  D) marxistas. 

B) neomalthusianos.  E) racionalistas. 

C) progressistas. 
 

15. (UFES - 2010) A expressão "superpovoamento" significa, no seu 

sentido geoeconômico: 

A) área cuja população está sujeita ao meio natural. 

B) área cuja estrutura econômica não permite absorver toda a mão 

de obra. 

C) área com numerosa população ativa. 

D) área industrializada. 

E) área de alta densidade demográfica. 
 

16. (UFRGS/2012) A estrutura etária da população de um país 

reflete, de imediato, aspectos da sua situação socioeconômica. 

Podemos afirmar que um país classificado como de população 

jovem apresentaria: 

A) Baixo índice de mortalidade geral e predomínio da agricultura 

comercial. 

B) Alto desenvolvimento econômico e mão-de-obra abundante. 

C) População homogênea e bem distribuída por idades, mas com 

baixa renda por capita. 

D) Vida média da população muito baixa e renda per capita muito 

elevada. 

E) Elevada taxa de crescimento vegetativo, com prejuízo do 

desenvolvimento econômico. 
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17. (Cesgranrio/RJ - 2009) Ao comparar a estrutura etária dos 

países subdesenvolvidos com a dos desenvolvidos, ressaltam 

diferenças sensíveis. Uma das mais evidentes é a importância da 

população idosa no conjunto da população produtiva. Entre as 

consequências econômicas provocadas pelo envelhecimento da 

população, podemos citar: 

I. O aumento porcentual da população ativa, na qual são incluídas 

as pessoas de mais de 60 anos. 

II. O aumento porcentual de emprego de mão-de-obra feminina no 

conjunto da população ativa. 

III. A diminuição gradativa, a do porcentual de pessoas que se 

encontram em idade ativa. 

IV. A diminuição da mobilidade espacial e social da população. 

V. O aumento das taxas de natalidade devido à maior utilização da 

população como força de trabalho 
 

Marque X: 

A) Se somente I e V são verdadeiras. 

B) Se somente III e V são verdadeiras. 

C) Se somente l, III e I V são verdadeiras. 

D) Se somente II, III e v são verdadeiras. 

E) Se somente I, II e IV são verdadeiras. 
 

18. (UFES - 2011) Identifique as afirmativas que caracterizam a 

população urbana: 

I. População na sua maioria trabalhando em atividades secundárias 

e terciárias. 

II. População possuindo um estilo de vida marcado por intensas 

relações sociais e receptiva às inovações. 

III. População com estilo de vida mais conservador, muitas vezes 

resistindo ás inovações. 

IV. População na sua maioria trabalhando em atividades primárias. 

São verdadeiros os itens: 

A) I, III e IV  B) II, III e IV.  C) I e II  D) III e IV  E) II e IV 
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O SURGIMENTO DA FILOSOFIA 

O pano de fundo que o pensamento mítico representa para todas as 

culturas deu lugar, com o passar do tempo, a outra forma de 

interpretação da realidade, marcada pela lógica e pela racionalidade, a 

qual passou a buscar explicações naturais (não sobrenaturais, como o 

mito) para os fenômenos e o conjunto do meio que cercava os homens. 

A palavra Filosofia provém da língua grega clássica e sua etimologia 

mostra que ela é uma composição, uma junção, de duas palavras: 

philia e sophia, em português, podemos traduzir por amor e 

sabedoria. Segundo os relatos mais antigos, foi Pitágoras de Samos, 

um dos homens mais sábios da Grécia Antiga, no séc. VI a.C. que 

primeiro utilizou a palavra filosofia com esse significado. Para ele, o 

amante da sabedoria, o filósofo, é movido pelo desejo de observar, 

contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, as pessoas, os 

acontecimentos, a vida; enfim, pelo desejo de saber e não por 

interesses comerciais ou financeiros. 

Mas, substancialmente, o que entendiam os gregos por essa amada 

busca pela “sabedoria”? O que leva o filósofo a se dedicar à busca da 

verdade e não aos prazeres das honrarias ou recompensas, como 

afirma Pitágoras? 
 

A raiz da Filosofia 

Mas, após definir algumas características da filosofia alguém, com 

certeza, perguntará: Por que o homem sentiu a necessidade de 

filosofar? Os antigos respondiam que tal necessidade está 

estruturalmente radicada na própria natureza do homem. Como 

escrevia Aristóteles, “Por natureza, todos os homens aspiram ao 

saber”. E ainda: “Exercer a sabedoria e conhecer são desejáveis pelos 

homens em si mesmos: com efeito, não é possível viver o homem sem 

essas coisas. ” E os homens tendem ao saber porque sentem-se 

plenos de “admiração” ou “maravilham-se”, dizem Platão e 

Aristóteles: “Os homens começaram a filosofar, tanto agora como 

nas origens, por causa da admiração: no princípio, eles ficavam 

maravilhados diante das dificuldades mais simples; em seguida, 

progredindo pouco a pouco, chegaram a se colocar problemas 

sempre maiores, como os problemas relativos à origem de todo o 

universo”. 

MITO E FILOSOFIA 

Os historiadores da filosofia indagam se ela nasceu realizando uma 

transformação gradual sobre os mitos gregos ou produzindo uma 

ruptura radical com os mitos. 

Quem narra o mito? O poeta-rapsodo. Quem é ele? Por que tem 

autoridade? Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que 

lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a 

origem de todos os seres de todas as coisas para que possa transmiti-

la aos ouvintes. O mito, pela sua relação com o divino, é, pois, 

incontestável e inquestionável. 

Como o mito narra a origem do mundo e de tudo o que nele existe? De 

três maneiras principais: 

1. Encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres, isto é, tudo o que 

existe decorre de relações sexuais entre forças divinas pessoais. Essas 

relações geram os demais deuses: os titãs (seres semi-humanos e 

semidivinos), os heróis (filhos de um deus com uma humana ou de 

uma deusa com um humano), os humanos, os metais, as plantas, os 

animais. 

A narração da origem é, assim, uma genealogia, isto é, uma narrativa 

sobre a geração dos seres, das coisas por outros seres, que são seus 

pais ou antepassados. 

2. Encontrando uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses que faz 

surgir alguma coisa no mundo. Nesse caso, o mito narra ou uma guerra 

entre as forças divinas, ou uma aliança entre eles para provocar 

alguma coisa no mundo dos homens. 

É assim, por exemplo, que o poeta Homero, na Ilíada, que narra a 

guerra de Troia, explica por que, em certas batalhas, os troianos eram 

vitoriosos e, em outras, a vitória cabia aos gregos. Os deuses estavam 

divididos. A cada vez, o rei dos deuses, Zeus, ficava com um dos 

partidos, aliava-se com um grupo e fazia um dos lados vencer a 

batalha. 

A causa da guerra, aliás, foi uma rivalidade entre as deusas. Elas 

apareceram em sonho para o príncipe troiano Páris, oferecendo a ele 

seus dons, e ele escolhe a deusa do amor, Afrodite. As outras deusas, 

enciumadas, o fizeram raptar a grega Helena, mulher do general grego 

Menelau. Isso deu início à guerra entre os humanos. 

3. Encontrando as recompensas ou castigos que os deuses dão a 

quem os desobedece ou a quem os obedece. Como o mito narra, por 

exemplo, o uso do fogo pelos homens? Para os homens, o fogo é 

essencial, pois com ele se diferenciam dos animais, porque tanto 

passam a cozinhar, a iluminar caminhos a noite, a se aquecer no 

inverno quanto podem fabricar instrumentos de metal para o trabalho e 

para a guerra. O mito conta que um titã, Prometeu, mais amigo dos 

homens que dos deuses, roubou a centelha de fogo e a trouxe de 

presente para os humanos. Prometeu foi castigado (amarrado num 

rochedo para que as aves de rapina devorassem seu fígado 

eternamente) e os homens também. 

Qual foi o castigo dos homens? Os deuses criaram uma mulher 

encantadora, Pandora, a quem foi entregue uma caixa que conteria 

coisas maravilhosas, mas que nunca devia ser aberta. Pandora foi 

enviada aos humanos e, cheia de curiosidade e querendo dar a eles as 

maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, 

pestes, guerra e, sobretudo, a morte. Explica-se, assim, a origem dos 

males do mundo. 

Portanto, o mito narra a origem das coisas por meio de lutas, 

alianças e relações sexuais entre forças sobrenaturais que 

governam o mundo e o destino dos homens. Como os mitos sobre a 

origem do mundo são genealogias, diz-se que são Cosmogonias e 

Teogonias. 

A pergunta dos estudiosos é a seguinte: ao surgir, a filosofia não é 

uma cosmogonia, e sim uma cosmologia, uma explicação racional 

sobre a origem do mundo e sobre as causas das transformações e 

repetições das coisas; mas a cosmologia nasce de uma 

transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com os 

mitos? A filosofia continua ou rompe com a cosmogonia e a teogonia? 

Os estudiosos chegaram à conclusão de que as contradições e 

limitações dos mitos para explicar a realidade natural e humana 

levaram a filosofia a retomá-los, porém reformulando e racionalizando 

as narrativas míticas, transformando-as numa explicação inteiramente 

nova e diferente. 

Quais são as diferenças entre filosofia e mito? Podemos apontar três 

como as mais importantes. 

1. O mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no 

passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que 

era antes que tudo existisse tal como existe no presente; a filosofia, 

ao contrário, se preocupa em explicar como e por que, no 

passado, no presente e no futuro, as coisas são como são. 
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2. O mito narrava a origem por meio de genealogias e rivalidades ou 

alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalizadas; a 

filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por 

elementos naturais primordiais (água ou úmido, fogo ou quente, ar 

ou frio, terra ou seco), por meio de coisas naturais impessoais (ações e 

movimentos de combinação, composição e separação entre os quatro 

elementos primordiais). Assim, por exemplo, o mito falava entre 

deuses, Urano, Ponto e Gaia; a filosofia fala em céu, mar e terra. O 

mito narrava a origem dos seres celestes, terrestres e marinhos pelo 

casamento de Gaia (a terra) com Urano (o céu) e Ponto (o mar). A 

filosofia explica o surgimento do céu, do mar e da terra e dos seres que 

neles vivem pelos movimentos e ações de composição, combinação e 

separação dos quatro elementos: úmido, seco, quente e frio.  

3. O mito não se importava com contradições. Com o fabuloso e o 

incompreensível, não só porque esses eram traços próprios da 

narrativa mítica, como também por que a confiança e a crença no mito 

vinham da autoridade religiosa do narrador. A filosofia, ao contrário, 

não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, 

mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional; além 

disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas 

da razão, que é a mesma em todos os seres humanos.  
 

 
 

 

Atentar nas provas do ENEM, para a ideia de que a filosofia 
nasce como Logos, indagando o mundo e o universo de 
maneira racional, buscando explicações coerentes para tudo 
que existe.  

 

A Odisséia 
Tróia 
300 
Alexandre 
Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes e Rousseau. 
https://www.youtube.com/watch?v=b6dCnMwmB0A 
Telecurso – Ensino Médio – Filosofia – Aula 01 - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=asVLPv9kiQE 

 

https://www.algosobre.com.br/filosofia/ 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Civilização Grega 

 

 

01. (PREUNI-SEED/SE – 2018) Partindo da ideia de que o pensamento 

originado da filosofia é, no mínimo, diferente, visto que se propõe a 

pensar nossos próprios pensamentos e ações, o que resulta dessa 

atitude de “pensar diferente”? 

A) Compaixão. 

B) Fortalecimento das crenças. 

C) Experiência filosófica. 

D) Ceticismo filosófico. 

E) Indiferença. 

 

02. (ENEM – 2015) O que implica o sistema da pólis é uma 

extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros 

instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a 

discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo 

intelectual, assim como do jogo político. 

VERNANT, J.P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 

(adaptado). 
 

Na configuração política da democracia grega, em especial a 

ateniense, a ágora tinha por função 

 

A) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da 

cidade. 

B) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado 

expostas por seus magistrados. 

C) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar 

sobre as questões da comunidade. 

D) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos 

a serem tomados em caso de guerra. 

E) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a 

pronunciar-se em assembleias. 

 

03. (ENEM – 2013) Durante a realeza, e nos primeiros anos 

republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para 

outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios 

manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os 

plebeus conseguiram eleger uma comissão de dez pessoas – os 

decênviros – para escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas, na 

Grécia, para estudar a legislação de Sólon. 

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo. Martins Fontes, 2000. 

A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no 

texto, esteve relacionada à 

 

A) adoção do sufrágio universal masculino.  

B) extensão da cidadania aos homens livres. 

C) afirmação de instituições democráticas. 

D) implantação de direitos sociais.  

E) tripartição dos poderes políticos. 

 

 
 

FILOSOFIA ANTIGA 
 

A filosofia antiga grega e greco-romana tem uma história mais do que 

milenar. Partindo do século VI a.C., chega até o ano de 529 d.C., ano 

em que o imperador Justiniano mandou fechar as escolas pagãs e 

dispersar os seus seguidores. Nesse arco de tempo, podemos 

distinguir os seguintes períodos: 

1) O período Naturalista, que caracterizou-se pelo problema da Physis 

e do Cosmos e que entre os séculos VI e V a.C., viu sucederem-se os 

jônicos, os pitagóricos, os eleatas e os pluralistas. 

2) O período chamado Humanista, que, em parte, coincide com a 

última fase da filosofia naturalista e com sua dissolução, tendo como 

protagonistas os sofistas e, sobretudo, Sócrates, que pela primeira vez 

tenta determinar a essência do homem, 

3) O momento das grandes sínteses de Platão e Aristóteles, que 

coincide com o século IV a.C., caracterizando-se sobretudo pela 

descoberta do supra-sensível e pela explicitação e formulação orgânica 

de vários problemas da filosofia. 

4) Segue-se o período caracterizado pelas escolas helenísticas, que 

vai da grande conquista de Alexandre Magno até o fim da era pagã e 

que, além do florescimento do cinismo, vê surgirem também os 

grandes movimentos epicurismo, do ceticismo e a posterior difusão do 

ecletismo. 
 

Os problemas fundamentais da Filosofia Antiga 

Inicialmente, a totalidade do real era vista como physis (Natureza) e 

como cosmo. Assim, o problema filosófico por excelência era a 
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questão cosmológica. Os primeiros filósofos, chamados precisamente 

de “físicos”, “naturalistas”, ou “cosmológicos”, propunham-se os 

seguintes problemas: como surgiu o cosmo? Quais são as fases e os 

momentos de sua geração? Quais são as forças originárias que agem 

nesse processo? 

Com os sofistas e Sócrates, porém, o quadro mudou. A problemática 

do cosmo entrou em crise e a atenção passou a se concentrar no 

homem e em suas virtudes específicas. Nascia assim a problemática 

moral. 

Com as grandes construções sistemáticas do séc. IV. a.C., a 

temática filosófica iria enriquecer ainda mais, distinguindo alguns 

âmbitos de problemas (relacionados com a problemática do todo) que, 

ao longo de toda história da filosofia, iriam permanecer com pontos de 

referência paradigmáticos.  

Platão iria descobrir e procurar demonstrar que a realidade ou o ser 

não é de um único gênero e que, além do cosmo sensível, existe 

também uma realidade inteligível que transcende o sensível, 

descobrindo assim o que mais tarde seria chamado de metafísica 

(estudo das realidades que transcendem as realidades físicas). 

Essa descoberta levaria Aristóteles a distinguir a física propriamente 

dita, com a doutrina da realidade física, da metafísica, precisamente 

como a doutrina da realidade supra-física. E, assim, a física veio a 

significar estavelmente a ciência da realidade natural e sensível.  

Os problemas morais também se especificaram, distinguindo-se os 

dois momentos da vida: o do homem individualmente e o do homem 

em sociedade. E, assim, nasceu a distinção dos problemas éticos 

propriamente ditos em relação aos problemas mais propriamente 

políticos (problemas, contudo, que continuam muito mais intimamente 

ligados para os gregos do que para os modernos). 

Com Platão e Aristóteles seriam fixados os problemas (que já haviam 

sido debatidos pelos filósofos anteriores) da gênese e da natureza do 

conhecimento, bem como os problemas lógicos e metodológicos. E, 

examinando bem, veremos que esses problemas constituem uma 

explicitação que diz respeito àquela segunda característica que vimos 

ser própria da filosofia, ou seja, o método da pesquisa racional. Qual o 

caminho que o homem deve seguir para alcançar a verdade? Qual a 

contribuição dos sentidos e qual a contribuição da razão para se 

chegar à verdade? Quais as características do verdadeiro e do falso? 

Quais são as formas lógicas através das quais o homem pensa, julga e 

raciocina? Quais são as normas do correto pensar? Quais são as 

condições para que um tipo de raciocínio possa ser qualificado de 

científico? 

Em conexão com a questão lógico-gnosiológica, surge também o 

problema da determinação da natureza da arte e do belo na 

expressão e na linguagem artística, nascendo assim aquelas que 

chamamos de questões estéticas. E, ainda em conexão com essas 

questões, surgiram também os problemas da determinação da 

natureza da retórica e do discurso retórico, ou seja, o discurso que visa 

convencer e a habilidade de saber persuadir, questão que teve grande 

importância na antiguidade. 
 

Período Naturalista ou Pré-Socrático 

De acordo com a tradição histórica, a fase inaugural da filosofia grega é 

conhecida como período pré-socrático, isto é, anterior a Sócrates. 

Assim, esse período abrange o conjunto de reflexões filosóficas 

desenvolvida desde Tales de Mileto, no séc. VII a.C., até o nascimento 

de Sócrates V a.C. 

É difícil conhecer o pensamento desse período em toda sua dimensão, 

pois são poucos os escritos encontrados dos seus pensadores, e até 

mesmo as datas de nascimento e morte são incertas. 

Cabe ressaltar, também, que alguns filósofos chamados de “pré-

socráticos” foram contemporâneos de Sócrates, mas são assim 

designados porque mantiveram o tipo de investigação de seus 

predecessores, centrado na physis (Natureza). Sócrates, por sua vez, 

defendia um tipo de reflexão centrada no ser humano, dando início a 

outra tradição filosófica (como veremos mais adiante).  
 

 Pensadores de Mileto 

Quando afirmamos que a filosofia nasceu na Grécia, devemos tornar 

essa informação mais precisa. Afinal, é importante lembrar, que nunca 

houve, na Antiguidade um Estado grego unificado. O que chamamos 

de Grécia nada mais era que o conjunto de muitas cidade-Estado 

(pólis), independentes umas das outras e muitas vezes rivais.  

No vasto mundo grego, a filosofia teve berço na cidade de Mileto, 

situada na Jônia, litoral ocidental da Ásia Menor (atual Turquia). 

Caracterizada por múltiplas influências culturais e por um rico 

comércio, Mileto abrigou três primeiros pensadores da história 

ocidental a quem atribuímos a denominação de filósofos. São eles 

Tales, Anaximandro e Anaxímenes.  

Destaca-se, entre os objetivos desses primeiros filósofos, a construção 

de uma cosmologia, explicação racional e sistemática das 

características do universo. Por isso, eles tentaram descobrir, com 

base na razão e não na mitologia, o princípio substancial ou 

substância primordial (a Arché, em grego) existente a todos os seres 

materiais. O princípio é “aquilo do qual derivam originariamente e no 

qual se ultimam todos os seres”, é “uma realidade que permanece 

idêntica o transmutar-se de suas alterações. Assim, o “princípio” é: 

1) A fonte e origem de todas as coisas; 

2) A foz ou termo último de todas as coisas; 

3) O sustentáculo permanente que mantém todas as coisas. 

Em resumo, o “princípio” pode ser definido como aquilo do qual 

provém uma coisa, aquilo no qual se concluem e aquilo pelo qual 

existem e subsistem todas as coisas. 

Qual era a Arché para cada pensador pré-socrático? É o que 

detalharemos em seguida. 
 

Tales: A água 

Tales de Mileto (c. 623-546 a.C.) é tido como o pensador que deu início 

a indagação racional sobre o universo. Inspirando-se provavelmente 

em concepções egípcias, acrescidas de suas próprias observações de 

corpos hídricos, como rios e mares, bem como a vida animal e vegetal, 

ele dizia: “Tudo é água” 

Para ele, a água, por permanecer basicamente a mesma, em todas as 

transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados 

(sólido, líquido e gasoso) seria a arché, a substância primordial, a 

origem única de todas as coisas, presente em tudo o que existe. 

Como princípio vital, a água penetraria todas as coisas e tudo seria 

animado por ela, de tal modo que tudo teria alma (isto é, anima ou 

psyché). Por isso, tudo seria divino (ou “cheio de deuses”), não 

havendo separação entre o sagrado e o mundano. O universo 

seria uno e homogêneo. 

Apesar da simplicidade da afirmação de Tales a respeito da água, e 

considerando que a água não representa para ele o mesmo que 

representa hoje para nós, pela primeira vez tentava-se explicar a 

multiplicidade da realidade de maneira sintética e simples, 

empregando um elemento natural e concreto, visível para todos.  
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Era também a primeira concepção monista da filosofia, isto é, que 

considera que tudo o que existe pode ser reduzido a um princípio único 

ou realidade fundamental. Muitas outras surgiram depois. 
 

Anaximandro: O indeterminado  

Outro milésio, Anaximandro (c. 610-547 a.C.), discípulo de Tales, 

procurou aprofundar as concepções do mestre sobre a origem única de 

todas as coisas e resolver os problemas que ele lançara. 

Em meio a diversos elementos observáveis e determinados pelo 

mundo natural, partes de contrários que se “devoram entre si” (água, 

terra, ar e fogo), Anaximandro acreditava não ser possível eleger uma 

única substância material como princípio primordial de todos os seres, 

a arché. Ele dizia que tinha de ser alguma substância diferente, 

ilimitada, e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contido. 

Assim, para esse filósofo o princípio primordial deveria ser algo 

que transcendesse os limites do observável, ou seja, não se 

situaria em uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água. 

Por isso, denominou-o de ápeiron, termo grego que significa “o 

indeterminado”, o “infinito” no tempo. 

O ápeiron seria a “massa geradora” dos seres e do cosmo, contendo 

em si todos os elementos opostos. Segundo, sua explicação, por 

diversos processos naturais de diferenciação de contrários (por 

exemplo, frio e calor) e da evaporação teriam surgido o céu e a Terra, 

bem como os animais, em uma sucessão evolutiva que faz lembrar a 

bem posterior teoria da evolução das espécies (do séc. XIX). 

O cosmo se manteria por compensações cíclicas entre os contrários 

(as sucessivas estações do ano) até ser reabsorvido no ápeiron e 

recriado novamente a partir deste. Ou seja. Trata-se de um cosmo 

dinâmico, mas limitado no tempo (que é cíclico) e que tem sua origem 

e seu fim no ápeiron, o qual é infinito. 

Temos, desse modo, um certo retorno a algumas concepções relativas 

aos deuses primordiais (ao Caos mítico, por exemplo), porém sem 

voltar diretamente a eles e com maior grau de abstração conceitual e 

justificação lógica. 
 

Anaxímenes 

Um terceiro milésio, Anaxímenes (c. 588-524 a. C.), discípulo de 

Anaximandro, concordava que a origem das coisas era indeterminada. 

Entretanto, recusou-se atribuir a essa indeterminação o caráter de 

arché. 

Para ele, esta não poderia ser um elemento situado fora dos 

limites da observação e da experiência sensível, como o ápeiron de 

Anaximandro.  

Em discordância com aspectos do pensamento dos dois mestres 

anteriores, mas buscando uma síntese entre eles, Anaxímenes 

incorporou argumentos de ambos e propôs que o Ar como princípio de 

todas as coisas, Diz Anaxímenes, “Como nosso, que é ar, 

soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo 

sopro e ar o mantém”. 

O ar seria um elemento mais útil que a água quase inobservável, mas 

que nos animaria, nos daria vida como testemunha nossa respiração. 

Infinito e ilimitado, penetrando todos os espaços vazios do 

universo, o ar constituiria uma arché mais determinada que o 

ápeiron. Também seria um princípio ativo, gerador de movimento, 

como nos ventos.  

Segundo Anaxímenes, pelos processos de rarefação e condensação 

se formariam os outros elementos, que para os antigos eram: a terra, a 

água e o fogo, além do próprio ar. A partir desses todos os demais 

seriam formados, por exemplo, a terra seria o estado mais condensado 

(isto é, de menor volume) do ar, enquanto o fogo seria o mais rarefeito 

(isto é, de maior volume). Nascido do ar e movido por ele, o cosmo 

seria uma espécie de respiração gigante.   
 

 Pitágoras: Os Números 

Resposta bastante distinta na busca da arché veio de Pitágoras de 

Samos (c. 570-490 a.C.). Profundo estudioso de matemática, Pitágoras 

defendeu a tese de que todas as coisas são números. 

Conta-se que, para chegar a essa tese, primeiro teria percebido que as 

harmonias dos acordes musicais correspondiam certas proporções 

aritméticas. Supôs, então, que as mesmas relações se encontrariam na 

natureza. Unindo essa suposição aos seus conhecimentos de 

astronomia, que podia, por exemplo, calcular antecipadamente o 

deslocamento dos astros, concebeu a ideia de um cosmo 

harmônico, regido por relações matemáticas (teoria da harmonia 

das esferas). 

Se para Pitágoras “tudo é número”, isso quer dizer que o princípio 

fundamental (a arché) seria a estrutura numérica, matemática, da 

realidade. A diferença entre as coisas resultaria, essencialmente, de 

questão de números. Os pitagóricos entendiam, por exemplo, que os 

corpos eram constituídos por pontos e a quantidade de pontos de um 

corpo definiria suas propriedades. 

O mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado (o ápeiron), 

da imposição de formas numéricas da realidade derivariam problemas 

como finito e infinito, par e ímpar, unidade e multiplicidade, reta e 

curva, círculo e quadrado etc. 

Há, portanto, um monismo em Pitágoras, quando ele diz que tudo é 

número. No entanto, seu princípio sobre a origem do mundo pode 

também ser entendido como dualista. Segundo essa doutrina, o 

mundo surgiu de um ápeiron determinado pelo limite, princípio este 

que instaura o múltiplo, mas mantém a unidade e a ordem universal. O 

limite operaria como um deus, ou seria o próprio Deus. 

Apaixonados por matemática, os pitagóricos aliaram aos números 

concepções não apenas filosóficas, mas também místicas, 

desenvolvendo uma visão espiritual da existência. Praticaram um estilo 

de vida baseado na crença de que a alma é prisioneira do corpo e que 

dele se liberta com a morte. Poderia, então, reencarnar-se em uma 

forma de existência mais elevada, dependendo do grau de crescimento 

e virtude que a pessoa tivesse alcançado. Assim para eles, o principal 

propósito da existência humana seria a de purificar a alma e elevar 

suas virtudes. 

As doutrinas pitagóricas tiveram grande influência sobre Platão e 

Platonismo. Recordemos, por último, que foi Pitágoras quem fez o uso 

da palavra filosofia pela primeira vez.  
 

Heráclito: Fogo e devir 

Em outra cidade jônica, Efésio, também se desenvolveu um 

pensamento distinto e original. Isso se deveu a Heráclito (c. 535-475 

a.C.), estudioso da natureza e preocupado com a arché. 

Assim como os pensadores de Mileto, Heráclito observara que a 

realidade é dinâmica e que a vida está em constante transformação. 

Mas, diferentemente dos milésios, que buscavam na mudança aquilo 

que permanece, decidiu concentrar sua reflexão sobre o que muda. 

Assim, o filósofo dirá que tudo flui, nada persiste nem permanece o 

mesmo. O ser não é mais do que vir a ser. “Tu não podes descer 

duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti” diz ele. 

Heráclito também observou, como seus predecessores, a atuação dos 

opostos da natureza (frio e calor, seco e úmido etc.), mas radicalizou 

essa observação conferindo papel essencial a esse conflito em sua 

cosmologia. Para ele, o fluxo constante da vida seria impulsionado 

justamente pela luta de forças contrárias: a ordem e a desordem, o 
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bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a 

injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza etc. Assim, 

afirmava que “a luta (guerra) é a mãe, rainha e princípio de todas as 

coisas”. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e 

evolui. 

Por isso, Heráclito imaginou que, se devia haver um elemento 

primordial na natureza, esse teria que ser o fogo, com chamas vivas e 

eternas, governando o constante movimento dos seres. 

“Esse mundo, que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos 

homens o fez; mas foi sempre, é e será um fogo eternamente vivo, que 

se acende com medida e se apaga com medida”. Afirmava ele. 

A medida desse acender e apagar do fogo seria determinada pelo 

logos (o pensamento, a razão), que, para Heráclito, era a razão 

criadora e unificadora das tensões opostas, a razão-discurso do 

filósofo: “É sábio escutar não a mim, mas a meu discurso” segundo ele. 

Heráclito resgatava, assim, a unidade, mas uma unidade descortinada 

pela mente atenta, desperta, em vigília. 

Pela importância que deu ao movimento, a escola heraclitiana de 

pensamento é chamada de Mobilista. Apesar de não ter sido muito 

bem visto entre seus contemporâneos e estudiosos posteriores, 

Heráclito é considerado um dos mais destacados filósofos pré-

socráticos e o primeiro grande representante do pensamento 

dialético. Teria inspirado filósofos como Nietzsche, Hegel e Heidegger, 

entre outros. 
 

Pensadores de Eleia 

As diversas cosmologias que acabamos de estudar despertaram, na 

época, uma nova questão. Por que tanta divergência? Por que tantas 

opiniões contrárias? Foi assim que surgiu na cidade de Eleia outra 

forma de reflexão sobre a realidade, a qual se oporia tanta à 

preponderância fisicista dos pensadores de Mileto como ao mobilismo 

de Heráclito. Trata-se da chamada escola eleática, do qual 

Parmênides foi o principal expoente. 
 

Parmênides: O ser 

Parmênides (c. 510-470 a.C.) entendia que o equívoco das pessoas e 

dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos 

dados fornecidos pelos sentidos. Embora também percebesse pela via 

sensorial a mudança e o movimento no mundo, achava contraditório 

buscar o princípio (a arché) naquilo que não permanece (a 

mudança, o movimento), ou supor que aquilo que é permanente 

pudesse converter-se em algo impermanente. 

Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe diria a razão, e não os 

sentidos que faziam sentir a mudança, e proclamou que existe o ser e 

não é concebível a sua existência. Desse modo: “O ser é e o não-ser 

não é”. Tentemos compreender melhor essa frase, aparentemente tão 

óbvia: 

1) Da primeira oração (“o ser é) podemos extrair que o ser (aquilo que 

é) é eternamente, pois o ser constitui, para ele, a substância 

permanente das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável e imóvel, 

e é o único que existe. O ser é arché para Parmênides, não identificada 

com nenhum elemento natural, sensível, mas, ao mesmo tempo, 

equivalente a toda corporeidade, com tudo o que existe, pois, o ser é 

uno, pleno, contínuo e absoluto. 

2) Na segunda oração (“o não-ser não é”), temos que o não ser (a 

negação do ser) não é, não tem de ser, substância, essência. Portanto 

é nada, não existe. Essa é uma conclusão lógica, pois se o ser é tudo, 

o não ser (o oposto do ser) só pode não existir. Para Parmênides, o 

não ser se identificaria com a mudança (o devir), pois mudar é 

justamente não ser mais aquilo que era, nem ser ainda algo que é.  

Em vista dessa formulação, Parmênides é considerado o primeiro 

filósofo a expor o princípio de identidade (A = A) e de não 

contradição (se A = A, é impossível, ao mesmo tempo e na mesma 

relação, A = não A), cuja argumentação seria depois mais bem 

desenvolvida por Aristóteles. 

Em seu poema filosófico Sobre a Natureza (aliás, nessa época, a 

maioria dos pensadores escrevia sob a forma de poemas), Parmênides 

expôs que dois caminhos para a compreensão da realidade têm sido 

trilhados. O primeiro é o da verdade, da razão, da essência. O 

segundo é o da opinião, da aparência enganosa, que ele considerava 

a via de Heráclito. Quando a realidade é pensada pelo caminho da 

aparência, tudo se confunde em movimento, pluralidade e devir. De 

acordo com Parmênides, essa via precisaria ser evitada para não 

termos de concluir que “o ser e o não-ser são e não são a mesma 

coisa”, o que seria um contrassenso, uma formulação ilógica. 

Foi a partir dessa discussão sobre os contrários, sobre o ser e o não-

ser, que se iniciaram a lógica e a ontologia e suas relações 

recíprocas. 
 

 

Zenão 

Discípulo de Parmênides, Zenão de Eleia (c. 488-430 a.C) elaborou 

argumentos para defender a doutrina de seu mestre. Com eles 

pretendia demonstrar que a própria noção de movimento era inviável e 

contraditória. 

Desses argumentos, talvez o mais célebre seja o paradoxo de Zenão, 

que se refere à corrida de Aquiles (herói grego, segundo a mitologia) 

com uma tartaruga, Dizia Zenão:  

a) Se, na corrida, a tartaruga saísse à frente de Aquiles, para alcançá-

la ele precisaria percorrer uma distância superior à metade da distância 

inicial que os separava no começo da competição. 

b) Entretanto, como a tartaruga continuaria se locomovendo, essa 

distância, por menor que fosse, teria se ampliado. Aquiles deveria 

percorrer, então, mais da metade dessa nova distância. 

c) A tartaruga, contudo, continuaria se movendo, e a tarefa de Aquiles 

se repetiria ao infinito, pois o espaço pode ser dividido em infinitos 

pontos. 

Na observação que fazemos do mundo, através dos nossos sentidos, é 

evidente que o argumente de Zenão não corresponde à realidade. Por 

isso, é chamado de paradoxo, isto é, um raciocínio que parece correto 

e bem fundamentado, mas cujo resultado entra em contradição com a 

experiência do mundo real. 

Geralmente isso ocorre porque se trata, na verdade de uma falácia, ou 

seja, um raciocínio logicamente equivocado que leva a uma conclusão 

errônea, com aparência de verdade. Mas enquanto não se sabe se 

existe e onde está a falácia, o que temos é um paradoxo. 

Os argumentos usados por Zenão demonstram as dificuldades pelas 

quais passou o pensamento racional para compreender conceitos 

como movimento, espaço, tempo e infinito, entre tantos outros. 
 

 

Empédocles: Quatro elementos 

Empédocles (c. 490-430 a.C. aproximadamente) esforçou-se por 

conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Aceitava de 

Parmênides a racionalidade que afirma a existência e permanência do 

ser (“o ser é”), mas procurava encontrar uma maneira de tornar 

racional os dados captados por nossos sentidos. 

Defendeu, assim, a existência de quatro elementos primordiais, que 

constituem as raízes de todas as coisas percebidas: o fogo, a terra, a 
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água e o ar. Esses elementos seriam movidos e misturados de 

diferentes maneiras em função de dois princípios universais opostos: 

Amor (philia, grego): Responsável pela força de atração e união e pelo 

movimento de crescente harmonização das coisas; 

Ódio (neikos, em grego): Responsável pela força de repulsão e 

desagregação e pelo movimento de decadência, dissolução e 

separação das coisas. 

Para Empédocles, todas as coisas existentes na realidade estão 

submetidas às forças cíclicas desses dois princípios. 
 

Demócrito: O átomo 

Finalmente, destacou-se na busca pela arché a resposta concebida 

por Demócrito (c. 460-370 a.C). Antes, porém, é preciso ressaltar que, 

embora seja considerado um pré-socrático, viveu na mesma época de 

Sócrates em Atenas, sendo talvez apenas cerca de 10 anos mais novo 

que esse. Apesar da simultaneidade cronológica, essa classificação 

tradicional justifica-se pelo fato de que o pensamento democrítico 

inscreve-se na tradição de busca da arché explicativa de tudo o que 

existe, própria dos pré-socráticos. 

Demócrito foi o filósofo responsável, junto com seu mestre Leucipo, 

pelo desenvolvimento de uma doutrina conhecida pelo nome de 

atomismo. Concordava com a necessidade de plenitude e unidade do 

ser (como havia afirmado Parmênides), mas não aceitava que o não-

ser (o movimento e a multiplicidade) fosse uma ilusão. Para ele, a 

experiência do movimento era justamente a prova da existência de um 

não-ser, que em sua concepção era o vazio. Sem espaço vazio, 

nenhuma coisa poderia se mover, argumentava o filósofo. 

Segundo sua doutrina, todas as coisas que formam a realidade são 

constituídas por partículas invisíveis (porque são muito minúsculas) e 

indivisíveis. Denominou-as, por isso, átomos, palavra de origem grega 

que significa “não divisível” (parte, divisão). O átomo de Demócrito 

seria equivalente ao ser de Parmênides: uno, pleno e eterno. 

No entanto, além dos átomos, Demócrito concebeu a noção de que 

toda a realidade é composta também do vazio, que representaria a 

ausência do ser (o não-ser). Devido ao vazio, torna-se possível o 

movimento do ser, que é o movimento dos átomos, segundo a teoria 

atomista. 

Os átomos seriam homogêneos entre si, isto é, teriam o mesmo ser, a 

mesma natureza fundamental. No entanto, seriam infinitos em número 

por sua figura ou configuração. Nesse sentido, seriam heterogêneos e 

nunca se converteriam uns nos outros, razão pela qual o atomismo é 

considerado uma doutrina pluralista por grande parte dos autores. 

Há também um dualismo em sua concepção, pelo fato de afirmar que 

toda realidade é composta de átomos e vazio. Mas sabemos que o 

vazio era entendido por Demócrito como não-ser, de tal maneira que 

não era uma substância, não constituindo, portanto, uma arché em seu 

sentindo pleno. 

Demócrito também entendeu que os átomos estão em constante 

movimento espiralado (de vórtices), chocando-se uns com os outros, 

ao acaso. Nesses entrechoques, podem atrair-se e aglomerar-se ou 

repelir-se e separar-se. Quando os átomos se aglomeram (sempre com 

certo vazio entre eles para que realizem sua movimentação eterna), 

formam-se os distintos corpos, com suas qualidades específicas, que 

nossos sentidos percebem. 

Os pensamentos e a alma eram explicados de maneira semelhante, 

pela aglomeração de átomos leves e sutis. E o nascimento e a morte 

não existiriam, no sentido de uma geração ou corrupção da matéria 

(isto é, transformações qualitativas); seriam apenas o resultado da 

união ou separação de átomos, e estes se manteriam sempre os 

mesmos, eternos. Daí a afirmação de Demócrito de que “nada nasce 

do nada, nada retorna ao nada”. Tudo tem uma causa, E os átomos 

seriam a causa última do mundo. 

Por essa razão, o atomismo passou à história como uma teoria 

mecanicista, pois explica tudo a partir dos átomos (matéria) e seus 

movimentos. No mecanicismo, a sucessão dos acontecimentos é 

necessária, no sentido de que segue uma lei natural que a determina, 

mas ocorre ao acaso, no sentido de que não tem um projeto ou 

finalidade (não que não tenha uma causa). É como o mecanismo de 

uma máquina, que não define nada, apenas funciona de acordo com as 

leis físicas. Assim devia pensar Demócrito quando disse que tudo o 

que existe no universo nasce do acaso ou da necessidade 

 

 

A filosofia pré-socrática é uma temática recorrente nas provas 
do ENEM, tendo como foco a busca pelo princípio originário, a 
arché, o fundamento natural (physis) de tudo que existe. 
Ponto de ruptura com a maneira mítica de interpretar o 
mundo, início da episteme, da ciência. 
 

 

O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. 

 

O mito e a filosofia  
http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/mito-filosofia.htm 
 
Revista filosofia: O mito e a filosofia  
http://filosofia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/51/mito-
e-filosofia-licoes-preliminares-sobre-as-origens-e-334049-
1.asp 
 

 
LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Civilização Grega  

 

 

01. (UEM – 2011 - Adaptada) 

O mito é um modo de consciência que predomina nas sociedades 

tribais e que, nas civilizações da antiguidade, também exerceu 

significativa influência. Ao contrário, porém, do que muitos supõem, o 

mito não desapareceu com o tempo. Sobre os significados do mito, 

assinale o que for incorreto. 

A) O mito, como as lendas, é pura fantasia, pois não possui nenhuma 

coerência lógica e, por ser dissociado da realidade, não expressa 

nenhuma forma de verdade.  

B) O mistério é um dos componentes do mito: apresenta um enigma a 

ser decifrado e expressa o espanto do homem diante do mundo.  

C) Uma das funções do mito é fixar os modelos exemplares de todos 

os ritos e de todas as atividades humanas significativas. Portanto, o 

mito é um meio de orientação das sociedades humanas.  

D) O mito é uma intuição compreensiva da realidade, cujas raízes se 

fundam na emoção e na afetividade. O mito expressa o que 

desejamos ou tememos, como somos atraídos pelas coisas ou 

como delas nos afastamos.  

E) O mito é uma forma predominante de narrativa nas culturas que 

não conhecem a escrita. Um de seus objetivos é contar a origem 

de um grupo humano. 

 

02. (IFPE – 2012) Segundo Jean Pierre Vernant, "fornecer a razão de 

um fenômeno não pode mais consistir em nomear o seu pai e sua mãe, 

em estabelecer a sua filiação. Se as realidades naturais apresentam 

uma ordem regular, não pode ser porque, um belo dia, o deus 

soberano, ao fim de seus combates, impôs-se às outras divindades 
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como um monarca que reparte em seu reino os encargos, as funções, 

como uma lei imanente à natureza e presidindo, desde a origem à sua 

ordenação". Essa afirmação se refere à passagem do (a) 

A) Mito para a Filosofia. D) Filosofia ao Mito. 

B) Caos ao Cosmos. E) Physis à Aletheia. 

C) Teogonia para a Epistéme. 

 

03. (UEM - 2012 - Adaptada) 

“Mais que um saber, a filosofia é uma atitude diante da vida, tanto no 

dia a dia como nas situações-limite, que exigem decisões cruciais. Por 

isso, no seu encontro com a tradição filosófica, é preferível não recebê-

la passivamente como um produto, como algo acabado, mas 

compreendê-la como processo, reflexão crítica e autônoma a respeito 

da realidade. ”  

(ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4ª. ed. São Paulo: 

Moderna, 2009, p.20) 

Com base no excerto citado, assinale o que for correto.  

A) A filosofia é uma forma de conhecimento que questiona a 

realidade.  

B) A filosofia é um saber teórico, não pragmático, que desconsidera a 

aplicação prática.  

C) A filosofia é uma experiência de vida que não se ocupa com às 

questões fundamentais da existência.  

D) A filosofia não pode ser reaberta ou discutida, pois os filósofos já 

morreram.  

E) A filosofia é uma ideologia, pois não se ocupa com o debate 

político.  

 

04. (IFAM – 2014) Marilena Chauí, no Convite a Filosofia, assevera 

que a "Filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e 

dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser 

revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, 

podia ser conhecida por todos, através da razão, que é a mesma em 

todos; quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso 

correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade poder ser 

conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou 

transmitida a todos". Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos 

(que viveu no século V antes de Cristo) a invenção da palavra filosofia. 

Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence 

aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, 

tornando-se filósofos. A palavra filosofia é composta de duas outras: 

philo e sophia, significando, respectivamente:  

A) Amor fraterno e sabedoria. 

B) Conhecimento e sabedoria. 

C) Sabedoria e amor fraterno. 

D) Razão e conhecimento. 

E) Fé e sabedoria. 

 

05. (IFTO – 2012) Sobre os conceitos de Filosofia é incorreto afirmar: 

A) Filosofia é um questionamento. O ser, os valores, as nossas ações, 

a capacidade de conhecimento e as possibilidades de atingir ou 

não uma verdade faz parte destas indagações. 

B) A palavra filosofia vem do grego e significa amor à sabedoria. Por 

isso temos que gostar de indagar, refletir e satisfazer nossa 

curiosidade. 

C) A filosofia tem a mesma função que as ciências. Ela tem utilidade 

prática. Por meio dela, se aprende a pensar sobre as questões que 

as ciências abordam. 

D) A Filosofia não quer atingir um conhecimento certo, indubitável, 

válido para todas as épocas e todos os lugares. 

 

06.  (ENEM – 2017) A representação de Demócrito é semelhante à de 

Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem; 

mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de 

maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, 

absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de 

carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, 

formam aquilo que aparece como figura. 

Hegel, G. W. F. Crítica moderna, In: SOUZA, J. C. (Org.). Os pré-socráticos: vida e obra. São 
Paulo: Nova Cultural, 2000 (adaptado). 
 

O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de 

Demócrito, segundo o qual o “princípio constitutivo das coisas” estava 

representado pelo (a) 

 

A) número, que fundamenta a criação dos deuses. 

B) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. 

C) água, que expressa a causa material da origem do universo. 

D) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. 

E) átomo, que explica o surgimento dos entes. 

 

07. (ENEM – 2012) 

TEXTO I 

Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o 

que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua 

descendência. Quando o ar se dilata, transforma- se em fogo, ao passo 

que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar 

por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A 

água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando 

condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras.  

BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).   

TEXTO II 

Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu:    

“Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e 

dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face 

desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os 

quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como 

ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, 

dão impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. ”  

GILSON, E.: BOEHNER, P. História da Filosofia Crista. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado).   

 

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para 

explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As 

teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo 

medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que   

 

A) eram baseadas nas ciências da natureza.  

B) refutavam as teorias de filósofos da religião.  

C) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.  

D) postulavam um princípio originário para o mundo.  

E) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.    

 

 

 

 

 



Pré-Universitário/SEED  Ciências Humanas e suas Tecnologias – Filosofia 
 

189 

08. (ENEM – 2016) 

TEXTO I 

Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem 

substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição; mas pela 

intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 

HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo: Abril Cultural, 1996 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e 

indestrutível, pois é compacto, inabalável homogêneo, uno, contínuo. 

Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? 

PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 

 

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição 

que se insere no campo das 

 

A) investigações do pensamento sistemático. 

B) preocupações do período mitológico. 

C) discussões de base ontológica. 

D) habilidades da retórica sofística. 

E) verdades do mundo sensível 

 

 
 

PENSAMENTO CLÁSSICO OU HUMANISTA 

Consideremos brevemente o contexto histórico em que surgiu o 

pensamento clássico grego. Este coincidiu com o apogeu político, 

econômico e cultural das cidades gregas, produzido entre os sécs. VI e 

IV a.C., especialmente de Atenas e de sua democracia. 

Até meados do séc. VIII a.C., Atenas havia vivido uma monarquia, mas 

o poder do rei foi passando aos poucos para as mãos dos arcontes, 

representantes da aristocracia ateniense (os eupátridas), que 

comandavam o governo da cidade. Entre os sécs. VII e VI a.C., 

diversas reformas, promovidas sucessivamente por Drácon, Sólon e 

Clístenes, foram criando uma nova forma de governar, a democracia, 

que se guiava pelo princípio da Isonomia, isto é, de que todos os 

cidadãos têm o mesmo direito perante as leis.   

A partir do séc. V a.C sob a liderança de Péricles (499-429 a.C), essas 

reformas políticas se aprofundaram e Atenas atingiu grande esplendor, 

tanto no campo econômico como cultural. Nessa cidade viveu, ou por 

ela passou, boa parte dos mais destacados artistas e intelectuais da 

época, vindos de diversas partes do mundo grego: dramaturgos, 

arquitetos, escultores, historiadores e filósofos, entre outros. 

É preciso ressaltar, no entanto, que há várias diferenças entre as 

democracias atuais e a democracia ateniense. Apenas uma 

pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como 

cidadão de Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade 

escravista. Assim, escravos, mulheres, e jovens menores de 21 anos 

não tinham direitos políticos. Nem mesmo os estrangeiros (os metecos, 

pessoas não nascidas em Atenas), que residiam em grande número na 

cidade, podiam participar da vida democrática. 

Por outro lado, apesar dessas limitações a democracia ateniense era 

uma democracia direta, isto é, cada cidadão tinha não apenas o direito 

ao voto, mas também à palavra. As discussões se davam na chamada 

ágora, principal praça pública da cidade, onde se reuniam em 

assembleia todos os cidadãos. 

Desse modo, a instituição democrática ateniense, propiciando a 

participação maior de habitantes na discussão sobre temas práticos e 

públicos favoreceu também o desenvolvimento de uma cultura que 

valorizava o uso da palavra e da razão. As habilidades argumentativas 

e dialéticas dos cidadãos tornaram-se um bem cada vez mais 

apreciado. Foi nesse contexto que apareceram os sofistas e 

Sócrates. 
 

OS SOFISTAS: A ARTE DE ARGUMENTAR 

Os sofistas pertenciam, em geral, a periferia do mundo grego. Eram 

professores viajantes que, por determinado preço, vendiam 

ensinamentos práticos. Empregavam a exposição ou monólogo como 

método de ensino. Levando em consideração os interesses dos 

alunos, davam aulas de eloquência e de sagacidade mental. 

Ensinavam conhecimentos úteis para o sucesso nos negócios 

públicos e privados. Alguns deles diziam-se mestres em qualquer 

assunto desde a arte de fazer sapatos até a ciência política e como 

viver bem na pólis grega. Por isso eram chamados de Sofistas, 

palavra de origem grega que quer dizer “grande mestre ou sábio”, algo 

assim como “supersábios”. 

Segundo Alguns estudiosos, as lições dos sofistas tinham como 

principal objetivo o desenvolvimento do poder de argumentação, a 

habilidade da retórica, bem como o conhecimento em doutrinas 

divergentes, De acordo com essa interpretação, eles transmitiriam 

todo um jogo de palavras, raciocínios e concepções úteis para 

driblar as teses dos adversários e convencer as pessoas.  

O momento histórico vivido pela civilização grega favoreceu o 

desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Era uma época de 

lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias 

democráticas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de 

aprender a retórica ou oratória, arte de falar e argumentar em público, 

para conseguir persuadir as pessoas em assembleia e, muitas vezes, 

fazer prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social. 

Essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreciam o 

surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. 

Para o relativismo não existe verdade absoluta. Tudo seria relativo ao 

indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores e 

circunstâncias de uma sociedade. 

O termo sofista teve originariamente um significado positivo. 

Porém, com o decorrer do tempo ganhou o sentido de 

“enganador” ou “impostor”, devido, sobretudo, às críticas de 

Platão (cujo pensamento estudaremos mais adiante). 

Desde então, considerou-se a sofística, apenas uma atitude viciosa do 

espírito, uma arte de manipular e raciocínios, produzir o falso, iludir os 

ouvintes, sem qualquer amor pela verdade. Verdade se diz aletheia, 

em grego, e significa “manifestação daquilo que é”. Aletheia opõem-se 

a pseudos, que significa “o falso”, “aquilo que se esconde, que se 

ilude”. Os sofistas pareciam não buscar a aletheia; contentavam-se 

com pseudos. 

Por isso hoje se utiliza a palavra sofisma, derivada de sofista, para 

designar um raciocínio aparentemente correto, mas que na realidade é 

falso ou inconclusivo, geralmente formulado com o objetivo de enganar 

alguém. 

Entretanto, abordagens mais recentes sobre a atuação dos 

sofistas procuram mostrar que o relativismo de suas teses 

fundamenta-se em uma concepção flexível sobre os homens, a 

sociedade e a compreensão do real. Para os sofistas, as opiniões 

humanas são infindáveis e não podem ser reduzidas a uma única 

verdade. Assim, não existiriam valores ou verdades absolutas. 

É importante destacar, por último, que não existe uma doutrina sofística 

única. O que há são alguns aspectos comuns entre as concepções de 

alguns sofistas, como Protágoras, Górgias e outros, o que permitiu que 

fossem considerados como um conjunto ou corrente. 
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 Protágoras de Abdera 

Nascido em Abdera (mesma cidade do pré-socrático Demócrito), 

Protágoras (c. 480-410 a.C) é considerado o primeiro e um dos mais 

importantes sofistas. Ensinou durante muito tempo em Atenas, tendo 

como princípio básico de sua doutrina a ideia de que o homem é a 

medida de todas as coisas.  

Essa frase chegou-nos isolada de seu contexto, tendo, por isso, várias 

interpretações. Buscando uma síntese entre elas. Podemos dizer que 

Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo 

social consegue perceber que é. A realidade é relativa a cada um 

(indivíduo, grupo social, cultura), isto é, depende de suas disposições. 

Não se pode saber se há uma realidade absoluta. Desse modo, o 

mundo é como os seres humanos que o interpretam, constroem ou 

destroem, múltiplo e variado. 

O pensamento de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar 

margem a um grande subjetivismo: tal coisa é verdadeira se para mim 

parece verdadeira. Assim, qualquer tese poderia ser encarada como 

falsa ou verdade, dependendo da ótica de cada um. 

Essa visão relativista da realidade também ameaçava o projeto 

metafísico de conhecer os fundamentos do real (como esboçaram os 

pré-socráticos) ou a essência das coisas (como defendiam Sócrates, 

Platão e Aristóteles), despertando, por isso, grande oposição. 

Górgias de Leontini 

Górgias de Leontini (c. 487-380 a.C), considerado um dos grandes 

oradores da Grécia, aprofundou o relativismo de Protágoras a ponto de 

defender o ceticismo absoluto. 
 

SÓCRATES E A FUNDAMENTAÇÃO DA FILOSOFIA MORAL 

OCIDENTAL 
 

 

A morte de Sócrates, de Jacques-Louis David. Este quadro foi pintado por David, artista 

neoclássico francês, em 1787. A cena retrata os momentos finais de Sócrates, antes de ingerir 

a cicuta. 

Sócrates nasceu em Atenas (469-399 a.C) e morreu em virtude de 

uma condenação por “impiedade” (foi acusado de não crer nos deuses 

da cidade e de corromper os jovens; mas, por detrás de tais 

acusações, escondiam-se ressentimento de vários tipos e manobras 

políticas). Era filho de um escultor e uma parteira. Não fundou 

escolas, como outros filósofos, realizando o seu ensinamento em 

locais públicos (nos ginásios, nas praças públicas etc.), como uma 

espécie de pregador leigo, exercendo um imenso fascínio não só sobre 

os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe 

custou inúmeras aversões e inimizades. 

Parece muito claro que se deve distinguir duas fases na vida de 

Sócrates. Na primeira fase, ele esteve próximo dos físicos, 

particularmente a Arquelau que professava uma doutrina que misturava 

ecleticamente Anaxímenes e Anaxágoras. Sofrendo a influência da 

sofística, fez próprios os seus problemas, embora problematizando 

firmemente contra soluções que lhes foram dadas pelos maiores 

sofistas. 

A descoberta da essência do homem 

Depois de um período de tempo em que ouviu a palavra dos últimos 

naturalistas, mas sem se considerar de modo algum satisfeito, como já 

dissemos, Sócrates concentrou definitivamente o seu interesse na 

problemática do homem. Procurando resolver os problemas do 

“princípio” e da Physis, os naturalistas se contradisseram a ponto de 

sustentar tudo e o contrário de tudo (o ser é uno, o ser é múltiplo; nada 

se move, tudo se move), o que significa que se propuseram problemas 

insolúveis para o homem. Consequentemente, Sócrates se 

concentrou no homem, como os sofistas, mas, ao contrário deles, 

soube chegar ao fundo da questão, a tal ponto que chegou a admitir, 

depois da sua afirmação geral de não-saber, que era sábio nessa 

matéria: “Na verdade, atenienses, por nenhuma outra razão granjeei 

este nome senão por causa de certa sabedoria. E que sabedoria era 

essa? Essa sabedoria é precisamente a sabedoria humana (ou seja, a 

sabedoria que o homem pode ter sobre o homem) e pode ser que essa 

eu seja sábio”. 

Os naturalistas procuraram responder à seguinte questão: “O que é a 

natureza ou qual a realidade última de todas as coisas? ” Sócrates, 

porém, procura responder à questão: “O que é a natureza ou a 

realidade última do homem? ”, ou seja, “O que é a essência do 

homem? ” 

Finalmente, a resposta é precisa e inequívoca: o homem é a sua 

alma, enquanto é precisamente a sua alma que o distingue 

especificamente de qualquer outra coisa. E por “alma” Sócrates 

entende a nossa razão e a sede de nossa atividade pensante e 

eticamente operante. Em resumo: para Sócrates, a alma é o eu 

consciente, ou seja, a consciência e a personalidade intelectual e 

moral. Consequentemente, com essa descoberta “Sócrates criou a 

tradição moral e intelectual da qual a Europa sempre viveu desde 

então”. 

 

Diálogo crítico 

A filosofia de Sócrates era desenvolvida através do diálogo crítico (ou 

dialética) com seus interlocutores, o qual pode ser dividido em dois 

momentos básicos: 

1) Refutação ou ironia – etapa em que Sócrates interrogava seus 

interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando lhes 

perguntas e procurando evidenciar suas condições. Seu objetivo era 

fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das 

consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas 

vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. 

2) Maiêutica – etapa em que Sócrates propunha aos discípulos uma 

nova série de questões, com o objetivo de ajudá-los a conceber ou 

reconstruir suas próprias ideias. Por isso, essa fase é chamada de 

maiêutica, termo que em grego significa “arte de trazer à luz”. 
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01. (IFTO – 2012 - Adaptada) O ponto central de toda a atuação de 

Sócrates como filósofo estava no fato de que ele não queria 

propriamente ensinar as pessoas. Para tanto, em suas conversas, 

Sócrates da a impressão de ele próprio querer aprender com seu 

interlocutor. Ao "ensinar", ele não assumia a posição de um professor 

tradicional. Ao contrário, ele dialogava, discutia. 

(GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia; 
tradução João Azenha Jr. - São Paulo; Companhia das Letras, 1995. p.80.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a vida e o pensamento 

de Sócrates, é correto afirmar: 

A) Sócrates foi o primeiro filósofo realmente nascido em Esparta. 

Quando tiveram início as Guerras Médicas, ele participou como 

hoplita (guerreiro) dos exércitos Espartanos. 

B) Na procura da verdade, Sócrates desenvolveu o método da 

maiêutica, que significa dar à luz em grego. 

C) Uma das características de Sócrates era não reconhecer a sua 

própria ignorância. Ele se achava o homem mais sábio do mundo 

grego. 

D) Sócrates acreditava que primeiro temos que conhecer a natureza 

antes do próprio homem.  

E) Sócrates afirmava que mediante a retórica podíamos convencer a 

todos sobre uma verdade, sendo este o caminho para o 

conhecimento. 

 

 

02. (ENEM – 2015) Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os 

seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. 

Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no 

certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às 

regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de 

invenções humanas. 

RACHELS, J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradva, 2009. 

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, 

de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado 

de 

 

A) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 

B) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. 

C) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições 

antigas. 

D) convenções sociais resultantes de interesses humanos 

contingentes. 

E) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes 

humanas. 

 
 

PLATÃO: ALICERCES DA FILOSFIA OCIDENTAL 

Nascido em Atenas, Platão (427-347 a.C) pertencia a uma das mais 

nobres famílias atenienses. Seu nome verdadeiro era Arístocles, mas, 

devido a sua constituição física, recebeu o apelido de Platão, termo 

grego que significa “de ombros largos”. Platão foi discípulos de 

Sócrates, a quem considerava o mais sábio e o mais justo dos homens. 

Depois da morte de seu mestre, empreendeu inúmeras viagens, 

período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas 

reflexões filosóficas.  

Por volta de 387 a.C. retornou a Atenas, onde fundou sua própria 

escola filosófica, a Academia, nos jardins construídos por seu amigo 

Academus. Essa escola foi uma das primeiras instituições permanentes 

de ensino superior do mundo ocidental. Uma espécie de universidade 

pioneira dedica a pesquisa científica e filosófica, além de um centro de 

formação política.  

A maior parte do pensamento platônico nos foi transmitida por 

intermédio da fala de Sócrates, nos diálogos platônicos, escritos pelo 

próprio Platão. Seu pensamento é tão vasto e importante que deu 

origem a uma expressão famosa: “Todo a filosofia ocidental são notas 

de rodapé a Platão”. Vejamos algumas concepções de suas teorias 

sobre a realidade, o conhecimento e a política.  

Dualismo platônico 

Como grande parte dos pensadores da sua época, Platão também 

enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e 

Heráclito, isto é, sobre o problema da permanência e da mudança, da 

unidade e da multiplicidade. E chegou a uma conclusão dualista, isto 

é, de que existiam duas realidades diametralmente opostas, baseadas 

em dois aspectos antropomórficos:  

 Realidade Sensível (kósmos horatós, em grego): Corresponde à 

matéria e compõe-se das coisas como as percebemos na vida 

cotidiana (isto é, pelas sensações), as quais surgem e desaparecem 

continuamente. Assim, as coisas e fatos do mundo sensível são 

temporárias, mutáveis e corruptíveis (o mundo de Heráclito); 

 Realidade Inteligível (kósmos noetós, em grego): Corresponde às 

ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira 

que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, 

do perfeito (o mundo de Parmênides). Todas as ideias derivam da 

ideia do bem.  
 

Teoria das Ideias 

Observe que a concepção dualista de Platão, também conhecida como 

teoria das ideias, opera uma mudança radical em relação aos 

pensadores anteriores ao situar o verdadeiro fora ou separado do 

mundo sensível. Não era assim para os filósofos pré-socráticos, que 

buscavam a arché das coisas nas próprias coisas. Para Sócrates, a 

essência ou o ser verdadeiro também se encontravam nas coisas. 

Isso significa dizer que o ser verdadeiro é, para esses filósofos, 

imanente (isto é, encontra-se neste mundo ou se confunde com ele), 

enquanto para Platão é transcendente.  

 

 

A temática entre a diferença dos sofistas e Sócrates é abordada no 
ENEM focando o debate existente entre o relativismo dos sofistas 
e a busca por um conhecimento mais próximo da verdade em 
Sócrates. Retórica e convenção versus conceito e conhecimento. 
 

 

Sabedoria e Antiguidade: Gregos (Dublado) Documentário 
Discovery Civilization 
Sócrates, de Roberto Rossellini; 1971 
Série “Filosofia para o dia a dia”. Episódio: Sócrates e a 
autoconfiança, de Alain Botton. 
Série: Merlí, episódio 05 - Sócrates 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8whvidEEdlQ 
http://origem-da-filosofia.info/os-pre-socraticos.html 
 

 

Runaway, de Linkin Park 

 

 

 
LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em História – Civilização Grega 
Leia em Matemática – Teorema de Tales e de Pitágoras. 
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 Processo de Conhecimento 

A teoria das ideias também costuma ser estudada em seus aspectos 

epistemológicos, isto é, como uma teoria sobre o conhecimento 

verdadeiro (Epistemologia). É que, para Platão, o processo de 

conhecimento desenvolve-se por meio da passagem progressiva do 

mundo sensível, das sombras e aparências, para o mundo das ideias, 

das essências (ou seres verdadeiros). 

A primeira etapa desse processo é dominada pelas impressões ou 

sensações advindas dos sentidos. A opinião que temos da realidade. 

A opinião representa o saber que se adquire sem uma busca metódica. 

O conhecimento, porém, para ser autêntico, deve ultrapassar a esfera 

das impressões sensoriais, o plano da opinião, e penetrar na esfera 

racional da sabedoria, o mundo das ideias. Para atingir esse mundo, o 

ser humano não pode ter apenas “amor às opiniões” (filodoxia); 

precisa possuir um “amor ao saber” (filosofia). 

O método proposto por Platão para realizar essa passagem e atingir o 

conhecimento autêntico (episteme) é a dialética. Equivalente aos 

diálogos críticos de Sócrates, a dialética socrático-platônica consiste, 

basicamente, na contraposição de uma opinião à crítica que dela 

podemos fazer, ou seja, na afirmação de uma tese qualquer seguida de 

uma discussão e negação dessa tese, com o objetivo de purificá-la dos 

erros e equívocos, e permitir uma ascese (exercício) até as ideias 

verdadeiras. 

Somente quando saímos da realidade sensível e atingimos o mundo 

racional das ideias é que alcançamos também o domínio do ser 

absoluto, eterno e imutável. Nessa realidade das ideias só podemos 

entrar, segundo Platão, através do conhecimento racional, científico e 

filosófico.  

 A Alegoria da Caverna 

Platão criou em seus textos várias alegorias para expor suas doutrinas. 

A mais conhecida é o Mito da Caverna, que ajuda a compreender a 

evolução do processo de conhecimento. 

De acordo com essa alegoria, homens prisioneiros desde pequenos 

encontram-se em uma caverna escura e estão amarrados de tal 

maneira que permanecem sempre de costas para a abertura da 

caverna. Nunca saíram e nunca viram o que há fora dela. No entanto, 

devido à luz de um fogo que entra dessa abertura, podem contemplar 

na parede do fundo a projeção das sombras dos seres que passam lá 

fora, em frente do fogo. Acostumados a ver somente essas projeções, 

isto é, as sombras do que não podem observar diretamente, assumem 

que o que veem é a verdadeira realidade. 

Se saíssem da caverna e vissem as coisas do mundo luminoso, não as 

identificariam como verdadeiras ou reais. Isso levaria um tempo. 

Estando acostumados às sombras, às ilusões, teriam de habituar os 

olhos à visão do real: primeiro olhariam as estrelas da noite, depois as 

imagens das coisas refletidas nas águas tranquilas, até que pudessem 

encarar diretamente o Sol e enxergar a fonte de toda humanidade. 

Reis – filósofos 

Na juventude Platão alimentou um ideal de participação política em 

Atenas. Depois desiludido com a democracia ateniense, confessou: 

“Deixei levar-me por ilusões que nada tinham de espantosas por causa 

da minha juventude. Imaginava que, de fato, governariam a cidade 

reconduzindo-a dos caminhos da injustiça para os da justiça”. 

E prossegue, falando de um novo ideal que adotou ao abraçar a 

filosofia: “Fui então irresistivelmente levado a louvar a verdadeira 

filosofia e a proclamar que somente à sua luz se pode reconhecer onde 

está a justiça na vida pública e na vida privada”. 

Assim, Platão elaborou uma Doutrina Política segundo a qual 

somente os filósofos, eternos amantes da verdade, teriam condições 

de libertar-se da caverna de ilusões e atingir o mundo luminoso da 

realidade e sabedoria. 

Por isso, em seu livro A República, imaginou uma sociedade ideal, 

em que os cidadãos deviam ser encaminhados para a atividade 

para que nasceram, e só para ela. Essa sociedade seria governada 

por reis-filósofos, isto é, pessoas capazes de atingir o mais alto 

conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia do bem. 

 

 

Os temas mais abordados no ENEM na filosofia platônica 
referem-se à teoria do conhecimento e a política. Em relação a 
primeira, tenha como eixo norteador o Mito da Caverna. Já em 
relação a segunda, visualize a ideia do Bem e do Rei Filósofo. 

 

Saramago Platão...O Mito da Caverna 
https://www.youtube.com/watch?v=GpTuO6qym5w 
Ser ou não ser – Platão, O Mito da Caverna 
https://www.youtube.com/watch?v=YlREcUSztSE 
 

 

http://uniafi.webnode.com.br/apolemicaentresocrateseossofistas 
http://www.infoescola.com/filosofia/sofistas/ 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Civilização Grega 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 22: Justiça 

 

 

01. (UEM – 2011 - Adaptada) Para Platão, o mundo sensível, que se 

percebe pelos sentidos, é o mundo da multiplicidade, do movimento, do 

ilusório, sombra do verdadeiro mundo, isto é, o mundo inteligível das 

ideias. Sobre a filosofia de Platão, assinale o que for incorreto.  

A) É com a teoria da reminiscência que Platão explica como é 

possível ultrapassar o mundo das aparências; essa teoria permite 

explicar como os sentidos servem apenas para despertar na alma 

as lembranças adormecidas do mundo das ideias.  

B) Para Platão, um homem só é um homem enquanto participa da 

ideia de homem. 

C) A epistemologia e a filosofia política são, para Platão, duas áreas 

de conhecimento dissociadas, pois a política deve se submeter à 

realidade dos acontecimentos e não pode ser orientada por um 

mundo ideal.  

D) Platão distingue quatro graus de conhecimentos: crença, opinião, 

raciocínio e intuição intelectual. O raciocínio, que se realiza de 

maneira perfeita na matemática, purifica o pensamento das 

crenças e opiniões e o conduz à intuição intelectual, ao verdadeiro 

conhecimento, isto é, às essências das coisas – às ideias.  

E) O método proposto por Platão para realizar a passagem da doxa 

para a epistéme é a dialética. 

 

 

02. (ENEM – 2012) Para Platão, o que havia de verdadeiro em 

Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e 

não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto 

racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em 

https://www.youtube.com/watch?v=GpTuO6qym5w
https://www.youtube.com/watch?v=GpTuO6qym5w
https://www.youtube.com/watch?v=YlREcUSztSE
https://www.youtube.com/watch?v=YlREcUSztSE
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detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das 

Ideias formava-se em sua mente. 

ZINGANO, M. Platao e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 
2012 (adaptado). 

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto 

essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De 

acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

A) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

B) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

C) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são 

inseparáveis. 

D) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a 

sensação não. 

E) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior 

à razão. 

 

 
ARISTÓTELES: BASES DO PENSAMENTO CIENTÍFICO 

Nascido em Estagira, na Macedônia, Aristóteles (384-322 a.C.) foi, ao 

lado de Platão, um dos mais expressivos filósofos gregos da 

Antiguidade. Há informações de que teria escrito mais de uma centena 

de obras, sobre os mais variados temas, das quais restam apenas 47, 

embora nem todas de autenticidade comprovada. Desempenhou 

extraordinário papel na organização do saber grego, acrescentando-lhe 

uma contribuição que impactou a história do pensamento ocidental. 

Filho de Nicômaco, médico do rei da Macedônia, provavelmente 

herdou do pai o interesse pelas ciências naturais, que se revelaria 

posteriormente em sua obra. Aos 18 anos foi para Atenas onde 

ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos, 

com uma atuação crescentemente expressiva. Com a morte de Platão, 

a destacada competência de Aristóteles o qualificava para assumir a 

direção da Academia. Seu nome, no entanto, foi preterido por ser 

considerado estrangeiro pelos atenienses. 

Decepcionado com o episódio, deixou a Academia e partiu para a Ásia 

Menor. Pouco tempo depois foi convidado por Felipe II, rei da 

Macedônia, para ser professor de seu filho Alexandre. O 

relacionamento de Aristóteles e Alexandre foi interrompido quando este 

assumiu a direção do império macedônico, em 340 a.C. 

Por volta de 335 a.C., Aristóteles regressou a Atenas, fundando sua 

própria escola filosófica, que passou a ser conhecida como Liceu, em 

homenagem ao deus Apolo Lício. Nesse local permaneceu ensinando 

durante aproximadamente 12 anos. 

Em 323 a.C., após a morte de Alexandre, os sentimentos 

antimacedônicos ganharam grande intensidade em Atenas. Devido a 

sua notória ligação com a corte macedônica, Aristóteles passou a ser 

perseguido. Foi então que decidiu abandonar Atenas, dizendo querer 

evitar que os atenienses “pecassem duas vezes contra a filosofia” (a 

primeira vez teria sido a morte de Sócrates). 

Apaixonado pela biologia, dedicou inúmeros estudos à 

observação da natureza e à classificação dos seres vivos. Tendo 

em vista a elaboração de uma visão científica da realidade, 

desenvolveu a Lógica para servir de ferramenta do raciocínio. 

 

Da Sensação ao Conceito 

Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar a 

constituição essencial dos seres, procurando defini-la em termos reais. 

Ao abordar a realidade, o filósofo reconhecia a multiplicidade dos seres 

percebidos pelos sentidos como elementos do real. Assim, tudo o que 

vemos, pegamos, ouvimos e sentimos tinha realidade para Aristóteles. 

Por isso, rejeitava a teoria das ideias de Platão, segundo a qual os 

dados dos sentidos não passam de distorções, sombras ou ilusões da 

verdadeira realidade existente no mundo das ideias. Para Aristóteles, 

a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos a 

constatação da existência real de inúmeros seres individuais, 

concretos, mutáveis. 

 

Método Indutivo 

Assim, para o filósofo, a ciência deveria partir da realidade sensorial, 

empírica, para buscar nela as estruturas essenciais de cada ser. Em 

outras palavras, a partir da existência do ser individual, devemos 

atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que 

caminharia do individual e específico para o universal e genérico. 

Aristóteles entendia, portanto, que o ser individual, concreto, único 

constitui o objeto da ciência, mas não é seu propósito. A finalidade da 

ciência deve ser a compreensão do universal, visando o 

estabelecimento de definições essenciais, que possam ser utilizadas 

de modo generalizado. 

Desse modo, a indução (operação mental que vai do particular para o 

geral) representa, para Aristóteles, o processo intelectual básico de 

aquisição de conhecimento. É por meio do método indutivo que o ser 

humano pode atingir conclusões científicas, conceituais, de âmbito 

universal. 

Vejamos um exemplo com o conceito de escola. Esse conceito seria o 

resultado da observação sistemática das diferentes instituições às 

quais se atribui o nome de escola. Somente dessa maneira, para 

Aristóteles, o conceito de escola pode ter sentido universal, já que 

reúne em si a estrutura essencial aplicável ao conjunto das múltiplas 

escolas concretas existentes no mundo. 

 

Hilemorfismo teleológico 

Mais interessado na vida natural que seu mestre, Aristóteles formulou 

uma teoria da realidade que ficou conhecida como Hilemorfismo 

Teleológico. Para explicá-la, é preciso relacionar conceitos de sua 

física com os de sua metafísica. 

Se observar a natureza como fazia esse pensador, verá que ela tem 

ciclos constantes e regulares. As plantas e os animais nascem, 

crescem e morrem. Cada organismo constitui um todo orgânico, 

ordenado e coeso. Apesar da diversidade e multiplicidade dos entes, 

parece haver uma ordem interna e externa a cada um deles que 

conduz à sucessão dos acontecimentos. 

Portanto, ficava difícil, para Aristóteles, conceber que o inteligível 

estivesse totalmente separado da realidade concreta, perceptível aos 

nossos sentidos, pertencendo a outro mundo, como dizia Platão. Por 

que não pensar que o inteligível está aqui mesmo, neste mundo, e que 

opera dentro das próprias coisas? 

Foi o que supôs Aristóteles. Ele um grande observador da natureza, 

considerado por muitos o primeiro biólogo que existiu, achava que o 

sensível e o inteligível tinham que estar unidos. 

Apenas a análise da ontológica permitiria identificá-los e separá-los, 

mas essa separação seria apenas conceitual. Na realidade mesma, 

sensível e inteligível, andariam sempre juntos. Para o filósofo, “as 

coisas são o que são em sua própria natureza”. Ou seja, o ser 

verdadeiro deve ser imanente. 
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Notas sobre o pensamento político de Aristóteles 

Aristóteles critica o autoritarismo de Platão, considerando sua utopia 

impraticável e inumana. Recusa a sofocracia platónica que atribui 

poder ilimitado a apenas uma parte do corpo social, os mais sábios, o 

que torna a sociedade muito hierarquizada. Não aceita a proposta de 

dissolução da família nem considera que a justiça, virtude por 

excelência do cidadão, possa vir separada da amizade. 

 

A Cidade Feliz 

A reflexão aristotélica sobre a política não se separa da ética, pois a 

vida individual está imbricada na vida comunitária. Se Aristóteles 

conclui que a finalidade da ação moral é a felicidade do indivíduo, 

também a política tem por fim organizar a cidade feliz. Por isso, diante 

da noção fria de justiça proposta por Platão, Aristóteles considera que 

a justiça não pode vir separada da philia. A palavra grega phitia, 

embora possa ser traduzida por "amizade", é um conceito mais amplo 

quando se refere à cidade. Significa a concordância entre as pessoas 

que têm ideias semelhantes e interesses comuns, donde resulta a 

camaradagem, o companheirismo. Daí a importância da educação na 

formação ética dos indivíduos, preparando-os para a vida em 

comunidade. 

Se a cidade é a associação de homens iguais, a justiça é o que garante 

o princípio da igualdade. Justo é o que se apodera de parte que lhe 

cabe, é o que distribui o que é devido a cada um. 

Mas é preciso lembrar que Aristóteles não se refere à igualdade 

simples ou aritmética, mas à justiça distributiva, segundo a qual a 

distribuição justa é a que leva em conta o mérito das pessoas. Isso 

significa que não se pode dar o igual para desiguais, já que as pessoas 

são diferentes. 

 

Quem é o cidadão? 

O fato de se morar na mesma cidade não torna seus habitantes 

igualmente cidadãos. São excluídos os escravos, os estrangeiros, as 

mulheres. O que também não significa que todo homem livre, nascido 

na pólis, possa participar da administração da justiça ou ser membro da 

assembleia governante. Para Aristóteles, é necessário ter qualidades 

que variam conforme as exigências da constituição aceita pela cidade. 

 

Ética do meio-termo 

Aristóteles define o ser humano como ser racional e considera a 

atividade da razão o ato de pensar, como essência humana. Para ser 

feliz, o ser humano deve viver de acordo com sua essência, isto é, de 

acordo com sua racionalidade, sua consciência reflexiva. Orientando 

seus atos, a razão o conduzirá à prática da virtude (em grego, Areté). 

Para ele, a virtude, ou excelência, consiste no meio-termo ou justa 

medida de equilíbrio entre o excesso e a falta de um atributo qualquer. 

Exemplos: a virtude da prudência é o meio termo entre a precipitação e 

a negligência; a virtude da coragem é o meio-termo entre a covardia e 

a valentia insana; a perseverança é o meio-termo entre a fraqueza de 

vontade e a vontade obsessiva. 

 

 

 

 

 

 

 

A filosofia aristotélica é abordada nas provas do ENEM 
basicamente sobre três aspectos: política, ética e teoria do 

conhecimento. Dessa forma, tenha em mente que para 
Aristóteles tudo tem uma finalidade, sendo a vida política a 
finalidade maior para os homens. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=q8fBrjTvN6I 
Filosofia e educação: Sócrates, Platão e Aristóteles  
https://www.youtube.com/watch?v=K2mu76u8KKY 
Série Merlí: Episódio 01 (Peripatéticos) e 04 (Aristóteles) 
 

 

Aristóteles – Política – PUC/SP 
https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/p
olitica.html 
Aristóteles – Ètica   
https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/a-etica-em-
aristoteles/ 

  

 

 
 
LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Civilização Grega 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 30: Punição: justiça ou vingança? 

 

01. (SEAP/PR -2013) "Todos os homens têm, por natureza o desejo de 

conhecer: uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da 

sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as 

outras, as visuais. Com efeito, não só para agir, mas até quando não 

nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a vista 

aos demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos o que melhor 

nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre" 
(ARISTÓTELES). 

A concepção de Aristóteles no Livro I de sua Metafísica aponta para 

certas conclusões com respeito ao conhecimento. Assinale a opção 

CORRETA: 

A) Para Aristóteles, diferentemente de Platão, a causa primeira são as 

ideias, puros seres da mente, inteligíveis. 

B) Aristóteles considera que há mais saber e conhecimento na 

experiência do que na Arte. Isso porque pela experiência é possível 

ter acesso às causas primeiras.  

C) Embora para Aristóteles a experiência seja valorizada em termos 

de conhecimento, no caso da Ciência e da Arte, não é necessário 

considerar o mundo empírico. 

D) Aristóteles estabelece uma hierarquia, a partir da qual o 

conhecimento inicia com o material da experiência sensível e vai 

até as causas e princípios gerais dos seres, por meio do 

conhecimento inteligível. 

E) Aristóteles considera que a Filosofia tem por objeto as causas 

primeiras e os princípios mais gerais do ser, de modo que as 

ciências práticas têm primazia sobre as ciências teoréticas. 

 

02. (ENEM – 2017) Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim 

que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse 

desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. 

Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se 

assim é esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais 

apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o 

objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais 

prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. 

Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina 

quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as 

https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/politica.html
https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/politica.html
https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/politica.html
https://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/politica.html
https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/a-etica-em-aristoteles/
https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/a-etica-em-aristoteles/
https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/a-etica-em-aristoteles/
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que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as 

faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a 

retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais 

ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não 

devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas 

outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis 

pressupõe que 

 

A) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus 

interesses. 

B) o sumo em é dado pela fé de que os deuses são os portadores da 

verdade. 

C) a política é a ciência que precede todas as demais na organização 

da cidade. 

D) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir 

corretamente. 

E) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o 

em comum. 

 

03. (ENEM – 2013) A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a 

mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar 

separados como na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais 

nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o 

que amamos”. Todos estes atributos estão presentes nas mais 

excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos 

como felicidade. 

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, 

Aristóteles a identifica como 

 

A) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 

B) plenitude espiritual e ascese pessoal. 

C) finalidade das ações humanas. 

D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. 

E) expressão do sucesso individual e reconhecimento público. 

 

04. (ENEM – 2014)  

TEXTO I 

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que 

cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, 

cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos 

na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato 

de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da 

ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UNB, 1987 (adaptado). 

TEXTO II 

Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que 

pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas; algumas 

destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal 

modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela 

mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos 

de tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 

Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) 

quando para Aristóteles (no século IV a.C.), a cidadania era definida 

pelo(a) 

A) prestígio social. 

B) acúmulo de riqueza. 

C) participação política. 

D) local de nascimento. 

E) grupo de parentesco. 

 

05. (ENEM – 2016) Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser 

de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por 

conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, 

mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são 

variáveis (pois todas elas poderiam ser diferentemente), e como é 

impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a 

sabedoria prática não pode ser ciência, nem arte: nem ciência, porque 

aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, 

porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. 

Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e 

raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o 

homem. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber 

prático. Nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes porque é 

caracterizada como 

 

A) conduta definida pela capacidade racional de escolha. 

B) capacidade de escolher de acordo com padrões científicos. 

C) conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. 

D) técnica que tem como resultado a produção de boas ações. 

E) política estabelecida de acordo com padrões democráticos de 

deliberação. 

 

 
FILOSOFIAS HELENÍSTICAS: A BUSCA DA FELICIDADE INTERIOR 

Com a conquista da Grécia pelos macedônicos (332 a.C.), teve início o 

chamado período helenístico. Devido à expansão militar do império 

macedônico, efetuada por Alexandre Magno, o período helenístico 

caracterizou-se por um processo de interação entre a cultura grega 

clássica e a cultura dos povos orientais conquistados.  

O mesmo processo se deu no campo filosófico. As escolas platônicas 

(Academia) e aristotélica (Liceu) dirigidas, respectivamente, pelos 

discípulos dos dois grandes mestres, Platão e Aristóteles, continuaram 

abertas e em plena atividade, mas os valores gregos começariam a 

mesclar-se com as mais diversas tradições culturais.  

 

 Do público ao privado 

No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no 

contexto de autonomia das cidades, foi desfigurada pelo domínio 

macedônico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos 

destinos da pólis. Com isso, a reflexão política também se 

enfraqueceu. 

Substitui-se, assim, a vida pública pela vida privada como centro 

das reflexões filosóficas. Em outras palavras, as preocupações 

coletivas cedem lugar às preocupações pessoais. 

As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da 

intimidade, da vida interior do ser humano. Formulam-se, então, 

diversos modelos de conduta, “artes de viver”, “filosofias de vida”. 
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Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às 

pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de 

paz de espírito, de felicidade interior em meio às atribulações da época. 

Um dos principais filósofos desse período, Epicuro, aconselhava que 

as pessoas se afastassem dos perigos e das intranquilidades da vida 

política e buscassem a felicidade em sua vida privada. “Viva oculto”, 

era um de seus mandamentos. 

Entre as novas tendências desse período, destacaremos o epicurismo, 

o estoicismo, o pirronismo e o cinismo. 

 

 Epicurismo: o prazer 

O epicurismo é uma corrente filosófica fundada por Epicuro (341-271 

a.C.), que defendia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. 

No entanto, Epicuro distinguia dois grandes grupos de prazeres. 

 O primeiro reúne os prazeres mais duradouros, que encantam o 

espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes, a 

audição da música etc.; 

 O segundo inclui os prazeres mais imediatos, muitos dos quais 

movidos pela explosão das paixões e que, ao final, podem resultar 

em dor e sofrimento. 

De acordo com o filósofo, para que possamos desfrutar os grandes 

prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres 

exagerados da paixão, como os medos, os apegos, a cobiça, a inveja. 

Por isso, os epicuristas buscavam a ataraxia, isto é, o estado de 

ausência de dor, quietude, serenidade da alma. 

 Estoicismo: o dever 

O estoicismo, por outro lado, fundado a partir das ideias de Zenão de 

Cítio (336-263 a.C.), foi a corrente filosófica de maior influência no 

período helenístico, os representantes dessa escola, conhecido como 

estoicos, defendiam a noção de que toda realidade existente é uma 

realidade racional, o que quer dizer que todos os seres, os indivíduos 

e a natureza fazem parte dessa realidade racional. 

O que chamamos de Deus, segundo esses pensadores, nada mais é 

do que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. 

Integrado à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro 

lugar para ir ou fugir, além do próprio mundo em que vivemos. Somos 

deste mundo e, ao morrer, nos dissolvemos nesse mundo. 

Não dispomos, portanto, de poderes para alterar, substancialmente, a 

ordem universal do mundo e, pela filosofia, podemos compreender 

essa ordem e viver segundo ela. Assim, em vez do prazer dos 

epicuristas, Zenão propõe o dever, vinculado à compreensão da ordem 

cósmica, como o melhor caminho para a felicidade. É feliz aquele que 

vive segundo sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a 

natureza do universo. 

Os estoicos também defendiam uma atitude de ausência física e moral, 

baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem 

ante o perigo, a indiferença entre as riquezas materiais. O ideal 

perseguido era um estado de plena serenidade (ataraxia) para lidar 

com os sobressaltos da existência, fundado na aceitação e 

compreensão dos “princípios universais” que regem toda a vida. 

 

 Pirronismo: a suspensão do juízo  

O pirronismo, fundado a partir das ideias de Pirro de Élida (365-275 

a.C.), foi uma corrente filosófica que defendia a ideia de que tudo é 

incerto, nenhum conhecimento é seguro, qualquer argumento pode ser 

contestado. 

Por isso, seus seguidores propunham que as pessoas adotassem 

Suspensão do juízo (em grego, Epokhé), isto é, a abstenção de fazer 

qualquer julgamento, já que a busca de uma verdade plena é inútil. 

Desse modo, aceitando que das coisas se podem conhecer apenas as 

aparências e desfrutando o imediato captado pelos sentidos, as 

pessoas viveriam felizes e em paz. 

O pirronismo constitui, portanto, uma forma de ceticismo, pois 

professa a impossibilidade do conhecimento, da obtenção da verdade 

absoluta. 

 

 Cinismo 

A palavra cinismo vem do grego kynos, que significa “cão”; (cínico, do 

grego Kynicos), “significa como um cão”. O termo cinismo designa, 

assim, a corrente dos filósofos que se propuseram viver como cães da 

cidade, sem qualquer propriedade ou conforto.  

Levavam ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve 

procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens 

materiais. Por isso, Diógenes de Sínope (c. 413-327 a.C.), o 

pensador mais destacado dessa escola, é conhecido como o “o 

Sócrates demente”, ou o “Sócrates louco”, pois questionava os valores 

e as convenções sociais e procurava viver estritamente conforme os 

princípios que considerava moralmente corretos. 

Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre 

promoveram o helenismo, mesclando culturas e populações, Diógenes 

também não tinha apreço pela diferença entre o grego e o estrangeiro. 

Conta-se que, quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, teria 

respondido: “Sou Cosmopolita” (palavra grega que significa “cidadão 

do mundo”). 

 

 

   

 

Dentre as correntes filosóficas do helenismo, o Epicurismo é o 
mais recorrente nas provas do ENEM. É importante ficar atento 
que as diversas correntes desse período preocupavam-se em 
proporcionar aos indivíduos desorientados alguma forma de paz 
de espírito, de felicidade interior. Eram “filosofias de vida”.  
 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=K2mu76u8KKY 
Filosofia helenista 
https://www.youtube.com/watch?v=cV4uIR-Spd0 
Epicuro e a Felicidade 
https://www.youtube.com/watch?v=FFM45K1Dd9w 
Leandro Karnal | Minha Felicidade depende de mim  
https://www.youtube.com/watch?v=STLKQPcZ40s 
Série Merlí: Episódio 09 - Epicuro 

 

 
http://www.portalconscienciapolitica.com.br 
http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos 
/paulosergio/politica.html 

   

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Civilização Grega 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 90: Reforma política a bem dos políticos 

 

 

01. (PREUNI-SEED/SE – 2017) Para os estóicos, o mundo é como um 

corpo, animado pelo sopro vital (pneuma). O movimento do pneuma é 

tenso e disso resultariam a coesão e a unidade do mundo e de suas 

partes [...]. Tudo é racional, e, se a realidade apresenta aos homens 

fatos irracionais – como a doença, a injustiça, o sofrimento –, isso só 

ocorre quando se tomam aspectos isolados dessa realidade, sem 
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considerar sua relação com o todo. Como o mundo é composto de 

corpo vivo e de logos, conhecê-lo supõe a 

ABRÃO, B. S. História da filosofia. São Paulo. Editora Nova Cultural, 1999. 

 

A) necessidade de reconhecimento de que o real é racional. 

B) inexistência dos sentimentos como artigo de espírito. 

C) forçosidade de uma entidade de caráter absoluto, como Jeová. 

D) ideia de sofrimento que faz parte da condição humana. 

E) relação entre a natureza corpórea das coisas e a razão. 
 

 

02. (ENEM - 2014) Alguns dos desejos são naturais e necessários; 

outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais e nem 

necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos 

trazem dor se não satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso 

pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou 

parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON V. F. Textos de filosofia. Rio de 
Janeiro. Eduff, 1974. 
 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim  

 

A) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

B) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

C) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

D) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

E) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

03. (ENEM – 2015) Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, 

justo ou injusto; e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de 

vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o 

costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de 

acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando 

do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, 

precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. 

LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 

 

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

 

A) desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 

B) atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 

C) defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 

D) aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança 

transcendente. 

E) agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e 

belo. 

 

 

PATRÍSTICA: A MATRIZ PLATÔNICA DE APOIO À FÉ 

No processo de desenvolvimento do 

cristianismo, tornou-se necessário explicar 

seus preceitos às autoridades romanas e ao 

povo em geral. A Igreja Católica sabia que 

esses preceitos não podiam simplesmente 

ser impostos pela força. Tinham de ser 

apresentados de maneira convincente, 

mediante um trabalho de pregação e 

conquista espiritual. 

Foi assim que os primeiros padres da igreja se empenharam na 

elaboração de diversos textos sobre a fé e a revelação cristãs. O 

Conjunto desses textos ficou conhecido como patrística, por terem 

sido escritos principalmente por esses grandes padres da igreja.  

Uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na 

filosofia greco-romana, tentou munir a fé de argumentos racionais, ou 

seja, buscou a conciliação entre o cristianismo e o pensamento pagão. 

Seu principal expoente foi Agostinho, posteriormente consagrado 

santo e doutor da Igreja Católica.  

Santo Agostinho (Aureliano Agostinho) (354-430) nasceu em 

Tagaste, província romana situada na África, e faleceu em Hipona, hoje 

localizada na Argélia. Nessa última cidade viria a ocupar o cargo de 

bispo da Igreja Católica. Em sua formação intelectual, Agostinho, 

professor de retórica em escolas romanas, despertou para a filosofia 

com a leitura de Cícero. Posteriormente, deixou-se influenciar pelo 

Maniqueísmo, doutrina persa que afirmava ser o universo dominado 

por dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, em uma 

incessante luta entre si. 

Mas tarde, já insatisfeito com o maniqueísmo, passou a lecionar em 

Roma e posteriormente em Milão. Nesse período entrou em contato 

com o ceticismo e, depois, com o neoplatonismo, movimento 

filosófico do período greco-romano, desenvolvido por pensadores 

inspirados em Platão, que se espalhou por diversas cidades do Império 

Romano, sendo marcado por sentimentos religiosos e crenças 

místicas. 

Cresceu e aprofundou-se então em Agostinho uma grande crise 

existencial, uma inquietação quase desesperada em busca de sentido 

para a vida. Foi nesse período crítico que ele se sentiu extremamente 

atraído pelas pregações de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Pouco 

tempo depois, converteu-se ao cristianismo, tornando-se seu grande 

defensor pelo resto da vida. 

Superioridade da alma 

Em sua obra, Agostinho argumentava a favor da supremacia do 

espírito sobre o corpo, a matéria. Para ele, a alma teria sido criada 

por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o para a prática do bem. 

O pecador, entretanto, utilizando-se do livre-arbítrio, costumaria 

inverter essa relação fazendo o corpo assumir o governo da alma. 

Provocaria, com isso, à submissão do espírito à matéria, o que seria, 

para Agostinho, equivalente à subordinação do eterno ao transitório, da 

essência à aparência. A verdadeira liberdade estaria na harmonia das 

ações humanas com a vontade de Deus. Ser livre é servir a Deus, diz 

Agostinho, pois o prazer de pecar é a escravidão. 

 Boas obras ou graça divina? 

Segundo o filósofo, o ser humano que trilha a via do pecado só 

consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante a 

combinação de seu esforço pessoal de vontade e a concessão, 

imprescindível, da graça divina. Sem a graça de Deus, o ser humano 

nada pode conseguir. Essa graça, no entanto, seria concedida apenas 

aos predestinados à salvação. 

Na mesma época de Agostinho, outro teólogo, Pelágio, afirmava que a 

boa vontade e a boas obras humanas seriam suficientes para a 
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salvação individual. Seus ensinamentos constituíam a doutrina do 

pelagianismo, contra a qual se colocou Agostinho. No Concílio de 

Cartago no ano de 417, o Papa Zózimo condenou a pelagianismo 

como heresia e adotou a concepção agostiniana de necessidade da 

graça divina, doada livremente por Deus aos seus eleitos. 

A condenação do pelagianismo explica-se pelo fato de que conservava 

a noção grega de autonomia da vida moral humana, isto é, de que o 

indivíduo pode salvar-se por si só, sendo bom e fazendo boas obras, 

sem a necessidade da ajuda divina. Essa noção chocava-se com a 

ideia de submissão total do ser humano ao Deus cristão, defendida 

pela Igreja. 

Uma consequência disso é a forma como se passa a enfatizar a 

interioridade Enquanto na filosofia grega o indivíduo se identificava 

com o cidadão (isto é, o ser humano social, político), a filosofia cristã 

agostiniana enfatiza no indivíduo sua vinculação pessoal com Deus, a 

responsabilidade de cada indivíduo pelos próprios atos e exalta a 

salvação individual. 

 Liberdade e pecado 

Outro aspecto fundamental da filosofia agostiniana é o entendimento 

de que a vontade é uma força que determina a vida e não uma função 

específica ligada ao intelecto, tal como diziam os gregos. Agostinho 

contrapõe-se, dessa forma, ao intelectualismo moral, que teve sua 

expressão máxima em Sócrates. 

Isso significa que, de acordo com Agostinho, a liberdade humana é 

própria da vontade e não dá razão, e é nisso que reside a fonte do 

pecado. A pessoa peca porque usa de seu livre-arbítrio para satisfazer 

uma vontade má, mesmo sabendo que tal atitude é pecaminosa. Por 

isso, Agostinho afirma que o ser humano não pode ser autônomo em 

sua vida moral, isto é, deliberar livremente sobre a sua conduta. No 

entanto, como o que conduz seus atos é a vontade e não a razão, o ser 

humano pode querer o mal e praticar o pecado, motivo pelo qual 

necessita da graça divina para se salvar. 

 Precedência da fé 

Agostinho, também discutiu a diferença entre a fé cristã e a razão, 

afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre 

entendemos pela razão: creio tudo que entendo, mas nem tudo que 

creio também entendo. “Tudo o que compreendo conheço, mas nem 

tudo que creio conheço”, disse Agostinho. 

Baseando-se no profeta bíblico Isaías, dizia ser necessário 

compreender para crer, pois a fé ilumina os caminhos da razão, e a 

compreensão nos confirma a crença. Isso significa que, para 

Agostinho, a fé revela verdades ao ser humano de forma direta e 

intuitiva. Vem depois a razão, esclarecendo aquilo que a fé já 

antecipou. Há, portanto, para ele, uma precedência da fé sobre a 

razão. 

Influência helenística 

O pensamento agostiniano reflete, em grande medida, os principais 

passos de sua trajetória intelectual anterior à conversão ao catolicismo, 

quando sofreu a influência do helenismo. Vejamos alguns elementos: 

1. Do Maniqueísmo o filósofo herdou uma concepção dualista no 

âmbito moral, simbolizada pela luta entre o bem e o mal, a luz e as 

trevas, a alma e o corpo. Nesse sentido, dizia que o ser humano tem 

uma inclinação natural para o mal, para os vícios, para o pecado. 

Insistia que já nascemos pecadores (pecado original) e somente um 

esforço consciente pode nos fazer superar essa deficiência “natural”. 

Considerando o mal como o afastamento de Deus, defendia a 

necessidade, de uma intensa educação religiosa, com a finalidade de 

reduzir essa distância. 

2. Do Ceticismo ficou a permanente desconfiança nos dados dos 

sentidos, isto é, no conhecimento sensorial, que nos apresenta uma 

multidão de seres mutáveis flutuantes e transitórios. 

3. Do Platonismo Agostinho assimilou a concepção de que a verdade, 

como conhecimento eterno deveria ser buscada intelectualmente no 

“mundo das ideias”. Por isso, defendeu a via do conhecimento, o 

caminho da interioridade, como instrumento legítimo para a busca da 

verdade. Assim, somente o íntimo de nossa alma, iluminada por Deus, 

poderia atingir a verdade das coisas. Da mesma forma que os olhos do 

corpo necessitam da luz do sol para enxergar os objetos do mundo 

sensível, os “olhos da alma” necessitam da luz divina para visualizar 

as verdades eternas da sabedoria. 

Santo Tomás de Aquino  

A filosofia de Tomás de Aquino (1226-

1274), o tomismo, parece ter nascido 

com objetivos claros de não contrariar a 

fé. De fato, sua finalidade era organizar 

um conjunto de argumentos para 

demonstrar e defender as revelações do 

cristianismo. 

Assim, Tomás de Aquino reviveu em 

grande parte o pensamento aristotélico 

em busca de argumentos que 

explicassem os principais aspectos da 

fé cristã. Enfim, fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço 

da religião católica, ao mesmo tempo em que transformou essa filosofia 

numa síntese original. 

Ser e essência  

Apesar de esses princípios básicos terem vindo do pensamento 

aristotélico, não se pode dizer que Tomás de Aquino tenha apenas 

adaptado a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. O que o filósofo 

escolástico empreendeu foi uma sistematização da doutrina cristã 

apoiada em parte na filosofia aristotélica, mas que contém muitos 

elementos estranhos ao aristotelismo, como o conceito de criação do 

mundo, a noção de um Deus único e a ideia de que o vir a ser 

(passagem da potência ao ato) não é autodeterminado, mas procede 

de Deus. 

Mais que isso, Tomás de Aquino introduziu uma distinção entre o ser e 

a essência, dividindo a metafísica em duas partes: a do ser em geral 

e a do ser pleno, que é Deus. De acordo com essa distinção, o único 

ser realmente pleno, no qual o ser e a essência se identificam, é Deus. 

Para o filósofo, Deus é ato puro. Não há o que realizar ou atualizar em 

Deus, pois ele é completo. Tomás de Aquino dirá que Deus é Ser, e o 

mundo tem ser. Ou seja, Deus é o ser que existe como fundamento da 
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realidade das outras essências as quais, uma vez existentes, 

participam de seu Ser. 

Isso equivale a dizer que, nas outras criaturas são seres não 

necessários. É Deus quem permite às essências realizarem-se em 

entes, em seres existentes. 

Provas da existência de Deus 

Outro aspecto importante da filosofia tomista são as provas da 

existência de Deus. Em um dos seus livros mais famosos, a Suma 

teológica, Tomás de Aquino propõem cinco provas, também: 

1. O primeiro Motor: Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. 

Por sua vez, esse outro ser para que se mova, necessita também que 

seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. Se não houvesse 

um primeiro ser movente, cairíamos em um processo indefinido. Logo, 

conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser 

movente que não seja movido por nenhum outro. Esse ser é Deus; 

2. A Causa Eficiente: Todas as coisas existentes no mundo não 

possuem em si a causa eficiente de suas existências. Devem ser 

consideradas efeitos de alguma causa. Tomás de Aquino afirma ser 

impossível remontar indefinidamente à procura das causas eficientes. 

Logo, é necessário admitir a existência de uma primeira causa 

eficiente, responsável pela sucessão de efeitos. Essa causa primeira é 

Deus; 

3. Ser Necessário e Ser Contingente: Esse argumento, uma variante 

do segundo, afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que 

existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem 

podem deixar de ser, então, alguma vez, nada existiu. Mas, se assim 

fosse, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente 

começa a existir em função de algo que já existia. É preciso admitir, 

então, que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente 

necessário, que não tenha fora de si a causa de sua existência, mas, 

ao contrário, que seja a causa da necessidade de todos os seres 

contingentes. Esse ser necessário é Deus; 

4. Os Graus de Perfeição: Em relação à qualidade de todas as coisas 

existentes, pode-se afirmar que há graus diversos de perfeição. Assim, 

estabelecemos que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais 

poderosa, ou mais verdadeira etc. Ora, se uma coisa possui “mais” ou 

“menos” determinada qualidade positiva, isso supõe que deva existir 

um ser com o máximo dessa qualidade, no nível da perfeição. 

Devemos admitir, então, que existe um ser com o máximo de bondade, 

de beleza, de poder, de verdade, sendo, portanto, um ser máximo e 

pleno. Esse ser é Deus; 

5. A Finalidade do Ser: Todas as coisas brutas, que não possuem 

inteligência própria, existem na natureza cumprindo uma função, um 

objetivo, uma finalidade, tal como a flecha orientada pelo arqueiro. 

Devemos admitir, então, que existe algum ser inteligente que dirige 

todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo. Esse ser 

é Deus. 

Mérito de Tomás de Aquino 

Proclamado pela Igreja Católica como Doutor Angélico e Doutor por 

Excelência, Tomás de Aquino é reverenciado nos meios católicos por 

filósofos e professores de filosofia. É o caso, por exemplo, do filósofo 

católico Jacques Maritain (1882-1973). Filósofos não-cristãos, como o 

britânico Bertrand Russell (1872-1970), questionam os méritos de 

Tomás de Aquino, considerando-os insuficientes para justificar sua 

imensa reputação.  

Em que pese essa discordância de opiniões sobre os méritos de 

Tomás de Aquino, é praticamente unânime o reconhecimento de que 

sua obra filosófica representa o apogeu do pensamento medieval 

católico. Posteriormente a esse período, o tomismo seria 

progressivamente questionado pelos movimentos filosóficos que se 

desenvolveram na Renascença e na Idade Moderna. 
 

 

 

A filosofia na Idade Média é pouco abordada nas provas do 

ENEM, geralmente aparece associada com outra temática, 

como mostra as questões abaixo. É interessante observar a 

relação existente entre fé e razão nesse período da filosofia. 

 

 
História da Humanidade, Volume V - Tempos Medievais, 

IdadeMédia. 
https://www.youtube.com/watch?v=q0ME7RLaUSs 
Em nome de Deus, de Clive Donner; 1988 
O nome da rosa, de Jean-Jacques Annaud; 1986 

Santo Agostinho, de Roberto Rossellini, 1972 

https://www.youtube.com/watch?v=PBvZj5Qj3Qs 
 

 

 
http://www.infoescola.com/filosofia/tomismo/ 
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/santo-tomas-
de-aquino-razao-a-servico-da-fe.htm 
http://educacao.uol.com.br/biografias/tomas-de-aquino.htm 

 

 
Assim falou Santo Tomás de Aquino, de Jorge Ben Jor 
 

 

LINKS COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Roma 
Leia em História – Idade Média 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 86: Selfies e a era de Narciso 

 

01. (UEM – 2013 - Adaptada) “Os artigos de fé não são princípios de 

demonstrações nem conclusões, não sendo nem mesmo prováveis, já 

que parecem falsos para todos, para a maioria ou para os sábios, 

entendendo por sábios aqueles que se entregam à razão natural, já 

que só de tal modo se entende o sábio na ciência e na filosofia”. 

(OCKHAM, G. [1280-1349]. In: COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia, São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 120).  
 

A partir do trecho citado, é incorreto afirmar que 

 

A) os argumentos calcados na fé não podem ser submetidos a 

demonstrações lógicas. 

B) o filósofo apresenta a típica separação entre aquilo que é do 

domínio da fé e do domínio da razão para o pensamento medieval.  

C) os artigos de fé são falsos por natureza, visto que não estão 

submetidos nem à ciência nem à filosofia.  

D) as demonstrações e as conclusões, para os filósofos, não podem 

ser deduzidas a partir de princípios falsos.  

E) a distinção entre a teologia e a ciência ou a filosofia está, entre 

outras coisas, nos diferentes procedimentos ou nos métodos de 

comprovação utilizados por elas. 
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02. (IFAL – 2011 - Adaptada) No contexto de dissolução do império 

romano e ascensão de um novo período histórico, feudalismo, 

encontra-se a filosofia patrística, que tem na pessoa de Santo 

Agostinho (Aurelius Augustinus) sua expressão máxima. Acerca da 

filosofia agostiniana, podemos dizer: 

 

A) Agostinho investigou a noção de tempo, revelando pouca 

penetração analítica. O tempo é por ele pensado como cindido em 

relação à estrutura fundamental do próprio mundo. 

B) A teoria da graça e da predestinação se constitui como o cerne da 

antropologia agostiniana. A dualidade dos eleitos e dos 

condenados é a estrutura explicativa da história, exposta na Cidade 

de Deus. 

C) O cerne da antropologia agostiniana concentra-se no entendimento 

de que o homem não é o réprobo miserável, condenado à danação 

eterna e irrecuperável pela graça divina. 

D) A Cidade de Deus apresenta o dualismo platônico entre corpo e 

alma, espírito e matéria, bem e mal, ser e não-ser, sintetizando 

aspectos poucos essenciais do pensamento de Agostinho. 

E) Agostinho tem como matriz filosófica Aristóteles, estabelecendo 

uma reinterpretação do sentido de finalidade última dos seres. 

 

03. (ENEM - 2015) Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é 

preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido 

fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo 

impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por 

indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o homem um 

fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, 

agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria 

diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, 

precisa o homem de um dirigente para o fim. 

 

AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de 
Santo Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 
 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o 

regime de governo capaz de  

 

A) refrear os movimentos religiosos contestatórios.  

B) promover a atuação da sociedade civil na vida política.  

C) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.  

D) reforçar a religião por meio do retorno à tradição helenística.  

E) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.  
 

 

RAZÃO E EXPERIÊNCIA: AS BASES DA CIÊNCIA MODERNA 

Conforme vimos, foi com os filósofos gregos jônicos que as crenças 

mitológicas começaram a ceder lugar ao saber racional. A ideia de 

caos começou a ser dissolvida, nascendo, para substituí-la, o conceito 

de cosmo. Dentro desse novo e revolucionário conceito, o universo 

passou a ser encarado como algo ordenado, harmônico, previsível, 

capaz de ser compreendido racionalmente pelo ser humano. 

O conceito grego de cosmo desenvolveu-se com os pré-socráticos, 

encontrando novas formulações com os filósofos do período clássico, 

entre eles Platão e Aristóteles. Estes legaram ao Ocidente medieval a 

ideia de um cosmo ordenado, no qual a Terra tinha lugar privilegiado. 

Era um cosmo finito, fechado, dividido em dois planos básicos: o céu e 

a Terra.  

Podemos imaginar a revolução espiritual que representaram, portanto, 

as novas concepções da ciência nascente. As conquistas e realizações 

renascentistas deixaram a maioria das pessoas desorientadas e 

desconfiadas. O mundo racionalmente ordenado da antiguidade foi 

questionado e, aos poucos, dissolvido. O que representariam a cidade, 

o Império ou a Igreja diante de um universo infinito? 

Busca de um Novo Centro 

Uma das concepções fundamentais até então – a noção aristotélica de 

espaço hierarquizado, isto é, em que cada lugar apresenta uma 

qualidade diferente da de outro lugar – foi substituída pelo conceito de 

espaço homogêneo, ou seja, em que os lugares são equivalentes, 

sem um ponto fixo referencial, sem uma hierarquia. 

O Sol não se converteria no novo ponto fixo, pois o heliocentrismo de 

Copérnico representava apenas o primeiro passo de um processo de 

descentralização exterior do mundo. 

Como ficará mais claro adiante, o ser humano só encontraria um novo 

centro em si mesmo, isto é, na razão, entendida como a capacidade 

humana de avaliar a realidade e distinguir o verdadeiro do falso. 
 

Mundo representado 

Uma das principais características do pensamento moderno foi tentar 

explicar a realidade a partir de novas formulações racionais. Galileu, 

por exemplo, explicaria o mundo concreto, sensível, por meio de 

relações matemáticas, geométricas, o que não havia sido feito até 

então, embora hoje esse seja um procedimento bastante comum. 

Procura-se um Método 

Outra pergunta que surgiu foi: Qual é a garantia de que um 

pensamento é verdadeiro? A ruptura com toda a autoridade 

preestabelecida de conhecimento fez com que os pensadores 

modernos buscassem uma base segura, algo que garantisse a 

verdade de um raciocínio. Procurava-se, portanto, um método. 

A razão estava em alta. O método escolhido foi o matemático, pois a 

matemática é o exemplo de conhecimento integralmente racional. Ela 

se tornaria, por isso, o modelo seguido pelo racionalismo do século 

XVII. Aprofundaremos a temática do desenvolvimento do método 

científico no estudo específico das concepções de Francis Bacon e 

Galileu Galilei, em seguida, e Descartes, mais adiante. 

 

Francis Bacon 

Nascido em Londres, Francis Bacon (1561-1626) pertencia a uma 

família de nobres. Depois de concluir seus estudos em Cambridge, 

iniciou, em 1577, sua carreira política, através da qual conquistaria os 

mais importantes postos do reino britânico. 

Bacon realizou uma obra científica de inegável valor. É considerado um 

dos fundadores do método indutivo de investigação científica. 

Atribui-se a ele, também, a criação do lema “saber é poder”, que revela 

sua firma disposição de fazer dos conhecimentos científicos um 

instrumento prático de controle da realidade. 

Preocupado com a utilização dos conhecimentos científicos na vida 

prática, Bacon manifestava grande entusiasmo pelas conquistas 

técnicas que se difundiam em seu tempo: a bússola, a pólvora e a 

imprensa. Revelava igualmente sua aversão ao pensamento 

meramente abstrato, característico da escolástica medieval. 

Teoria dos Ídolos 

Para Bacon, a ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, 

tendo em vista proporcionar resultados objetivos para o ser humano. 
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Mas, para isso, era necessário que os cientistas se libertassem daquilo 

que denominava ídolos, isto é, falsas noções, preconceitos e maus 

hábitos mentais. 

Em sua obra Novum Organum, o filósofo destaca quatro gêneros de 

ídolos que bloqueiam a mente humana e prejudicam a ciência: 

1. Ídolos da tribo: referem-se às imperfeições do intelecto, que levam 

os seres humanos a acreditar ingenuamente nos dados dos sentidos 

ou em aspectos da realidade que lhes são convenientes; 

2. Ídolos da caverna: estão relacionados à predisposição do intelecto 

de cada pessoa que, como os prisioneiros da alegoria platônica, toma 

seu mundo particular pela verdadeira realidade; 

3. Ídolos do mercado ou do foro: demonstram o problema de 

comunicação entre os indivíduos em sociedade visto que as palavras 

seriam tidas como idênticas às coisas que designam e, além disso, 

raramente existe um acordo sobre o que de fato significam; 

4. Ídolos do teatro: apontam as doutrinas filosóficas que, assim como 

no teatro, não passariam de dramatizações especulativas meramente 

inventadas.  

Método Indutivo 

Para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propôs 

o método indutivo de investigação, baseado na observação rigorosa 

dos fenômenos naturais, que cumpriria as seguintes etapas: 

1. Observação da natureza para a coleta de informações; 

2. Organização racional dos dados recolhidos empiricamente; 

3. Formulação de explicações gerais (hipóteses) destinadas à 

compreensão do fenômeno estudado; 

4. Comprovação da hipótese formulada mediante experimentações 

repetidas, em novas circunstâncias. 

Bacon dizia que aquele que inicia uma investigação com muitas 

certezas acaba cheio de dúvidas, mas aquele que começa com 

dúvidas pode terminar com algumas certezas. 

Assim, a grande contribuição de Francis Bacon para a história da 

ciência moderna foi apresentar o conhecimento científico como 

resultado de um método de investigação capaz de conciliar a 

observação dos fenômenos, a elaboração racional das hipóteses e a 

experimentação controlada para comprovar as conclusões. 

 

Galileu Galilei 

Nascido na cidade italiana de Pisa, Galileu Galilei (1564-1642) é 

considerado um dos fundadores da física moderna. Foi um entusiasta 

defensor da cosmologia que se desenvolveu a partir da teoria 

heliocêntrica de Copérnico. Rejeitava, portanto, a astronomia de 

Ptolomeu e a física de Aristóteles, que, incorporadas pelo cristianismo 

católico, reinaram durante o período medieval. 

Por contrariar a visão tradicional do mundo, foi advertido pelas 

autoridades católicas, que o julgaram herege. Suas ideias eram 

consideradas contrárias às Sagradas Escrituras. Galileu teria 

comentado então que a Bíblia, em se tratando de temas científicos, não 

era um manual a ser obedecido cegamente. 

Esse pioneirismo rebelde de Galileu atraiu a fúria da Inquisição. Em 

1633, foi condenado por seus inquisidores, que lhe impuseram a 

dramática alternativa: ser queimado vivo em uma fogueira ou retratar-

se publicamente, renegando suas concepções científicas. Galileu optou 

por viver e retratou-se perante o tribunal. Permaneceu, entretanto, fiel 

às suas ideias e, em 1638, quatro anos antes de morrer, publicou 

clandestinamente mais uma obra que contrariava os dogmas oficiais da 

Igreja. 

Método Matemático-Experimental 

Na tradição grega aristotélica, para entender uma coisa não era preciso 

estudá-la experimentalmente. Bastava esforçar-se por compreender 

como essa coisa existe e funciona e, depois, elaborar uma teoria sobre 

isso. Assim, para grande parte dos pensadores antigos e medievais, 

observar as coisas, agir sobre a natureza e pensar como matemático 

eram práticas incompatíveis. Já Galileu – professor de matemática da 

Universidade de Pisa – decidiu, de forma inovadora, aplicar a 

matemática ao estudo experimental da natureza. 

Desse modo, alcançou grandes realizações, entre as quais podemos 

destacar: 

1. a elaboração da lei da queda livre dos corpos, segundo a qual a 

aceleração de um corpo em queda é constante, independentemente de 

o corpo ser leve ou pesado, grande ou pequeno. A demonstração 

dessa lei exige condições ideais (vácuo); 

2. a construção e o aperfeiçoamento de um telescópio, com o qual 

efetuou observações astronômicas que levaram a descobrir o relevo 

montanhoso da Lua, quatro satélites de Júpiter, as formas diferentes de 

Saturno, as fases de Vênus e a existência das manchas solares. 

Mas não é apenas por suas descobertas que Galileu merece especial 

destaque na história das ciências. Uma de suas mais extraordinárias 

contribuições foi ter assumido uma nova postura de investigação 

científica, cuja metodologia tinha como base: 

1. a observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais; 

2. a realização de experimentações para comprovar uma tese; e 

3. a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar 

as regularidades observadas nos fenômenos. 

 

 

Bacon e Galileu foram responsáveis pelo desenvolvimento 
da ciência moderna através da utilização de métodos 
científicos específicos, fundamentando assim a ciência 
como a conhecemos hoje. 

 

A biografia de Francis Bacon em 2 minutos 
www.youtube.com/watch?v=cQpc7Y1_Sfk 
Desenho animado que conta a história de Galileu Galilei 
www.youtube.com/watch?v=rxicbBpmbVc 

 

LINKS COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História - A expansão marítima e comercial 
europeia. 
Leia em História - Renascimento Cultural. 
Leia em História – Iluminismo. 

 

 

01. (PREUNI-SEED/SE – 2017) Francis Bacon, filósofo também 

responsável pelas origens da ciência moderna, postula em seu trabalho 

uma denúncia dos preconceitos e falsas noções que, no seu entender, 

dificultam a apreensão da realidade. A isso ele chama de “ídolos”, que 

seriam 

A) os falsos ídolos da filosofia escolástica, sobretudo os santos, que 

na visão científica seriam aberrações da fé. 

B) seriam os ídolos criados pela tradição filosófica baseada 

fundamentalmente na filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

C) seriam os ídolos da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. 

D) os ídolos da tradição religiosa criados pelo Papa Pio X que exigia a 

adoração deles em suas missas; 
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E) os falsos ídolos que ainda hoje encontramos espalhados pela 

sociedade graças ao papel da mídia em geral. 

 

02. (PREUNI-SEED/SE – 2017) A respeito da modernidade e suas 

teorias filosóficas, assinale a alternativa que NÃO corresponde a esse 

período. 

 

A) revisão da metafísica bem como do problema do conhecimento. 

B) exigência de uma compreensão para o próprio sujeito que 

conhece. 

C) o racionalismo se desenvolve enquanto corrente filosófica que dá 

ênfase na razão durante a construção do conhecimento. 

D) o empirismo, corrente filosófica que surgiu em contraposição ao 

racionalismo. 

E) o empirismo se desenvolve enquanto doutrina filosófica, sobretudo 

entre os italianos ainda ligados à Igreja. 

 

03. (ENEM – 2014) A filosofia encontra-se escrita neste grande livro 

que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), 

que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer 

os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua 

matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras 

figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender 

humanamente as palavras, sem eles, vagamos perdidos dentro de um 

obscuro labirinto.  

Galileu, G. O Ensaiador. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição 

de Galileu significava defender a 

 

A) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade 

Média. 

B) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame 

matemático. 

C) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia 

escolástica. 

D) importância da independência da investigação científica pretendida 

pela Igreja. 

E) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional 

da natureza. 

 
 

MAQUIAVEL E SUA FILOSOFIA POLÍTICA 

Niccolò Machiavelli (1469-1527), conhecido em português como 

Nicolau Maquiavel, é geralmente considerado o mais influente 

pensador político do Renascimento. Nascido em Florença, foi educado 

na tradição humanista cívica.  

Com Maquiavel emerge uma nova visão da política como uma 

atividade autônoma levando à criação de Estados livres e poderosos. 

Essa visão deriva suas normas a partir do que as pessoas realmente 

fazem, em vez de derivá-las a partir do que as pessoas deveriam fazer. 

Tendo em vista que o objetivo do governo é perpetuar-se no poder, não 

importando os meios para atingir esse fim, o problema do mal surge 

como uma questão central: o ator político reserva-se ao direito de 

“entrar no mal quando for necessário”. O requerimento das filosofias 

políticas clássica, medieval e humanista cívica de que a política deve 

ser praticada dentro das fronteiras da virtude é cumprido ao ser 

redefinido o significado da própria virtude. A virtù maquiaveliana é a 

habilidade de alcançar a “verdade efetiva” sem ater-se a restrições 

morais, filosóficas ou teológicas; essa ideia de virtude possui uma 

relação profunda com o sentido grego de valor, de força, uma 

qualidade de lutador viril – por isso o destaque para o termo “virtù” ao 

invés de “virtude”, que envolve um sentido mais religioso. Maquiavel 

reconhece dois limites à virtù: (1) fortuna, compreendida como o acaso; 

e (2) o temperamento do próprio indivíduo. Contudo, para um bom 

governante, é necessário o domínio da fortuna bem como a identidade 

com a virtù, pois, de nada adiantaria ao governante ser virtuoso se não 

souber ser precavido ou ousado no tempo certo, aguardando o 

momento ideal para agir. 

A história é vista como o produto conjunto da atividade humana e da 

alegada atividade celeste (compreendida pela astrologia), entendida 

como a “causa geral” de todos os movimentos no mundo sublunar. Não 

há lugar aqui para a soberania de Deus, nem para a Providência. 

Reinos, repúblicas e religiões seguem um padrão naturalista de 

nascimento, crescimento e declínio. Mas, dependendo do resultado da 

disputa entre virtù e fortuna, há a possibilidade da renovação política; e 

Maquiavel via a si mesmo como o filósofo da renovação política. 

Historicamente, a filosofia de Maquiavel veio a ser identificada com o 

maquiavelismo, a doutrina segundo a qual a razão de Estado não 

reconhece moral superior a alguma e que, para o bem do Estado, tudo 

é permitido – ou seja, a ideia da preponderância da Razão de Estado. 

 

 

 

Maquiavel é uma das maiores referências na filosofia política 
em função de sua novidade ao separar moral (ética), 
sobretudo cristã, da política, isto é, ter retirado a metafísica 
da política, prática recorrente da política atual. 

 

Shakespeare, Maquiavel e Montaigne nas palavras do 
filósofo Luiz F. Pondé. 
https://www.youtube.com/watch?v=u02VdWD2c5M 

 

http://www.infoescola.com/filosofia/filosofia-medieval/ 
Maquiavel e a ruptura com o pensamento político da 
antiguidade clássica 
professorcaioandrade.wordpress.com/2016/07/29/maquiavel-

e-a-ruptura-com-o-pensamento-politico-da-antiguidade-

classica/ 

 

LINKS COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História - A formação dos Estados Nacionais. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 87 – Descendente da família imperial quer propor volta 
da monarquia no Brasil; 
Texto 89 – Em dez anos, Câmara aprova 16 de 875 

propostas de reforma política; 
Texto 90 – Reforma política a bem dos políticos. 

 

 

01. (UEM – 2012 – Adaptada) O filósofo italiano Nicolau Maquiavel 

(1469-1527) afirma: “Porque em toda cidade se encontram estes dois 

humores diversos: e nasce, disto, que o povo deseja não ser nem 

comandado nem oprimido pelos grandes e os grandes desejam 

comandar e oprimir o povo; e desses dois apetites diversos nasce na 

cidade de um desses três efeitos: ou o principado, ou a liberdade, ou a 

licença”. 

MAQUIAVEL, O Príncipe. São Paulo: Hedra, 2009, p.109. 

A partir do trecho citado, assinale a alternativa incorreta.  
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A) É da natureza dos grandes, no caso os ricos, o desejo de dominar 

o povo, no caso os pobres.  

B) Povo e grandes formam dois grupos políticos distintos e 

antagônicos em toda cidade.  

C) Os grandes se unem politicamente para se defenderem do desejo 

de dominação do povo.  

D) O fenômeno descrito era restrito às cidades italianas do período 

histórico do filósofo. 

E) As lutas e tensões existem desde sempre entre os grupos sociais, 

por isso ser uma ilusão alcançar um bem comum a todos. 

 

02. (ENEM - 2010) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a 

reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De 

fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do 

que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem 

ao assassínio e ao roubo. (Maquiavel, N. O Príncipe. São Paulo: Martin 

Claret, 2009). 

 

No século XVI, Maquiavel escreve O Príncipe, reflexão sobre a 

Monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, 

segundo esse autor, baseava-se na  

 

A) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

B) bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 

C) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 

D) neutralidade diante da condenação dos servos. 

E) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 

 

03. (ENEM – 2012) Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de 

que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa 

opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes 

transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais 

escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar 

inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a 

sorte decida metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite 

o controle sobre a outra metade. (MAQUIAVEL, N.O Príncipe. Brasília: Ed 

UnB, 1979 (adaptado). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu 

tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu 

pensamento político e o humanismo renascentista ao. 

 

A) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do 

seu tempo. 

B) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. 

C) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação 

humana. 

D) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de 

aprendizagem. 

E) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. 

 

04. (ENEM – 2013) Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado 

que temido ou temido que amado. Responde-me que ambas as coisas 

seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro 

ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque 

dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, 

volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes 

fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a 

vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas 

quando ele chega, revoltam-se. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas 

relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser 

 

A) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos 

outros. 

B) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito 

na política. 

C) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e 

inconstantes. 

D) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portanto 

seus direitos naturais. 

E) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus 

pares. 

 

 

GRANDE RACIONALISMO: O CONHECIMENTO PARTE DA RAZÃO 

 

Durante o século XVII, a confiança no papel da razão no processo de 

conhecimento chega a seu auge no contexto da filosofia (que se 

mantinha ainda aliada à ciência). Por isso a produção filosófica dessa 

época é chamada de grande racionalismo. 

No campo das teorias do conhecimento, racionalismo designa a 

doutrina que privilegia a razão no processo de conhecer a verdade. 

Abordaremos em seguida dois dos principais filósofos racionalistas 

desse período: René Descartes e Baruch Espinosa. 

René Descartes 

René Descartes (1596-1650) nasceu em La Haye, França, em uma 

família de prósperos burgueses. Decepcionado com a formação jesuíta 

(tomista-aristotélica) que recebera, decidiu buscar a ciência por conta 

própria, esforçando-se por decifrar o “grande livro do mundo”. Em suas 

inúmeras viagens pela Europa, estabeleceu contatos com vários sábios 

de seu tempo, entre eles Blaise Pascal (1623-1662), cujas principais 

ideias estudaremos mais adiante. Temendo perseguições religiosas e 

tendo em mente a condenação de Galileu, tomou uma série de 

cautelas na exposição de suas ideias. Autocensurou vários trechos de 

suas obras para evitar tanto a repressão da Igreja Católica como a 

reação fanática dos protestantes. Apesar disso, o que publicou é 

suficientemente vasto e valioso para situá-lo como um dos 

fundadores da filosofia moderna. 

Dúvida Metódica 

Vimos antes que Descartes afirmava que, para conhecer a verdade, é 

preciso, de início, colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. 

É necessário questionar tudo e analisar criteriosamente se existe algo 

na realidade que possamos ter plena certeza. 

Fazendo uma aplicação metódica da dúvida, o filósofo percebeu que a 

única verdade totalmente livre de dúvida era que ele pensava. Deduziu 

então que, se pensava, existia (“Penso, logo existo”). Para Descartes, 

essa seria uma verdade absolutamente firme, certa e segura, que, por 

isso mesmo, deveria ser adotada como princípio básico de toda a sua 

filosofia. Era sua base, seu novo centro, seu ponto fixo. 

É preciso ressaltar que o termo pensamento é utilizado por Descartes 

em um sentido bastante amplo, abrangendo tudo o que afirmamos, 
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negamos, sentimos, imaginamos, cremos e sonhamos. Assim, o ser 

humano era, para ele, uma substância essencialmente pensante. 

 

Dualismo 

Aplicando a dúvida metódica, Descartes chegou à conclusão de que no 

mundo haveria apenas duas substâncias, essencialmente distintas e 

separadas: 

1. a substância pensante (res cogitans), correspondente à esfera do 

eu ou da consciência; e 

2. a substância extensa (res extensa), correspondente ao mundo 

corpóreo, material. 

O ser humano seria composto dessas duas substâncias, enquanto a 

natureza seria apenas substância extensa. Essa era uma concepção 

que se chocava com a noção tomista-aristotélica predominante, 

segundo a qual haveria tantas substâncias quantos seres existirem. 

A metafísica cartesiana também incluía uma substância infinita (res 

infinita), relativa a Deus, o ser que teria criado todas as coisas. Mas 

essa substância não seria parte deste mundo, pois o Deus cartesiano é 

transcendente, está separado de sua criação como também não 

possui nenhuma relação com o Deus pregado pela religião judaico-

cristã. 
 

Idealismo 

Descartes concluiu, porém, que o pensamento (ou consciência) é algo 

mais certo que qualquer corpo, pois ele considerava a matéria algo 

apenas conhecível, se é o que o é, por dedução do que se sabe da 

mente. Nesse sentido, o pensador francês descobre que a mente é 

composta por ideias e serão elas que poderão validar ou não o 

conhecimento que se tem sobre a realidade assim como de si mesmo. 

Adotará, então, o critério da evidência do cogito na validação de 

alguma ideia clara e distinta, ou seja, indubitável, que não suscite 

nenhuma dúvida. Identifica, então, três tipos de ideias: (1) ideias inatas, 

que não são derivadas da experiência, mas se encontram no indivíduo 

desde seu nascimento; (2) adventícias, também chamadas de 

empíricas, formadas a partir da experiência sensível e estando sujeitas 

à dúvida; e as da (3) imaginação, formadas em nossa mente a partir 

dos elementos de nossa experiência podendo ser mescladas. 

Racionalismo 

Descartes era um racionalista convicto. Recomendava que 

desconfiássemos das percepções sensoriais, responsabilizando-as 

pelos frequentes erros do conhecimento humano. Dizia que o 

verdadeiro conhecimento das coisas externas devia ser conseguido 

através do trabalho lógico da mente. Nesse sentido, considerava que, 

no passado, dentre todos os indivíduos que buscaram a verdade nas 

ciências, só os matemáticos puderam encontrar algumas 

demonstrações, isto é, algumas razões certas e evidentes. 

Descarte atribuía, portanto, grande valor à matemática como 

instrumento de compreensão da realidade. Ele próprio foi um grande 

matemático, sendo considerado um dos criadores da geometria 

analítica, sistema que tornou possível a determinação de um ponto em 

um plano mediante duas linhas perpendiculares fixadas graficamente 

(as coordenadas cartesianas). 

 

Método Cartesiano 

Da sua obra Discurso do Método, podemos destacar quatro regras 

básicas, consideradas por Descartes capazes de conduzir o espírito na 

busca de verdade: 

1. Regra da Evidência: só aceitar algo como verdadeiro desde que 

seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção. As ideias 

claras e distintas seriam encontradas em sua própria atividade mental, 

independentemente das percepções sensoriais externas. Graças a elas 

Descartes propôs a existência das ideias inatas (com as quais 

nascemos), que são plenamente racionais. Exemplos: as ideias 

matemáticas, as noções gerais de extensão e movimento, a ideia de 

infinito, etc.; 

2. Regra da Análise: Dividir cada uma das dificuldades surgidas em 

tantas partes quantas forem necessárias para resolvê-las melhor; 

3. Regra da Síntese: Reordenar o raciocínio indo dos problemas mais 

simples para os mais complexos; 

4. Regra da Enumeração: Realizar verificações completas e gerais 

para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi 

omitido. 

 

Herança Cartesiana 

O pensamento de Descartes influi profundamente no pensamento 

posterior. Sua concepção dualista do ser humano ainda é sentida em 

diversos campos do conhecimento. E seu método contribuiu 

grandemente para uma visão reducionista da realidade. 

Sua tentativa, porém, de reconstruir o edifício do conhecimento talvez 

não tenha sido uma obra tão fecunda quanto o efeito demolidor que 

provocou. Por isso, podemos dizer que Descartes celebrizou-se não 

propriamente pelas questões que resolveu, mas, sobretudo, pelos 

problemas que formulou, problemas esses que foram herdados pelos 

filósofos posteriores. 

 

 

 

 
É bom salientar que, embora a modernidade deixasse de 
lado as características essenciais da Idade Média, ainda 
assim alguns conceitos desse período eram amplamente 
discutidos por filósofos como Descartes. Discutia-se, por 
exemplo, sobre Deus, porém através de uma perspectiva 
racionalizada ou ainda humanizada. 

 

 
Descartes - Filme Completo 
https://www.youtube.com/watch?v=T9cq7G8hoAE 

 

 

 
Surgimento do Método Científico - InfoEscola  
https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-
cientifico/  
Descartes e a Dúvida - Filosofia Enem - Blog do Enem 
https://blogdoenem.com.br/descartes-e-duvida-filosofia-enem/ 
Descartes e a Natureza do corpo e da mente - InfoEscola 
https://www.infoescola.com/psicologia/descartes-e-a-
natureza-do-corpo-e-da-mente/ 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Idade Média 

 

01. (PREUNI-SEED/SE – 2017) Sobre Descartes e seu propósito inicial 

de encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade 

indubitável, é correto afirmar que 

A) Descartes procura a mesma certeza existente na religião, já que 

esta é a única referência para a construção de um saber confiável. 

B) sua procura é estabelecida quando reconhece na mathesis 

universalis um conhecimento genuinamente dominado pela fé. 

https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/ciencias/surgimento-do-metodo-cientifico/
https://blogdoenem.com.br/descartes-e-duvida-filosofia-enem/
https://blogdoenem.com.br/descartes-e-duvida-filosofia-enem/
https://blogdoenem.com.br/descartes-e-duvida-filosofia-enem/
https://blogdoenem.com.br/descartes-e-duvida-filosofia-enem/
https://www.infoescola.com/psicologia/descartes-e-a-natureza-do-corpo-e-da-mente/
https://www.infoescola.com/psicologia/descartes-e-a-natureza-do-corpo-e-da-mente/
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C) o ideal da matemática também serviria para os propósitos de 

Descartes já que admite na matemática o princípio metodológico 

originário para a ciência moderna. 

D) o ideal matemático também se aplicaria a Deus visto que, no 

sentido cartesiano, possui as mesmas características que o Deus 

cristão. 

E) Descartes está preocupado em encontrar a verdade presente na 

Revelação, por isso sua obstinação pelo método. 

 

02. (ENEM - 2013)  

TEXTO I Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus 

primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e 

de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados 

não podia ser senão mui duvidoso e incerto. Era necessário tentar 

seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões 

a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de 

estabelecer um saber firme e inabalável. (DESCARTES, R. Meditações 

concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultura, 1973) 

 

TEXTO II É o caráter radical do que se procura que exige a 

radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for 

ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá 

sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será 

seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por 

essa mesma dúvida. (SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: 

Moderna, 2001).  

 

A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para 

viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se 

 

A) retomar o método da tradição para edificar a ciência com 

legitimidade. 

B) questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e 

concepções. 

C) investigar os conteúdos da consciência dos homens menos 

esclarecidos.  

D) buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e 

ultrapassados. 

E) encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser 

questionados. 

 

03. (ENEM – 2014) É o caráter radical do que se procura que exige a 

radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for 

ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá 

sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será 

seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por 

essa mesma dúvida. (Silva, F. L. Descartes: A Metafísica da Modernidade. 

São Paulo: Moderna. 2011 – adaptado). 

 

Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da 

filosofia cartesiana tem caráter positivo para o(a) 

 

A) dissolução do saber científico. 

B) recuperação dos antigos juízos. 

C) exaltação do pensamento clássico. 

D) surgimento do conhecimento inabalável. 

E) fortalecimento dos preconceitos religiosos. 

 

04. (ENEM – 2016) Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, 

embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por 

outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de 

problemas; não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os 

raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido 

sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter 

aprendido, não ciências, mas histórias. 

DESCARTES, R. Regras para orientação do espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o 

conhecimento, de modo crítico, como resultado da 

 

A) investigação de natureza empírica. 

B) retomada da tradição intelectual. 

C) imposição de valores ortodoxos. 

D) autonomia do sujeito pensante. 

E) liberdade do agente moral. 

 

 

BARUCH DE ESPINOSA 

Espinosa (1632-1677) nasceu na Holanda, filho de imigrantes judeus 

de origem hispano-portuguesa. Em sua filosofia, desenvolveu um 

racionalismo radical, que se caracterizou pela crítica às superstições 

religiosas, políticas e filosóficas. 

De acordo com o filósofo, a fonte de toda superstição é a imaginação. 

Incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo, a 

imaginação credita à realidade um Deus transcendente e voluntarioso, 

nas mãos de quem os seres humanos não passam de joguetes. A 

partir da superstição religiosa, desenvolvem-se as superstições 

políticas e filosóficas. 

Deus Imanente 

Para combater essas superstições em sua origem, Espinosa escreveu 

a Ética, texto no qual busca provar, como em uma demonstração 

geométrica, a natureza racional de Deus, que se manifesta em todas 

as coisas (Deus imanente). Desse modo, Deus não está fora nem 

dentro do universo: ele é o próprio universo. 

No interior desse entendimento racionalista, não há lugar para tragédia 

nem mistérios: tudo se torna compreensível à luz da razão. A filosofia 

seria o conhecimento racional de Deus, e a liberdade humana 

consistiria na consciência da necessidade. Ou seja, não haveria livre-

arbítrio, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal e, 

portanto, tudo o que existe é necessário, não pode ser transgredido, 

pois faz parte da natureza divina. Por isso, Espinosa propunha a 

equação Deus = Natureza, que significa: tudo existe em Deus e 

mantém-se em seu Ser. 
 

BLAISE PASCAL 

Vejamos, por último, um filósofo que viveu na época do grande 

racionalismo, mas que foi um pensador contra a corrente, isto é, um 

crítico de seus contemporâneos e da confiança excessiva na razão. 

Trata-se de Blaise Pascal (1623-1662), nascido em Clermont-Ferrand, 

na França. 

Apesar de ter sido um grande matemático e físico e de ter inventado a 

primeira calculadora, não aceitava o reducionismo matemático nas 

questões humanas. Exemplo disso é sua frase lapidar: “O coração tem 

razões que a própria razão desconhece”. Pascal preferiu refletir sobre a 
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condição trágica do ser humano, ao mesmo tempo magnífico e 

miserável, capaz de alcançar grandes verdades e gerar grandes erros. 

Em sua obra Pensamentos, escrita sob a forma de aforismos, 

questiona a situação paradoxal do ser humano em meio a toda a 

realidade existente: “No fundo, o que é o homem na natureza? É nada 

em relação ao infinito, é tudo em relação ao nada, algo de intermediário 

entre o nada e o tudo”. Diante das novas teorias astronômicas de seu 

tempo, confessa: “O silêncio eterno dos espaços infinitos apavora”. 

Limites da Razão 

Assim, em vez de mostrar a mesma confiança na razão que 

caracterizava os pensadores de seu tempo, Pascal defendeu a ideia de 

que o ser humano não pode conhecer o princípio e o fim das realidades 

que busca compreender. Estaria limitado apenas às aparências, já que, 

em suas palavras, “só o autor dessas maravilhas as compreende; 

ninguém mais pode fazê-lo”. 

Afirmava que a razão humana seria impotente para provar a existência 

de Deus. Dependeria da fé a crença em um Deus, cuja existência 

jamais poderá ser provada. De acordo com seu pensamento, “o 

supremo passo da razão está em reconhecer que há uma infinidade de 

coisas que a ultrapassam”. Dessa forma ele dirá: “O coração – e não a 

razão – é que sente Deus. E isto é a fé: Deus sensível ao coração e 

não à razão”. 

Pascal polemizou contra o Deus dos filósofos e dos sábios, um deus 

transformado em engenheiro do mundo, que uma vez criado, seguiria 

seu rumo em um cego mecanicismo. Nessa polêmica, seu alvo era 

Descartes e sua concepção de um Deus das verdades geométricas. O 

que Pascal buscava recuperar era o “Deus de amor e consolação, é 

um Deus que faz cada qual sentir interiormente a sua própria miséria e 

a misericórdia infinita de Deus”. 
 

 

 

Espinosa considerava que era preciso levar em conta a 
definição geral de substância, aceita por todos os filósofos 
desde a filosofia clássica. A definição seria: “substância é aquilo 
que existe em si e por si e não depende de outros para existir”. 
Nessa linha de raciocínio, Espinosa conclui que em todo o 
universo há uma única substância: Deus.   

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OWRb5AEGHgs 
Spinosa - O Apóstolo da Razão. (Completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=pVpEcMqDbUc 

 

 
Baruch Spinoza (1632 - 1677) - Só Filosofia - Portal de Filosofia 
www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=72 
Espinosa, uma subversão filosófica: o homem e a ... - Revista CULT 

https://revistacult.uol.com.br/home/baruch-espinosa/ 
1.  

2.  
 

 

 

01. (PREUNI-SEED/SE – 2017) A filosofia de Espinosa é uma crítica 

da superstição em todas as suas formas: religiosa, política e filosófica. 

A superstição é uma paixão negativa da imaginação que, impotente 

para compreender as leis necessárias do universo, oscila entre o medo 

dos males e a esperança dos bens. [...] Nascida do medo e da 

esperança, a superstição faz surgir uma religião onde Deus é um(a) 
 

ESPINOSA, B. In: Vida e obra (CHAUÍ, M.). Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 
10. 
 

A) ser colérico ao qual se deve prestar culto para que sempre seja 

benéfico. 

B) conceito meramente simbólico e metafísico que serviria apenas 

como referencial moral absoluto. 

C) entidade absoluta constituída ainda por outras três: o Pai, o Filho e 

o Espírito Santo. 

D) ser que seria a encarnação do sumo Bem, sendo que o mal seria 

algo restrito à natureza humana. 

E) forma espiritual de congregação de valores morais absolutos. 
 

 

02. (PREUNI-SEED/SE – 2017) Cruzam-se em Pascal duas histórias: a 

do racionalismo e a do jansenismo, a ciência e a apologética. [...] Os 

conhecimentos que dependem da razão aperfeiçoam-se com o tempo 

– e por isso os modernos conheceriam mais e melhor a física do que 

os antigos. As verdades da fé, ao contrário, seriam fundadas na 

autoridade e na memória. [...] Essa posição conduz Pascal à crítica ao 

conservadorismo de seu século: combate os físicos que apelam para a 

autoridade dos antigos e os teólogos que pretendem inventar 

“verdades” novas. [...] No entanto, a visão pascalina é uma visão 

trágica, que 
 

PASCAL, B. In: Vida e obra (CHAUÍ, M.). Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 
17. 
 

A) busca resgatar os valores científicos da filosofia clássica. 

B) não se concilia com o racionalismo de origem cartesiana. 

C) tenta mesclar literatura das tragédias gregas à ciência moderna. 

D) não aceita a participação de pensadores de outros contextos na 

constituição do novo saber científico. 

E) revigora a filosofia ao incorporar o racionalismo platônico 

fortalecendo, desse modo, o racionalismo moderno. 
 

03. (PREUNI-SEED/SE – 2017) Pascal não é um apressado adepto da 

certeza. Para ele, a única certeza é a evidência da falsidade [...]. 

Mesmo quando a experiência confirma a hipótese, isso não significa a 

certeza da verdade, mas que ela é mais provável, pois as outras 

conduzem a absurdos. O mesmo critério aplica-se às questões 

religiosas. A transmissão do pecado original, por exemplo, é 

incompreensível, mas, “sem esse mistério, o mais incompreensível de 

todos, somos incompreensíveis a nós mesmos [...]. Certamente, o 

pecado original não é uma ideia clara e evidente, ao contrário. 

ABRÃO, B. S. História da filosofia. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 209-210. 
 

A passagem acima nos remete a conclusão de que 
 

A) é preciso reconhecer que a religião é uma forma de nos oferecer 

conhecimentos efetivamente válidos além de comprováveis. 

B) o pecado original é um problema já superado na filosofia e não há 

porque discuti-lo. 

C) deve-se admitir o pecado original como provável para que a 

condição humana possa adquirir algum sentido. 

D) os argumentos pascalinos estão voltados para uma tentativa de 

demonstrar a existência divina. 

E) conclui o pensador que “a razão é Deus, e Deus é racional”. 

 

 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=72
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=72
https://revistacult.uol.com.br/home/baruch-espinosa/
https://revistacult.uol.com.br/home/baruch-espinosa/
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1. A CIÊNCIA DA SOCIEDADE E O OLHAR SOCIOLÓGICO 

1.1 AS CIÊNCIAS SOCIAIS 

As ciências sociais buscam entender como o homem é capaz de 

produzir o conhecimento que se manifesta em costumes, 

convenções, hábitos, instituições e instrumentos, o que chamamos 

de cultura, ou seja, tudo aquilo que não é natural, mas sim 

produzido pelo homem. Consequentemente, as ciências sociais 

procuram também compreender como se estabelecem as relações 

entre os homens e como se formam as relações sociais. Devido a 

isso, podemos apresentar divisões que tentam abarcar aspectos 

específicos dessas movimentações das sociedades humanas. 

Antropologia- surgida no final do século XIX, tem como objeto de 

estudo fundamental a cultura. Mais que isso, busca estudar as 

culturas diferentes da cultura europeia, pois os primeiros estudos 

antropológicos se realizaram na África, quando se procurou 

entender a cultura dos povos daquele continente para esclarecer 

seus modelos de organização social. 

Ciência política- trata-se de uma ciência social recente, que teve 

seu princípio nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Tem como 

objetivo estudar o conceito de poder e suas implicações nas 

sociedades democráticas. Realiza pesquisas eleitorais, estuda 

grupos e partidos políticos e analisa o Estado e as diversas formas 

de governos, além das diferentes ideologias políticas, como o 

liberalismo e o socialismo. 

Sociologia- Esta ciência nasceu na França, no século XIX. Ela 

procura entender como a esfera social se manifesta e conserva 

seus valores. Além de possuir um caráter científico, também procura 

intervir no processo social de maneira a solucionar os diversos 

problemas que afetam as sociedades contemporâneas. 

1.2 O QUE É SOCIOLOGIA? 

A Sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Mas essa 

definição traz conceitos complexos como de ciência e o de 

sociedade. 
A CIÊNCIA é uma forma especial de conhecimento que se difere de 

outras modalidades do saber, como o senso comum, o religioso, o 

filosófico e o artístico. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior 

que outras formas de conhecimento, cada uma delas tem sua 

legitimidade. Significa apenas que a ciência é diferente porque é um 

conhecimento construído a partir de procedimentos metódicos com 

propósitos empíricos e operacionais que proporciona um saber que 

evolui de modo cumulativo. Os dois postulados básicos da ciência 

são: a) trata-se de um conhecimento do geral e não do particular; b) 

é o conhecimento do oculto, do que está encoberto pelas 

aparências do fenômeno. Esses aspectos implicam uma postura 

própria do cientista que busca promover a transparência do 

processo de produção do conhecimento e manter um permanente 

estado de alerta, ou seja, uma postura crítica diante da aparência 

das coisas e, por isso, o cientista busca descobrir a essência delas. 

Seus procedimentos básicos são: 1) embasamento teórico, 2) 

observação de fenômenos, 3) construção de hipóteses, 4) teste das 

hipóteses e 5) generalização dos resultados. 
A SOCIEDADE também é um conceito bastante complexo. Essa 

palavra tende a expressar, de modo amplo, a ideia de totalidade de 

seres humanos na Terra em conjunto com suas culturas, 

instituições, normas, ideias e valores. É de fato uma associação que 

assegura a vida humana. A sociedade é formada por indivíduos, e 

estes são constituintes da sociedade. Ambos se encontram 

imbricados, não sendo possível considerar os termos indivíduo e 

sociedade separadamente. 

Em sociedade, as pessoas estabelecem relações entre si, 

independentemente de sua vontade ou consciência sobre isso. 

Essas relações, que são tanto de cooperação quanto de conflito, 

asseguram a produção dos modos de vida, as ideias e a história. 

Assim, nós, seres humanos, somos simultaneamente, produto e 

produtores da sociedade, que é sempre historicamente situada. De 

modo que, podemos identificar a Sociologia como a ciência da 

produção, reprodução e transformação das relações sociais. Ou 

seja, seu objeto de estudo são as interações humanas e os produtos 

destas em constante processo de transformação. A Sociologia é 

uma ciência humana, histórica e uma disciplina das Ciências 

Sociais. Ela se difere das ciências naturais e exatas porque o sujeito 

pesquisador possui a mesma natureza que seu objeto de estudo, já 

que ele próprio é membro da sociedade. E isso implica reconhecer 

que as categorias, objetos e métodos de análise são social e 

historicamente construídos. 
1.3 O OLHAR SOCIOLÓGICO 

Aprender a pensar sociologicamente, por outras palavras, olhar 

mais além significa cultivar a imaginação. Estudar Sociologia não 

pode ser apenas um processo rotineiro de acumulação de 

conhecimentos. Um sociólogo é alguém capaz de se libertar do 

quadro das suas circunstâncias pessoais e pensar as coisas num 

contexto mais abrangente. O trabalho sociológico depende do que o 

autor americano C. Wright Mills, numa frase famosa, denominou de 

imaginação sociológica (Mills, 1970). A imaginação sociológica 

implica, acima de tudo, abstrairmo-nos das rotinas familiares da vida 

cotidiana de maneira a poder olhá-las de forma diferente.  
A imaginação sociológica nos permite ver que, muitos dos 

fenômenos, que parecem dizer respeito apenas ao indivíduo, na 

verdade refletem questões mais amplas.  
Embora todos sejam influenciados pelo contexto social que nos 

inserimos, nenhum de nós têm o comportamento determinado 

unicamente por esses contextos. Nós possuímos, e criamos, a 

nossa própria individualidade. A tarefa da Sociologia é investigar as 

relações entre a sociedade e o indivíduo, bem como as ações 

individuais. O que nós fazemos tanto estrutura – dá forma ao mundo 

social que nos rodeia como, simultaneamente, é estruturado por 

esse mesmo mundo social. 

 

 

Para compreender o conhecimento das Ciências Sociais é 

necessário romper com o senso comum e com a ideia de 

encarar as coisas como “naturais”. Devemos treinar o nosso 

“olhar”, estranhar o cotidiano para a compreensão das 

pesquisas, conceitos, formulações e teorias 

 

 
Sugestão de livro: “O que é realidade? ” 
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01. (UNESP - 2012) A pesquisa e a produção de informações 

realizadas pelo sociólogo estão baseadas em um compromisso 

científico com a realidade social. A divulgação pública da pesquisa e 

da produção de informações deve ser:  
A) filtrada ideologicamente, pois pode acarretar maiores conflitos 

sociais.  
B) filtrada politicamente pela classe social detentora do poder e 

depois transmitida à população.  
C) precisa, no entanto deixando de lado questões polêmicas. Estas 

devem ser transmitidas apenas às agências de financiamento 

da pesquisa.  
D) precisa e correta, sobretudo porque o cidadão tem o direito à 

informação.  

E) correta, sem no entanto haver grandes aprofundamentos 

técnico-científicos e teórico-metodológicos, pois o povo não 

entenderia. 
 

02. (UEM-PR/Adaptada/2008) “Todos nós sabemos da existência 

de um certo tipo de ‘organização social’ entre animais não humanos, 

não apenas entre mamíferos superiores, tais como os macacos, por 

exemplo, mas também insetos: formigas, cupins e abelhas, 

notadamente. (...) Quando comparamos as ‘sociedades’ animais, 

não humanas, particularmente a sociedade daqueles insetos, o 

fazemos porque constatamos que o comportamento de tais animais 

apresenta certas padronizações parecidas com algumas 

padronizações verificadas entre os seres humanos” 
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas, 1985, p. 29. 

 

Considerando o que diz o texto acima, assinale a alternativa correta: 

A) Segundo o autor, não há diferença essencial alguma entre o 

estudo das sociedades humanas feito pela sociologia e o das 

sociedades de insetos feito pela entomologia. 

B) De acordo com o texto, homens e animais são padronizados 

devido ao peso da herança genética em todos os tipos de 

sociedades. 

C) Podemos concluir do texto que são os fatores do meio ambiente 

que levam à padronização dos comportamentos dos animais e 

dos seres humanos. 

D) Segundo o autor, se não fosse a descoberta das leis de 

padronização das sociedades de animais, os sociólogos não 

teriam se interessado pelas leis de padronização existentes nas 

sociedades humanas. 

E) Podemos deduzir do texto que tanto os pesquisadores dos 

animais quanto os sociólogos se preocupam com as ações 

regulares produzidas pela vida em sociedade. 
 

 

2.PRECEDENTES HISTÓRICOS DA SOCIOLOGIA 

A Sociologia nasce como resultado das profundas transformações 

que marcam a passagem do feudalismo ao capitalismo entre os 

séculos XVI ao XVIII. Esse processo é resultado de três revoluções 

que transformaram a cultura, a economia e a política, modificando 

definitivamente a história da humanidade. São eles: a Primeira 

Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa. 
2.1 REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

A primeira Revolução Científica, ocorrida no século XVI e XVII, 

inaugurou a ciência moderna, que teve como prenúncio o 

surgimento de uma nova cosmologia, que passaria à visão 

heliocêntrica de Copérnico (1473-1543), o qual afirmava que o Sol 

era o centro do Universo, e não a Terra como afirmava a teoria 

geocêntrica. Isso possibilitou posteriormente os preceitos de Bacon 

(1561-1626), as concepções de Descartes (1596-1650) que retoma 

a importância da razão como fonte primeira do conhecimento 

verdadeiro e as descobertas de Galileu (1564-1642), produzindo um 

novo elemento no espírito humano: a ciência como reveladora da 

realidade. Isso resultou na emergência de uma visão mecanicista e 

reducionista do universo, concebendo todas as realidades como 

similar ao mecanismo de um relógio com engrenagens em conexão. 

Desse modo, bastaria conhecer o funcionamento de cada uma das 

partes para controlá-lo e direcioná-lo, e esse conhecimento se faria 

pela dedução. Ou seja, conhecendo cada uma das partes, é 

possível compreender o todo. Os achados do mecanismo 

possibilitaram, um século depois, o desenvolvimento de novas 

tecnologias que levariam a inventos revolucionários, como o tear 

mecânico, em 1733, e a máquina a vapor, desenvolvida entre 1761 

e 1768, o que abriria caminho à Revolução Industrial. 
2.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Esta teve início na Inglaterra do século XVII e não demorou a 

expandir-se pela Europa. Desestabilizou a antiga ordem feudal 

baseada nas relações servis, com a introdução da máquina no 

processo de produção, a modificação das relações de trabalho, a 

complexidade das hierarquias sociais e as diferenciações entre os 

membros da sociedade. De um lado, a burguesia se consolidou 

como a classe detentora do poder econômico, de outro, 

desenvolveu-se o proletariado como a camada mais numerosa da 

população, convertida em trabalhador livre. Tão livre que os 

trabalhadores não tinham mais acesso aos meios de produção. A 

dinâmica capitalista transformou tudo em mercadoria, inclusive a 

força de trabalho humana, assim, esta passou a ser vendida em 

troca de salário, impondo às classes operárias jornadas de trabalho 

que chegavam a 16 horas diárias, com remuneração que não 

garantia a sobrevivência nas mesmas condições anteriores. Essas 

mudanças contribuíram para o agravamento dos problemas sociais, 

aumentando a prostituição, o alcoolismo, o infanticídio, o suicídio, a 

fome, a miséria material e moral das famílias. Os trabalhadores 

aglomeravam-se em casebres e os esgotos eram valas que ficavam 

a céu aberto. Proliferavam epidemias de tifo e cólera. Devido a 

essas condições, grande parte da população urbana era dizimada, 

aumentando o clima de revolta e a violência social.  
2.3 REVOLUÇÃO FRANCESA 

Uma vez constituída em classe economicamente dominante, a 

burguesia buscou ser também a classe politicamente dominante. O 

marco da ascensão burguesa ao poder político foi a Revolução 

Francesa, ocorrida em 1789. Ao constituir um Estado independente 

da Igreja, a burguesia protegeu e incentivou a empresa capitalista. 

Confiscou as propriedades da Igreja, suprimiu os votos monásticos, 

criou instituições civis, transferiu as funções da educação para o 

Estado, aboliu as corporações de ofício, limitou os poderes 
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patriarcais na família, defendeu uma divisão igualitária da 

propriedade e mudou as leis, os usos e os costumes. Ao tomar o 

poder após a revolução, o movimento Iluminista dividiu-se em dois 

grupos. Os jacobinos, por um lado, tidos como revolucionários 

radicais, pretendiam levar a revolução até as últimas 

consequências. Igualdade, liberdade e fraternidade para todos os 

homens era a bandeira do movimento, que contrariava os interesses 

do setor da burguesia ligado à família dos Burbons, tida como 

conservadora. Esses, por outro lado, defendiam a necessidade de 

frear os ímpetos dos trabalhadores para controlar e neutralizar 

novos surtos revolucionários. Os trabalhadores deviam assumir, na 

nova sociedade industrial francesa, suas funções e postos nas 

fábricas. Estes últimos se sentiam traídos pela causa da revolução e 

pelos iluministas, situação que gerou revolta e se convertia em 

movimento operário autônomo de matizes anarquistas, socialistas e 

posteriormente comunistas. 

Diante desse quadro, os intelectuais representantes da burguesia 

sentiram a necessidade de atualizar suas teorias sociais. Visando 

promover a estabilidade social, eles buscaram identificar as leis que 

regem a vida social. Tal realização somente seria possível através 

de uma ciência da sociedade. Surge então a Sociologia como uma 

explicação científica para os processos de transformação social que 

ocorriam na Europa. As questões da transformação e da 

conservação da ordem social eram tidas como questões 

sociológicas centrais. 
 

 

Disponível em: http://www.bemlindona.com/revolucao-industrial-resumo/. Acesso: 
23/11/2016. 

 

 

 

 

Os conteúdos apresentados aqui servem de elemento central 
para compreensão do mundo social. É preciso interptretar a 
sociedade como algo contruido socialmente. 
 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História – Revolução Industrial / Revolução Francesa  

 

 
Tempos Modernos: Charles Chaplin, 1936. 
Maria Antonieta: Sofia Coppola, 2006. 
A dieta do Palhaço; Morgan Spulok; 2003. 

 

 

 

01. (UEM-2012/ADAPTADA) Sobre a relação entre a revolução 

industrial e o surgimento da sociologia como ciência podemos 

concluir que: 
A) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria 

conduziu a uma grande concentração da população no 

ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório 

para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos 

problemas que essa nova realidade social gerava. 
B)  A migração de grandes contingentes populacionais do campo 

para as cidades não gerou uma série de problemas modernos, 

que passaram a demandar investigações visando à sua 

resolução ou minimização.  

C) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos 

provocados pela revolução industrial compartilhavam uma 

perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento 

econômico baseado no modelo capitalista. 
D) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela 

concentração dos operários no campo, foram tema de pesquisa 

dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates 

científicos relevantes na atualidade.  
E) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as 

fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em 

seus quadros profissionais, para atuarem no desenvolvimento 

de modelos de gestão mais eficientes e produtivos.  
 

02. (UFU-MG/PAIES/Adaptada/2012) O surgimento da Sociologia 

ocorre em um contexto de profundas transformações na ordem 

social, política, econômica e intelectual. 

Marque a alternativa que apresenta as condições históricas que 

estimularam o surgimento da Sociologia. 

A) As ideias de Galileu acerca da posição do planeta Terra no 

universo corroboraram com os dogmas da Igreja sobre o mundo 

e abriu caminho para as explicações científicas da natureza e da 

vida social. 

B) As explicações científicas para os fenômenos da natureza 

dadas pelas ciências naturais provocaram uma revolução na 

mentalidade dos homens, que aceitaram as explicações 

religiosas para seus sofrimentos e problemas. 

C) O fim do feudalismo e, portanto, de suas instituições 

demonstrou que as instituições podem ser mudadas, porque são 

o resultado da ação coletiva dos homens e podem ser 

estudadas pela Sociologia. 

D) Com o desenvolvimento do comércio e da indústria, os conflitos 

e as greves aumentaram, a pobreza e as carências sociais 

cresceram e demandaram soluções racionais. 

E) O nascimento do Estado-Nação como conhecemos hoje, 

atrelado a Igreja, produziu mudanças dos grupos sociais que 

detêm o poder e estimulou os estudos sobre a organização 

política da sociedade. 
 

 

 

 

 

http://www.bemlindona.com/revolucao-industrial-resumo/
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3. PRECEDENTES TEÓRICOS DA SOCIOLOGIA 

Isidore Augusto Marie François Xavier Comte, filósofo e matemático 

francês, nasceram em Montpelier a 19 de janeiro de 1798. Foi 

fundador do positivismo foi ele também que nomeou com o nome de 

sociologia uma nova ciência que antes ele chamava de “física 

social”. Augusto Comte foi respeitável para a sociologia, pois, 

através de sua aparência positivista que deu os primeiros passos 

para a cientificidade da sociologia, mas ainda embaraçada com uma 

filosofia social e religiosidade de tipo ideologicamente conservadora. 

Suas principais obras são: Curso de Filosofia Positiva e Sistema de 

Política Positiva. 
3.1 OS TRÊS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO POSITIVISMO 

COMTEANO 
I – Prioridade do todo sobre as partes: significa que, para 

compreender e explicar um fenômeno social particular devemos 

analisá-lo no conjunto global a que incumbe. Considerava que tanto 

a sociologia estática (estudo da ordem das sociedades em 

determinado momento histórico) quanto à sociologia dinâmica 

(estudo da evolução das sociedades no tempo), deveriam ponderar 

a sociedade, de uma determinada época, correlacionando-a a sua 

história e a história da humanidade (a sociologia de Comte é, na 

realidade, sociologia comparada, tendo como quadro de menção a 

história universal); 
II – O progresso do conhecimento é característica da sociedade 

humana: a sucessão de gerações, com suas informações admiti 

uma cumulação de experiências e de saber que constitui um 

patrimônio espiritual objetivo e liga as gerações entre si, existe uma 

coerência entre o estágio dos conhecimentos e a organização 

social; 
III – O homem é o mesmo por toda à parte e em todos os 

termos: em virtude de possuir idêntica constituição biológica e 

sistema cerebral. 
3.2 A LEI DOS TRÊS ESTADOS 
1°. Estado teológico ou fictício – na fase inicial da evolução 

histórica, o mundo, a vida, os acontecimentos em geral são 

explicados através dos recursos das forças sobrenaturais, mágicas 

dos deuses, primeiramente é a forma de feiticismo no monoteísmo. 
A esta forma de conhecimento, corresponde uma forma de 

organização sociopolítica: o Governo Monárquico em que o poder 

real absoluto é legitimado pelo direito divino. Aqui se elucidam os 

diversos fenômenos através de causas primeiras, em gerais 

personificadas nos deuses. O estado teológico subdividiu-se em: 
a). Fetichismo, em que o homem confere vida, ação e poder 

sobrenaturais a seres inanimados e a animais. 
b). Politeísmo, quando atribui às diversas potências sobrenaturais 

ou deuses certos traços da natureza humana (motivações, vícios e 

virtudes). 
c). Monoteísmo, quando se desenvolve a crença num Deus único. 

2º. Estado metafísico ou abstrato – nesta fase assim como na 

anterior a sociedade ainda busca explicações de caráter absoluto. A 

diferença é que a divindade é suprida por conceitos como a 

“essência” e substância (a coisa em si), “causas primárias” (origem 

absoluta), “causas finais” (destinado absoluto), que embora 

produzidos pela razão, não podem ser comparadas objetivamente. 

A organização sociopolítica próprio a esta fase é a República liberal, 

fundamentada em suposições metafísicas, ou seja, nos direitos 

humanos. 

As causas primárias são substituídas por causas mais gerais – as 

entidades metafísicas – buscando nestas entidades (ideias) 

explicações sobre a natureza das coisas e a causa dos 

acontecimentos. 
3°. Estado positivo ou científico – é o último estágio da evolução 

humana, em que a sociedade atinge o conhecimento científico, isto 

é, verificável, objetivo e que se expressa em termos de leis naturais. 

A filosofia de Comte é justamente uma análise do estado positivo. O 

homem tenta compreender as relações entre as coisas e os 

acontecimentos através da observação científica e do raciocínio, 

formulando leis; portanto, não mais procura conhecer a última das 

coisas e as causas absolutas. 
3.3. O CONHECIMENTO POSITIVO 

Segundo Comte, o único conhecimento válido é que se baseia em 

fatos. Por isso, a imaginação deve estar subordinada a observação 

da realidade sensível e manipulável pela técnica. Invariavelmente, 

abandona-se qualquer tentativa de conhecimento absoluto ou pelas 

causas, o objetivo é chegar às leis, ou seja, as relações constantes 

que os fatos possuem entre si. 

Para Comte, somente a filosofia positivista, livre das teologias e da 

metafísica, poderia superar as incoerências da humanidade, 

levando a conseguir o seu destino de progresso. 
3.4. A CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS 

Comte classificou as ciências segundo dois critérios 

interdependentes: 
a) O critério de generalidade decrescente e complexidade 

crescente; 
b) O critério histórico, a ordem histórica das ciências: matemática, 

astronomia, física, química, biologia e sociologia. 
3.5. A POLÍTICA POSITIVISTA 

O fundamento da política positiva é: “o amor por princípio, a ordem 

por base e o avanço por fim”. Só pode haver progresso social na 

medida em que o governo mantém a ordem, contendo as 

manifestações críticas, sufocando revoltas, garantindo desta forma a 

paz, a ordem e o progresso. 
Para Comte, o governo deve ser ditatorial, para poder instaurar a 

nova moral positiva, subordinando os interesses individuais ao 

coletivo, garantir a ordem social a qualquer custo. 

 

 

 

Os conteúdos apresentados aqui servem de elemento central 
para compreensão do mundo social. É preciso interptretar a 
sociedade como algo contruido socialmente. Fique atento ao 
conteito de Positivismo que é perene enquanto conceito em 
todas as provas do ENEM. A noção que que heveria uma 
evolução social. 
 

 

Pesquisas veem o lado bom da maldade 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/161398-
pesquisas-veem-lado-bom-da-maldade.shtml 

 

 

 

Sugestão de livro: “ANTROPOLOGIA PARA QUEM NÃO VAI 

SER ANTROPÓLOGO” 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História - Século XIX/Ideologias e movimentos. 
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01. (UEL-2015) Até o século XVIII, a maioria dos campos de 

conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era 

ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes 

sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, 

organizados em disciplinas específicas, como a Biologia ou a 

própria Sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a 

progressiva reflexão filosófica, como a liberdade e a razão.  
Adaptado de: QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Um Toque de 

Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p.12. 
 

Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da Sociologia, 

assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre 

conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas.  

A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo 

Iluminismo, que influenciou o Positivismo.    

A) A crença na razão como promotora do progresso da sociedade 

foi compartilhada pelo Iluminismo e pelo Positivismo.    
B) O Iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta 

de classes para a formulação do Positivismo.    

C) O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para 

explicar a realidade social é um ponto comum entre o 

Iluminismo e Positivismo.    

D) Os limites e as contradições do progresso para a liberdade 

humana foram apontados pelo Iluminismo e aceitos pelo 

Positivismo.    
 

02. (UEL/2016/Adaptada)  A ordem e o progresso constituem 

partes fundamentais da Sociologia de Auguste Comte que tem como 

base:  
 

A) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da 

natureza, e as possíveis deficiências existentes podem ser 

retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. 

B) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são 

fundamentos da solidariedade na formação da estática social; 

essa diversidade produz vantagens para a evolução, em 

comparação com a homogeneidade.    
C) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o 

progresso e segue uma linha reta, sem oscilações e, portanto, a 

interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou 

velocidade.    
D) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis 

naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com 

base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem as 

maiores recompensas.    
E) O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, 

considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução 

de três estados básicos e sucessivos: o doméstico, o coletivo e 

o universal. 
 

 

 

 

4. AS CORRENTES SOCIOLÓGICAS 

A existência de interesses opostos na sociedade capitalista 

penetrou e invadiu a formação da sociologia, evitando um 

entendimento comum por parte dos pensadores, por isso, a 

sociologia se dividiu ideologicamente entre a conservação e a 

transformação do status quo, dando margem ao nascimento de 

diferentes tradições sociológicas (correntes sociológicas) que 

representam as diferentes tendências ideológicas de compreensão 

e explicação da sociedade capitalista. Assim, temos as primeiras 

teorias sobre as transformações provocadas pelo capitalismo: 
Profetas do passado – representados pelos pensadores Edmund 

Burk (1729-1797), Joseph de Maistre (1753-1821) e Louis de Bonald 

(1754-1840). Estes eram conservadores e tradicionalistas, tinham 

um pensamento reacionário: condenavam o iluminismo e a 

revolução francesa, culpavam pelo caos social, desordem da 

família, da religião, das corporações. Estes ideólogos eram 

apaixonados pelo equilíbrio das instituições religiosas, monárquicas 

e aristocráticas da época feudal. Por isso, defendiam a ordem e o 

equilíbrio da sociedade, preocuparam-se com o controle, integração, 

posição, hierarquias sociais e também com os rituais da sociedade. 
Socialismo utópico (ou romântico) – representados por Saint-

Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865), Louis Blanc (1811-1882) e Robert Owen 

(1771-1858). Estes eram transformadores, mas românticos, pois 

acreditavam que os ricos capitalistas voluntariamente abririam mão 

de suas riquezas partilhando com os pobres; apelavam para a 

natureza boa do ser humano que foi pervertida pelo sistema 

capitalista. Eram utópicos porque criticavam o capitalismo e 

anunciavam os princípios de uma sociedade futura ideal, mas sem 

indicar os meios para torná-la real. 
Positivismo – O positivismo é uma matriz teórico filosófica que deu 

origem a uma sociologia conservadora e afirmadora da sociedade 

capitalista. Representado por Augusto Comte (1798-1857) e Emile 

Durkheim (1858-1917). Estes se dedicaram em buscar a 

estabilidade social, preocuparam-se com os problemas da 

manutenção da ordem capitalista, queriam estabelecer o bom 

funcionamento desta sociedade, pretendiam solucionar os 

problemas sociais através da coerção física e da educação moral, 

esta seria a função da sociologia enquanto ciência positiva. 
Socialismo científico – representado por Karl Marx (1818-1883) e 

Friedrich Engels (1820-1895). Baseados por ideias estritamente 

econômica, assim para estes teóricos, todas as questões sociais 

tinham origem na desigualdade econômica entre as classes 

proprietárias e as não proprietárias dos meios de produção. Por 

isso, pretendiam realizar mudanças radicais nesta sociedade 

através de uma revolução socialista do proletariado, introduzindo a 

sociedade comunista como uma sociedade justa e igualitária. Essa 

perspectiva despertou um pensamento sociológico crítico e negador 

da sociedade capitalista. 
Funcionalismo – representa uma teoria reprodutora e 

conservadora da sociedade capitalista. O principal emissário do 

funcionalismo é Émile Durkheim (1858-1917), este pensador 

estabelece uma analogia entre a sociedade e o organismo biológico 

humano. Assim a sociedade funciona graças a seu sistema 

orgânico, onde cada instituição ou pessoa faz parte de relações 

funcionais, fazendo uma organização social de dependência e 

complementaridade das atividades sociais, assim a sociedade é um 

todo organizado e harmônico. 
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Marxismo – corresponde às várias interpretações e continuação 

complementares das teorias de Karl Marx e Engels. Entre seus 

principais representantes podemos destacar: Lênin (1870-1924), 

Rosa Luxemburgo (1871-1919), Gramsci (1891-1937) e outros. 

Baseado no socialismo científico e nas novas conjunturas e contexto 

em que viviam, estes pensadores desenvolveram novas 

perspectivas teóricas e práticas, implementando assim o socialismo 

real, diferente do socialismo ideal (proposto por Marx). 
Escola de Frankfurt – fundada em 1923, sob o nome de Instituto 

de Pesquisa Social, seus principais representantes são: Max 

Horkheimer (1895-1973), Walter Benjamin (1892-1940), Theodor W. 

Adorno (1906-1969), Herbert Marcuse (1898-1979) e Jurgem 

Habermas (1929). Sua filosofia também é conhecida como Teoria 

crítica. Os frankfurtianos criticam a dominação da natureza para fins 

lucrativos colocando a ciência e a técnica a serviço do capital. Os 

frankfurtianos querem recuperar a razão não repressora, capaz de 

autocrítica e a serviço da emancipação humana. Esses pensadores 

reutilizam o conceito de iluminismo em sentido mais amplo – um 

pensador iluminista sempre combate as superstições, o arbítrio do 

poder e defende o pluralismo e a tolerância. Nas palavras de Ortiz 

(1986), quando os frankfurtianos se referem a cultura, eles utilizam o 

termo com um significado distinto do que lhe é conferido pelos 

antropólogos. Cultura não significa práticas, hábitos ou modo de 

vida, e se por um acaso é legítimo falarmos em antropologia, trata-

se de uma Antropologia Filosófica. Marcuse (1970) dirá que a 

cultura é “o conjunto de fins morais, estéticos e intelectuais que uma 

sociedade considera como objetivo de organização, da divisão e da 

direção do trabalho”. Ela é um processo de humanização que deve 

se estender para toda a sociedade. No debate sobre cultura, os 

frankfurtianos retomam ainda a diferença entre cultura e civilização, 

estabelecida pelo pensamento alemão. Eles associam o primeiro 

termo à dimensão espiritual, enquanto circunscrevem o significado 

da civilização ao mundo material. 
 

 PARA REFLEXÃO! 

UNIVERSITÁRIO SE RECUSA A FAZER TRABALHO SOBRE 
MARX E ESCREVE CARTA 

 

Géssica Valentini Do G1 SC 
 

Um estudante universitário de Santa Catarina se recusou a fazer um 

trabalho sobre cientista político e economista alemão Karl Marx e 

resolveu escrever uma carta ao professor do curso de Relações 

Internacionais e divulgar o conteúdo na internet. 

A carta, segundo João Victor Gasparino da Silva, de 22 anos, foi 

uma forma de protestar. "Queria uma universidade com o mesmo 

espaço para todas as ideias e ideologias, sem proselitismo, sem 

doutrinação", explicou. A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), na 

qual o jovem estuda, disse que não vai se pronunciar sobre o 

assunto. 

Segundo João Victor, que estuda Relações Internacionais, o pedido 

do professor foi para que os estudantes respondessem três 

questões sobre a teoria de Marx. Ele contou que chegou a pensar 

em responder de forma neutra, mas mudou de ideia. "Algo me 

segurava, nem cheguei a considerar dar a minha opinião no 

trabalho. Até que veio a ideia da carta", disse. 

Conforme o estudante, o protesto não foi contra o professor, mas foi 

uma forma de demonstrar descontentamento em relação à 

academia. "Faz tempo que estou indignado com o que vem 

acontecendo em nosso país. Os meios acadêmicos e culturais cada 

vez mais fechados, os intelectuais de direita cada vez mais lançados 

ao ostracismo. Resolvi ser a voz de brasileiros que não 

encontravam espaço para se manifestar, seja por falta de meios, 

seja pelo próprio medo", disse. 

Ao escrever a carta, o estudante disse que já sabia que iria divulgar 

na internet, não seria apenas destinada ao professor da disciplina. 

"Uma amiga blogueira do Maranhão sugeriu divulgar na internet, ela 

se encarregou disso. Se nosso país realmente tivesse um meio 

acadêmico e cultural ideologicamente equilibrado, não seria tão 

necessária esta carta", argumentou. 

Confira abaixo a íntegra da carta 

Caro professor, 

Como o senhor deve saber, eu repudio o filósofo Karl Marx e tudo o 

que ele representa e representou na história da humanidade, sendo 

um profundo exercício de resistência estomacal falar ou ouvir sobre 

ele por mais de meia hora. Aproveito através deste trabalho, não 

para seguir as questões que o senhor estipulou para a turma, mas 

para expor de forma livre minha crítica ao marxismo, e suas 

ramificações e influências mundo afora. Quero começar falando 

sobre a pressão psicológica que é, para uma pessoa defensora dos 

ideais liberais e democráticos, ter que falar sobre o teórico em 

questão de uma forma imparcial, sem fazer justiça com as próprias 

palavras. 

Me é uma pressão terrível, escrever sobre Marx e sua ideologia 

nefasta, enquanto em nosso país o marxismo cultural, de Antônio 

Gramsci, encontra seu estágio mais avançado no mundo ocidental, 

vendo a cada dia, um governo comunista e autoritário rasgar a 

Constituição e destruir a democracia, sendo que foram estes os 

meios que chegaram ao poder, e até hoje se declararem como 

defensores supremos dos mesmos ideais, no Brasil. Outros reflexos 

disso, a criminalidade descontrolada, a epidemia das drogas cujo 

consumo só cresce (São aliados das FARCs), a crise de valores 

morais, destruição do belo como alicerce da arte (funk e outras 

coisas), desrespeito aos mais velhos, etc. Tudo isso sintomas da 

revolução gramscista em curso no Brasil. A revolução leninista está 

para o estupro, assim como a gramscista está para a sedução, ou 

seja, se no passado o comunismo chegou ao poder através de uma 

revolução armada, hoje ele buscar chegar por dentro da sociedade, 

moldando os cidadãos para pensarem como socialistas, e assim 

tomar o poder. Fazem isso através da educação, o velho e ‘’bom’’ 

Paulo Freire, que chamam de ‘’educação libertadora’’ ou ‘’pedagogia 

do oprimido’’, aplicando ao ensino, desde o infantil, a questão da 

luta de classes, sendo assim os brasileiros sofrem lavagem cerebral 

marxista desde os primeiros anos de vida. Em nosso país, os meios 

culturais, acadêmicos, midiáticos e artísticos são monopolizados 

pela esquerda a meio século, na universidade é quase uma luta pela 

sobrevivência ser de direita. 

Agora gostaria de falar sobre as consequências físicas da ideologia 

marxista no mundo, as nações que sofreram sob regimes 

comunistas, todos eles genocidas, que apenas trouxeram miséria e 

morte para os seus povos. O professor já sabe do ocorrido em 

países como URSS, China, Coréia do Norte, Romênia e Cuba, 
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dentre outros, mas gostaria de falar sobre um caso específico, o 

Camboja, que tive o prazer de visitar em 2010. Esta pequena nação 

do Sudeste Asiático talvez tenha testemunhado o maior terror que 

os psicopatas comunistas já foram capazes de infligir sobre a 

humanidade, primeiro esvaziaram os centros urbanos e transferiram 

toda a população para as zonas rurais. As estatísticas apontam para 

uma porcentagem de entre 21% a 25% da população morta por 

fome, doenças, cansaço, maus-tratos, desidratação e assassinadas 

compulsoriamente em campos de concentração no interior. Crianças 

também não escaparam, separadas dos pais, foram treinadas para 

serem ‘’vigias da Revolução’’, denunciando os próprios familiares, 

quando estes cometiam ‘’crimes contra a Revolução’’. Quais eram 

os crimes? Desde roubar uma saca de arroz para não morrer de 

fome, ou um pouco de água potável, até o fato de ser alfabetizado, 

ou usar óculos, suposto sinal de uma instrução elevada. Os castigos 

e formas de extermínio, mais uma vez preciso de uma resistência 

estomacal, incluíam lançar bebês recém-nascidos para o alto, e 

apanhá-los no ar, utilizando a baioneta do rifle, sim, isso mesmo, a 

baioneta contra um recém-nascido indefeso. 

Bem, com isto, acho que meu manifesto é suficiente, para expor 

meu repúdio ao simples citar de Marx e tudo o que ele representa. 

Diante de um mundo, e particularmente o Brasil, em que comunistas 

são ovacionados como os verdadeiros defensores dos pobres e da 

liberdade, me sinto obrigado a me manifestar dessa maneira, pois 

ele está aí ainda, assombrando este mundo sofrido. 

Para concluir gostaria de citar o decálogo de Lenin: 

1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual; 

2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em 

massa; 

3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a 

discussões sobre assuntos sociais; 

4. Destrua a confiança do povo em seus líderes; 

5. Fale sempre sobre Democracia e em Estado de Direito, mas, tão 

logo haja oportunidade, assuma o Poder sem nenhum escrúpulo 

6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público; coloque em 

descrédito a imagem do País, especialmente no Exterior e provoque 

o pânico e o desassossego na população; 

7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do País; 

8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades 

constituídas não as coíbam; 

9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e 

da crença nas promessas dos governantes, nossos parlamentares 

infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não 

comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar 

somente no que for de interesse da causa; 

10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, 

para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando 

impossível qualquer resistência à causa. 

Obrigado, caro professor, pela compreensão. 

 
Ass.: João Victor Gasparino da Silva 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/universitario-se-recusa-

fazer-trabalho-sobre-marx-e-escreve-carta.html 

 
 
 
 

O ENOBRECIMENTO DO CENTRO DO RECIFE 
 

01/02/2013 02:06 - EUTALITA BEZERRA  
 

Cristina Gouvêa gosta de viver a cidade, em todos os seus aspectos  

Um espaço enobrecido é no que tem se transformado o Centro do 

Recife. Com o preço do metro quadrado cada vez mais alto, a área, 

que ainda não foi revitalizada ou recebeu grandes investimentos, 

mostra uma dinâmica própria. Para alguns estudiosos de espaços 

urbanos, trata-se de um processo conhecido como gentrificação (do 

inglês gentry, que significa burguesia), um termo do pesquisador 

escocês Neil Smith que se refere ao enobrecimento de uma área, 

causando a segregação da população menos abastada. Para 

outros, o que acontece é apenas uma mudança no tecido urbano. 
Novos empreendimentos têm sido colocados à venda no espaço 

que compreende os bairros da Boa Vista, Santo Amaro, São José e 

Santo Antônio, a maioria voltada às classes média e alta. Um destes 

edifícios é o Cais da Aurora, às margens do rio Capibaribe. Em 

plena rua da Aurora, o empreendimento da construtora Conic, já 

está completamente vendido. Para o advogado Francisco Teixeira, 

adquirir o imóvel foi uma grande aposta. “Já estou vendo que ainda 

deve haver novos investimentos públicos na região e mais opções 

de lazer na rua. Então a área vai se valorizar muito”, conta. 

Francisco Teixeira vai se mudar em agosto, com a esposa e os três 

filhos para o Cais da Aurora. Atualmente, a família mora em um 

apartamento de 177 metros quadrados (m²), na Jaqueira. A aposta 

do advogado já seria capaz de lhe render dividendos, se sua ideia 

fosse revender a unidade. “Comprei o apartamento em 2009 por R$ 

420 mil. Hoje, já está valendo três vezes mais”, afirma. E é verdade. 

Em uma breve busca nos sites da internet já é possível encontrar 

unidades, com 207 metros quadrados (m²), que foram vendidas a 

partir de R$ 600 mil reais há cerca de quatro anos, quando a obra 

foi lançada, custando mais de R$ 1,5 milhão. [...] 
http://www1.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/economia/imoveis/arqs/2013/01/0002.

html 
 

 

 
 

As teorias e os conceitos estão relacionados com os seus 
contextos de produção. É importante commpreender as fases re 
defexão da sociedade, mas não como estágio de “evolução”, 
mas pela percepação das ideias, correntes e proposta de 
incestigação social. 
 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em História - Século XIX/Ideologias e movimentos. 

 

 

01. (UNESP/2013)  Uma obra de arte pode denominar-se 

revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar, 

no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de 

liberdade, rompendo assim com a realidade social mistificada e 

petrificada e abrindo os horizontes da libertação. Esta tese implica 

que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe 

trabalhadora ou para a “revolução”. O potencial político da arte 

baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação 

com a práxis (ação política) é inexoravelmente indireta e frustrante. 

Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais 

reduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse 

sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/universitario-se-recusa-fazer-trabalho-sobre-marx-e-escreve-carta.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/universitario-se-recusa-fazer-trabalho-sobre-marx-e-escreve-carta.html
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Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht. (Herbert 

Marcuse. A dimensão estética, s/d.) 
Segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-

se por 
A) apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da 

ordem burguesa.    

B) comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos 

consumidores culturais.    
C) estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura 

política imediata.    
D) subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de 

transformação da sociedade.    
E) contemplar as aspirações políticas das populações 

economicamente excluídas. 
 

02. (UEL/2010)  Leia o texto a seguir: 

“A ideia de progresso manifesta-se inicialmente, à época do 

Renascimento, como consciência de ruptura. [...] No século XVIII tal 

ideia associa-se à consciência do caráter progressivo da civilização, 

e é assim que a encontramos em Voltaire. Tal como para Bacon, no 

início do século XVII, o progresso também é uma espécie de objeto 

de fé para os iluministas. [...] A certeza do progresso permite 

encarar o futuro com otimismo”.  
(Adaptado de: FALCON, F. J. C. Iluminismo. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989, p. 

61-62.) 
Na primeira metade do século XX, a ideia de progresso também se 

transformou em objeto de análise do grupo de pesquisadores do 

Instituto de Pesquisa Social vinculado à Universidade de Frankfurt. 
Tendo como referência a obra de Adorno e Horkheimer, é correto 

afirmar: 

A) Por serem herdeiros do pensamento hegeliano, os autores 

entendem que a superação do modelo de racionalidade 

inerente aos conflitos do século XX depende do justo equilíbrio 

entre uso público e uso privado da razão.    
B) A despeito da Segunda Guerra, a finalidade do iluminismo de 

libertar os homens do medo, da magia e do mito e torná-los 

senhores autônomos e livres mediante o uso da ciência e da 

técnica, foi atingido.    
C) Os autores propõem como alternativa às catástrofes da 

primeira metade do século XX um novo entendimento da noção 

de progresso tendo como referência o conceito de 

racionalidade comunicativa.    
D) Como demonstra a análise feita pelos autores no texto “O autor 

como produtor”, o ideal de progresso consolidado ao longo da 

modernidade foi rompido com as guerras do século XX.    
E) Em obras como a Dialética do esclarecimento, os autores 

questionam a compreensão da noção de progresso 

consolidada ao longo da trajetória da razão por ela estar 

vinculada a um modelo de racionalidade de cunho instrumental. 
 

 

 

5. INDIVÍDUO, SOCIEDADE, INSTITUIÇÕES E SOCIALIZAÇÃO 

Sociedade pode ser definida como um sistema de interações 

humanas culturalmente padronizadas. Assim, a sociedade é um 

sistema de símbolos, valores e normas, como também é um sistema 

de posições e papéis. Ou seja, é uma rede de relacionamentos 

sociais, podendo ser ainda um sistema institucional, por exemplo, 

sociedade anônima, sociedade civil, sociedade artística etc.  
Dessa forma, a sociedade não é apenas um conjunto de indivíduos 

vivendo juntos em um determinado lugar. Sua definição abrange a 

existência de uma organização social, de instituições e leis que 

regem a vida dos indivíduos e suas relações mútuas. Neste sentido, 

destacam-se na relação do indivíduo que vive em sociedade duas 

questões importantes: o processo de socialização e as instituições 

sociais.  
 

5. 1 O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 
Na sociologia, o processo de socialização é essencial para a 

construção das sociedades em diversos espaços sociais. É pelo 

processo de socialização que os indivíduos interagem e se integram 

por meio da comunicação, ao mesmo tempo que constroem a 

sociedade. 
O sociólogo brasileiro Gilberto Freire, define socialização como 

“condição do indivíduo (biológico) desenvolvido, dentro da 

organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, pela 

aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membro de 

um grupo ou de vários grupos.” 

Pensando assim, a socialização está relacionada com a assimilação 

de hábitos culturais e ao aprendizado social dos sujeitos. Isso 

porque é por meio dela que os indivíduos aprendem e interiorizam 

as regras e valores de determinada sociedade. Assim, o processo 

de socialização envolve uma complexa rede de relações 

sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida e está 

dividido em dois grupos. 
Socialização primária: é o meio em que os indivíduos aprendem e 

interiorizam a linguagem, as regras básicas da sociedade, a moral e 

os modelos comportamentais do grupo ao qual estão inseridos. 

Então a socialização primaria é a inserção do indivíduo na 

sociedade, partindo da própria família, tanto quanto a vizinhança e a 

escola. 
Socialização secundária: é o processo subsequente que introduz 

um indivíduo já socializado em novos setores, do mundo objetivo da 

sua sociedade (na escola, nos grupos de amigos e amigas, no 

trabalho, na igreja, nas atividades dos países para os quais visita ou 

emigra, etc.), existindo uma aprendizagem das expectativas que a 

sociedade ou o grupo depositam no indivíduo. 
 

5.2 INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
Segundo Max Weber, uma “instituição” é uma organização que 

possui profissionais com autoridade legal racional sobre um grupo 

de indivíduo ou sobre a sociedade inteira. Por este pensamento, A 

Família e o Estado são exemplos de instituições sociais. 

Segundo Marcel Mauss, as instituições são um conjunto de atos ou 

de ideias, tudo já instituído, nas quais os indivíduos se descobrem. 

As instituições para Mauss estão ligadas com o uso, modos, 

preconceitos e superstições ou organizações jurídicas essenciais. A 

linguagem seria um exemplo de instituição. 
Algumas instituições reivindicam o papel de socialização enquanto 

outras, não. Por exemplo, a família, a escola e as Igrejas têm como 

objetivo explícito socializar os indivíduos. 

Na família, a criança aprende e associa os ritmos sociais (quando 

dormir, a que horas almoçar, jantar, etc.) e as elementares regras 

sociais (estar sempre de banho tomado). A família forma a 
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linguagem, uma maneira de falar. Enquanto que na escola, a 

criança entra na coletividade. Ela não é mais a exclusiva, se 

comunicando com as outras. Esta criança vai integrar alguns valores 

(tais como o compartilhamento, o respeito). Também, ela vai 

aprender a ler, escrever e vai associar conhecimento relativo ao 

português, aos matemáticos, à história, etc. 

Outros exemplos de instituições sociais são a Religião e o Estado. 

Podemos considerar que todas as sociedades conhecem alguma 

forma de religião. A religião é um fato social universal, sendo 

localizada em toda parte e deste os tempos mais antigos. Cada 

povo tem sua própria cultura e consequentemente sua forma de 

culto ao sobrenatural ligada a obediência as suas próprias normas 

sociais. Assim, a religião tem importante papel na transmissão de 

paz de espírito e segurança ao indivíduo, e as respostas a suas 

dúvidas e anseios em relação a vida, existência, morte e outras 

questões. 

O Estado é a instituição social que possui o monopólio da violência 

legítima; e assim é porque a lei lhe confere o direito de recorrer à 

violência, caso isso seja necessário. O poder e a autoridade 

centralizam-se de maneira mais clara no Estado. Desse modo, o 

Estado é uma das agências mais importantes de controle social, 

pois executa suas funções por meio da lei, apoiado em última 

instância no uso da força. Estado não se confunde com governo. O 

Estado é organizado política, social e juridicamente, ocupando 

um território definido onde, normalmente, a lei máxima é 

uma constituição escrita. É dirigido por um governo que 

possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Um 

Estado soberano é sintetizado pela máxima "Um governo, um povo, 

um território". 
 

 

 

 

Compreender a relação indivíduo e sociedade é entender como o 
indivivuo está inserido no meio social, e como ambos se 
relacionam pelas instituições, pois é por elas que é sancionado o 
conjuto de regras, procedimentos, valores sociais. 
 

 

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) 
Ele Está de Volta (2015) 
Ensaio sobre a cegueira (2008) 
Tropa de Elite (2007) 

 

 

NERDOLOGIA – TARZAN – YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=kKKW6RlQygM 
 

 

 

01. (Unioest 2016) Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, 

nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é, 

desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade 

produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, 

compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra 

em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa 

da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase reina sem governar. 

Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, cedo 

limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, 

antes, parasitismo econômico, que procura estender do reino às 

colônias os seus tentáculos absorventes (Gilberto Freire. Casa 

Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19). 

Assinale a afirmativa CORRETA. 
 

A) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do 

desenvolvimento brasileiro. 
B) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o 

processo de colonização no Brasil. 
C) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente 

colonizador do Brasil. 

D) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, sua existência relacionou-se, desde o 

início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona 

rural como posteriormente no meio urbano. 
E) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial 

brasileira. 
 

02. (UNIFOR 2015) Diante da imagem, podermos inferir que 

 

A) há uma denúncia à homofobia. 

B) projeta uma identidade sexual de inferioridade e de 

anormalidade. 
C) mostra uma orientação heterossexual como padrão. 
D) revela uma nova configuração de família conservadora. 

E) apresenta o afeto como principal vínculo entre as pessoas. 
 

 

03. (ENEM 2011) Um volume imenso de pesquisas tem sido 

produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de 

televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças — o 

que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas 

passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse 

comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais 

pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da 

violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. 
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre 

os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as 

crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências, 

porque 
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A) codificam informações transmitidas nos programas infantis por 

meio da observação. 
B) adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo 

de interação social. 
C) interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com 

menor visão crítica. 
D) observam formas de convivência social baseadas na tolerância 

e no respeito. 
E) apreendem modelos de sociedade pautados na observância 

das leis. 
 

 

 

 

6. KARL MARX - VIDA E OBRA 

Karl Heinrich Marx nasceu em 5 de maio de 1818 em Trier cidade 

situada na fronteira da Prússia Renana com a França.  Marx foi um 

dos principais pensadores do século XIX, ele foi criador do 

socialismo científico e grande ativista a favor da revolução 

proletária, apesar de não ser um sociólogo de profissão, suas 

teorias despertaram a consciência de uma sociologia crítica. Uma 

das principais características do pensamento de Marx é a Práxis, 

isto é, não foi um teórico de gabinete ele aliava teoria e prática, 

participando dos movimentos sociais e revolucionários. Era um 

pensador de tendência ideológica revolucionária, pretendia 

transformar a sociedade capitalista em uma sociedade comunista 

através da revolução socialista proletária. Entre suas principais 

obras podemos destacar: A Sagrada Família (1845), A Ideologia 

Alemã (1845-1846), Miséria da Filosofia, Manifesto do partido 

comunista, as lutas de classe na França (1850/59), o 18 Brumário 

de Luis Bonaparte (1852/55), Crítica da economia política (1859) e 

O capital. 
6.1. INFRAESTRUTURA (BASE) E SUPERESTRUTURA 
 

Marx considerava que não se pode pensar a relação indivíduo e 

sociedade separadamente das qualidades materiais em que essas 

relações se apoiam. Para ele, as condições materiais de toda 

sociedade condicionam as demais relações sociais. Em outras 

palavras, para viver, os homens têm de, inicialmente transformar a 

natureza, ou seja, caçar, construir abrigos, utensílios, etc. sem o que 

não poderiam existir como seres vivos. Essas relações sociais de 

produção são a base (infraestrutura) – é o modo de produção, a 

maneira básica como a sociedade prepara a produção de bens. A 

superestrutura descansa sobre a base e tem que refletir sua forma, 

na produção da vida os homens geram também outra espécie de 

produtos que não têm forma material: as ideologias políticas, 

concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais, 

de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico. 
 

6.2. CLASSES SOCIAIS E LUTA DE CLASSES 
 

Para Marx, o modo de produção capitalista se caracteriza pela 

divisão da sociedade em classes, na exploração do trabalhador e na 

alienação, gerando assim uma sociedade desigual, antagônica, 

injusta, irracional e anárquica que deve ser substituída pelo 

socialismo através da revolução proletária. 
Segundo Marx, na sociedade capitalista as relações sociais de 

produção definem duas grandes classes: de um lado, 

os capitalistas, que são aquelas pessoas que possuem os meios 

de produção (máquinas, ferramentas, capital, etc.) necessários para 

transformar a natureza e produzir mercadorias; do outro lado, os 

trabalhadores, também chamados, no seu conjunto, 

de proletariados, aqueles que nada possuem, a não ser o seu 

corpo e sua disposição para trabalhar. Assim o conceito de classe 

em Marx estabelece um grupo de indivíduos que ocupam uma 

mesma posição no processo de produção e nas relações de 

produção, em determinada sociedade. Nessa relação de classes 

surgem a “classe em si” e “classe para si”: 
- “Classe em si” – quando o indivíduo não tem consciência de 

classe, ele encontra-se em qualquer posição (status) na estrutura 

econômica; 
- “Classe para si” – quando a pessoa tem consciência de classe, 

ele assume uma posição político-ideológica. 
6.3. MODO DE PRODUÇÃO E RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da 

produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, 

participam da vida econômica da sociedade. Para Marx, a produção 

é um processo de transformação da natureza da qual resultam bens 

que vão satisfazer as necessidades do homem. Portanto, produzir é 

dar uma nova combinação aos elementos da natureza. O processo 

de produção compõe-se de três elementos associados: trabalho, 

matéria-prima e instrumentos de produção: 
Matéria-prima + instrumentos de produção = meios de produção. 

Meios de produção + trabalho = forças produtivas. 
Relações de produção + forças produtivas = modo de produção. 
O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz 

seus bens e serviços, como os utiliza e como os distribui. Assim, 

numa determinada época histórica, uma sociedade tem uma certa 

maneira de se organizar para produzir e para distribuir sua 

produção. Por isso, segundo a dialética marxista e seu materialismo 

histórico, pode-se afirmar que a história da humanidade é a história 

da transformação da sociedade humana pelos diversos modos de 

produção: modo de produção primitivo, modo de produção 

escravista, modo de produção asiático, modo de produção feudal, 

modo de produção capitalista e modo de produção socialista. 
6.4. O CAPITAL E A MAIS-VALIA 

Na obra O capital, Marx analisa detalhadamente as condições do 

sistema capitalista, expõe suas contradições e limites. Neste livro, 

Marx usa os princípios e categorias da dialética (filosofia) em uma 

questão econômica, para que a classe trabalhadora tenha melhores 

aparelhos em sua luta (prática social). Nesta obra ele desvenda a 

complexidade das relações entre a acumulação capitalista e a força 

de trabalho. 
A fórmula do capital: D - M - D¹ - M - D² - M - D³. 
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Para entender o processo da acumulação capitalista precisamos 

conhecer os conceitos de mercadoria, dinheiro, capital, mais-valia, 

lucro, salário, força de trabalho e como esses elementos se 

relacionam neste processo: mercadoria = é tudo aquilo que se 

produz para ser vendido ou trocado no mercado, ela possui dois 

valores, valor de uso (serve para satisfazer necessidades pessoais) 

e valor de troca (serve para gerar dinheiro/lucro/capital) um bem só 

se torna mercadoria quando passa a ter valor de troca; força de 

trabalho = é a energia física e mental utilizada para produzir bens 

ou serviços. A fonte de valor da mercadoria é a força de trabalho, o 

valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzi-la, sem trabalho os objetos não 

tem valor de troca, logo não podem ser mercadorias; dinheiro = é 

uma mercadoria especial que pelo costume ou lei monopoliza o 

posto de equivalente geral capaz de comprar outras mercadorias 

que satisfazem algumas necessidades humanas (tem valor de uso); 

capital= é a riqueza (dinheiro, máquinas, matéria-prima) destinada a 

obter lucro que é reinvestido na obtenção de mais riquezas; lucro = 

é uma parte variável (depende das condições de mercado) da mais-

valia derivada das vendas das mercadorias; salário = é o valor pago 

para o trabalhador (força de trabalho) que não corresponde a 

riqueza gerada por ele, mas a penas ao suficiente para sua 

manutenção e de seus filhos (alimentação, roupas, habitação); 

mais-valia = é o valor a mais, criado pelo trabalhador no processo 

produtivo e que não é repassado para ele; é a diferença entre o 

valor da produção total e o valor pago pelo trabalho, é o excedente 

da produção, tudo que é produzido além do valor do salário. Para 

Marx, o processo de produção e de relação social na sociedade 

capitalista se realiza de maneira desigual e de exploração, pois 

nesse processo de produção e na relação capitalista é que surge a 

mais-valia. 

A fórmula da mais-valia: 
A ------- D ------------- C ----------------------- B 

Existem dois tipos básicos de mais-valia: 
- Mais-valia absoluta – cresce simplesmente prolongando a 

jornada de trabalho; 
- Mais-valia relativa – cresce em relação ao aumento do 

sobretrabalho e à correspondente diminuição do tempo de trabalho 

necessário que ocorre através do uso de tecnologia. 
6.5 ALIENAÇÃO 

A palavra alienação vem do latim (alienare, alienus) significa “que 

pertence a um outro”. Alius é o outro. Portanto, sob determinado 

aspecto, alienar é tornar alheio, transferir para outrem o que é seu. 

Para Marx, a alienação ocorre no processo produtivo e nas relações 

sociais de produção capitalista. A alienação não é puramente 

teórica, manifesta-se na vida real, a partir da divisão do trabalho, 

quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu; 

a divisão do trabalho na sociedade capitalista torna o homem um ser 

incompleto e não-realizado. O operário que trabalha em uma fábrica 

e produz determinado objeto não escolhe seu próprio salário, o seu 

horário ou ritmo da produção, isso é determinado por forças que lhe 

são estranhas. A alienação no processo produtivo gera: 
- Fetichismo da mercadoria – ocorre quando a mercadoria passa a 

ser considerada mais importante que o indivíduo que produziu. 

Ocorre quando o valor de troca (o que a mercadoria vale no 

mercado) se torna superior ao valor de uso (o que a mercadoria vale 

por sua utilidade) determinando as relações humanas. 
- Reificação do trabalhador – (do latim, res = coisa) ocorre quando 

o trabalhador se torna um mero instrumento produtor de mercadoria, 

quando a força de trabalho da pessoa se torna mercadoria e pode 

ser vendida e comprada em troca de um salário. “É a humanização 

da mercadoria e a desumanização da pessoa”. 
6.6. IDEOLOGIA 

No seu livro “A ideologia alemã”, Marx se refere à ideologia como 

um sistema elaborado de representações e de ideias, que 

correspondem a formas de consciência que os homens têm em 

determinada época. Essas representações e ideias são qualificadas 

como quimeras, formas imaginárias, ilusão, sonho, enfim, algo que 

está em oposição às condições materiais da vida real. Aparece aí 

também a concepção de que a ideologia é a inversão da realidade, 

no sentido de reflexo, como na câmara fotográfica, onde a imagem 

aparece “invertida”. Marx diz que: “a existência condiciona a 

consciência”, ou seja, não é consciência que determina a vida, é a 

vida que determina a consciência. Assim, para Marx, a ideologia é 

“um sistema de crenças ilusórias relacionadas a uma classe social 

determinada”. Por isso, ele diz: “as ideias dominantes de uma época 

representam as ideias da classe dominante”. 
 

 

 

Karl Marx tem sido cobrado com frequência no exame, suas 
teorias de capital versos trabalho serviram de orientação para as 
críticas ao modelo capitalista. Atente a noção de ideologia para 
Marx. Ou seja, como o mundo das ideias é influenciado pelo 
mundo real. 
 

 

 

http://www.cafecomsociologia.com/2011/03/alienacao.html. 

 

LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 11: Debate sobre terceirização do trabalho. 
 
LINK COM O CADERNO THÉTIS: 
Texto 08: Está sobrando (muito) dinheiro na Previdência; entenda 
os números. 
 

 

 
A dieta do Palhaço; Morgan Spulok; 2003 
 

01. (UNCISAL - 2012) A Escola Marxista tem na teoria do conflito 

um dos seus fundamentos mais importantes em termos 

sociológicos. Tal teoria, pela óptica marxista, defende que  

A) os conflitos sociais são culturais, sendo expressões do embate 

entre a tradição e a inovação.  
B) os conflitos nascem das contradições, sendo estas resultantes 

do acesso desigual aos meios de produção.     

C) as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se 

adaptaram ao longo do processo histórico, sendo as menos 

aptas extintas.  
D) os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades 

anteriores à Revolução Industrial.  
E) todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera 

econômica, sendo os conflitos políticos o alicerce da vida em 

sociedade. 
 

http://www.cafecomsociologia.com/2011/03/alienacao.html
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02. (NUCEPE – 2015) De acordo com o pensamento de Karl Marx 

sobre o capitalismo, afirma-se que  
A) na mudança social as principais fontes são as ideias e os 

valores dos seres humanos.  
B) o processo de acumulação do capital depende exclusivamente 

do capital, ou seja, de qualquer bem material que possa ser 

investido ou utilizado para produzir bens futuros.  
C) o sistema de produção capitalista divide a sociedade em duas 

classes distintas: a dos proprietários e a dos não proprietários 

das ferramentas de trabalho ou dos meios de produção.  
D) o sistema de produção capitalista gera igualdade entre 

classes.  
E) as condições materiais não determinam as relações dos 

indivíduos na vida em sociedade. 
 

 

03. (UEMA/2012) As sociedades modernas são complexas e 

multifacetadas. Mas é com o capitalismo que as divisões sociais se 

tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o 

conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o 

referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica 

de classe social?  

A) O status social e cultural dos indivíduos.  

B) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.  

C) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.  

D) A identidade social, cultural e coletiva.  

E) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. 

 

04. (Uel 2016) A ópera-balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena 

Burguesia, de Kurt Weill e Bertold Brecht, composta em 1933, 

retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem 

democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha, por meio da 

personagem Anna, que em sete anos vê todos os seus sonhos de 

ascensão social ruírem. A obra expressa a visão marxista na 

chamada doutrina das classes. 
 

Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta. 
A) A alta burguesia é uma classe considerada revolucionária, pois 

foi capaz de resistir à ideologia totalitária através do controle 

dos meios de comunicação.    

B) A classe média, integrante da camada burguesa, foi identificada 

com os ideais do nacional-socialismo por defender a 

socialização dos meios de produção.    

C) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária, 

identificando a alta burguesia como sua inimiga natural a ser 

destruída pela revolução.    
D) A pequena burguesia ou classe média é uma classe 

antirrevolucionária, pois, embora esteja mais próxima das 

condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia.    
E) O proletariado e a classe média formam as classes 

revolucionárias, cuja missão é a derrubada da aristocracia e a 

instauração do comunismo.    
   
05. (Ueg 2015) Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a 

realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de 

conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse 

sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um 

instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que 

deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos 

homens, e universaliza os interesses de uma classe como interesse 

de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que 

A) a sociedade capitalista transforma todas as formas de 

consciência em representações ilusórias da realidade conforme 

os interesses da classe dominante.    

B) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera 

um elemento fundamental no processo de emancipação da 

classe trabalhadora.    
C) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um 

produto do esforço individual principalmente dos indivíduos da 

classe dominante.    
D) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção 

genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais 

condições do trabalho alienado no modo de produção 

capitalista.    
  
06. (Ueg 2015) A reflexão sobre o poder político acompanhou a 

história da filosofia desde a antiguidade e o pensamento sociológico 

desde seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos 

vêm ocorrendo diversas manifestações, protestos e revoltas em 

todo mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e 

sociológico, verifica-se que 
 

A) esses processos revelam a incompetência do Estado em ser o 

“cérebro da sociedade”, o que confirma as teses de 

Durkheim.    
B) essas ações coletivas podem ser interpretadas como processos 

derivados da expansão de uma ética protestante, confirmando 

as análises de Weber.    

C) os movimentos contestadores atuais expressam um processo 

de vontade de potência que é corroborado pela filosofia 

kantiana.    
D) as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da 

sociedade capitalista, o que estaria de acordo com a teoria de 

Marx.    
 

 

 

07. (ENEM/2013) Na produção social que os homens realizam, eles 

entram em determinadas relações indispensáveis e independentes 

de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um 

estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de 

produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura 

econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se erguem 

as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem 

determinadas formas de consciência social.  
MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 
3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 (adaptado). 
 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no 

sistema capitalista faz com que 
A) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. 
B) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção 

material. 
C) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o 

progresso humano. 
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D) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao 

desenvolvimento econômico.  
E) a burguesia revolucione o processo social de formação da 

consciência de classe. 
 

 

 

 

 

7. DURKHEIM - VIDA E OBRA 

David Émile Durkheim, sociólogo francês nasceu em Épinal em 15 

de abril de 1858, estudou na Ecole Normale Superfieure de Paris, 

tendo-se doutorado em filosofia. Em 1885 foi estudar na Alemanha, 

sendo muito influenciado pelas ideias do positivismo de Wilhelm 

Wundt. Durkheim é um dos principais clássicos da sociologia, foi 

responsável pela admissão da sociologia nas universidades como 

disciplina e ciência acadêmica. De tendência ideológica 

conservadora, ele corresponde a uma corrente sociológica 

funcionalista, cuja teoria e metodologia de caráteres comparativos 

consolidaram a sociologia como ciência social. Entre suas principais 

obras podemos destacar: A divisão do trabalho social (1893), as 

regras do método sociológico (1894), O suicídio (1897). 
7.1. A DIVISÃO DO TRABALHO E A SOLIDARIEDADE 

De acordo com ele, cada membro da sociedade, tendo uma 

atividade profissional mais especializada, passava a depender cada 

vez mais do outro. Julgava, assim que o efeito mais importante da 

divisão de trabalho não era o aspecto econômico, ou seja, o 

aumento da produtividade, mas sim, o fato de que ela tornava 

possível a união e a solidariedade entre os homens (de maneira 

funcional.). A origem da divisão do trabalho está na densidade 

dinâmica ou moral, é o aumento dos tamanhos absolutos ou do 

volume da sociedade que determina o processo da divisão do 

trabalho, que é o fator preponderante de integração social na 

sociedade moderna.  
7.2. SOLIDARIEDADE MECÂNICA E SOLIDARIEDADE 

ORGÂNICA (da sociedade tradicional à sociedade moderna) 

Inspirado em ideias de Spencer e em um método analógico 

(comparação), Durkheim desenvolveu a teoria no qual acreditava 

que as espécies sociais à afinidade das espécies vivas podem ser 

classificadas numa escala evolutiva das mais simples às mais 

complexas, caracterizou-se dois tipos de sociedade: solidariedade 

mecânica e a solidariedade orgânica. 
» Solidariedade mecânica: ocorre quando a consciência coletiva 

exerce um papel preponderante como princípio de integração social. 

A sociedade se apresenta como um conjunto mais ou menos 

organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os indivíduos 

(membros do grupo) é a semelhança de crenças e sentimentos que 

mantêm os indivíduos e grupos unidos nesse tipo de sociedade 

todos exercem aproximadamente as mesmas atividades, dividem os 

mesmos deuses. São sociedades primitivas (tribais), onde existe a 

homogeneidade econômica e cultural. As consciências individuais 

são subordinadas à consciência coletiva. O direito é repressivo, para 

manter a coesão social. 
» Solidariedade orgânica: a integração social é realizada a partir 

da diferenciação entre indivíduos e grupos no interior da sociedade, 

existe um sistema de funções diferentes e especiais, que unem 

relações definidas, trata-se da solidariedade produtiva pela divisão 

do trabalho, que supõe precisamente a diferenciação e a 

complementaridade de funções com forma de cooperação e entre 

os membros da sociedade. São sociedades modernas que possuem 

uma organização complexa. O direito é restitutivo, não é tanto para 

punir as condutas desviantes, mas impor a separação dos prejuízos 

causados pelo descumprimento das obrigações profissionais ou 

funcionais (juridicamente seria o direito civil, comercial, processual, 

administrativo). 
7.3 A QUESTÃO PATOLÓGICA E ANÔMICA DA SOCIEDADE 

Durkheim é também admirado pelo estudo dos problemas da 

personalidade, realizado em sua obra O suicídio (1897), em que a 

divisão do trabalho é tratada como um desenvolvimento normal da 

sociedade humana, que propicia o aumento da iniciativa pessoal em 

detrimento da autoridade exercida pela tradição. Entretanto, o 

número crescente de suicidas nas sociedades desenvolvidas foi por 

ele considerado como um traço patológico na organização social. 

Nesse sentido, Durkheim descreve três tipos de suicídios: 
* Altruísta – quando o individuo fortemente ligado a um grupo não 

distingue entre seus próprios interesses e os do grupo, sendo capaz 

de sacrificar-se por ele. É o caso de soldados que se sacrificam 

para salvar companheiros. Esse tipo de suicídio também pode ser 

levado a efeito pelo individuo que deixa de satisfazer os padrões do 

grupo: a morte é, então, preferível a qualquer outra coisa; 
* Egoísta – é o suicídio que ocorre quando o individuo não está 

envolvido com ninguém nem com nenhuma causa, faltando-lhe 

laços emocionais que lhe tornem a vida digna de viver; 
* Anômico – é o suicídio que se manifesta quando o individuo 

participa de uma sociedade caracterizada pela anomia (ausência de 

regras, sem normas), sendo comum em épocas de depressão 

econômica. 
A importância de O suicídio está intimamente relacionada aos 

esclarecimentos que presta quanto ao relacionamento humano, 

tanto no que se refere aos grupos quanto ao que diz respeito às 

normas dos grupos. 
7.4. O MÉTODO DE ESTUDO DA SOCIOLOGIA 

Em sua obra As regras do método sociológico (1894), Durkheim 

propõem alguns procedimentos aos pesquisadores: o método de 

uma ciência consiste no conjunto de regras que o pesquisador deve 

seguir para realizar, de maneira correta, suas pesquisas. Como 

Durkheim enfatiza o caráter de exterioridade e coercitivo dos fatos 

sociais, ele colocará como regra básica de seu método que o 

pesquisador deve analisar os fatos sociais como se eles fossem 

coisas, isto é, como se fossem objetos que existem 

involuntariamente de nossas ideias e vontades. Com isso, Durkheim 

enfatiza como fundamental para uma pesquisa científica a posição 

de neutralidade e objetividade que o pesquisador deve descrever a 

realidade social, sem deixar que suas ideias e opiniões interfiram na 

observação dos fatos sociais. 
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7.5. FATO SOCIAL 

Para Durkheim, na relação indivíduo e sociedade, ele destaca que a 

sociedade prevalece sobre o indivíduo. A sociedade é, para esse 

autor, um conjunto de normas de ação, pensamento e sentimento 

que não existem apenas na consciência dos indivíduos, mas que 

são construídos exteriormente. Isto é, fora das consciências 

individuais. Em outras palavras, na vida em sociedade o homem 

defronta com regras de conduta que não foram diretamente criadas 

por ele, mas que existem e são aceitas na vida em sociedade, 

devendo ser seguidas por todos. Sem essas regras, a sociedade 

não existiria e é por isso que os indivíduos devem obedecê-las. Os 

fatos sociais são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo 

social. O modo de vestir, a língua, o sistema monetário, a religião e 

uma infinidade de outros fenômenos são consideradas fatos sociais. 
Quadro Síntese 

 

 

7.6. CARACTERÍSTICAS DO FATO SOCIAL 

Esses fatos sociais têm três características básicas que permitirão 

sua identificação na realidade, elas são: gerais, exteriores e 

coercitivos. 
1ª. Generalidade – o fato social é comum aos membros de um 

grupo; 
2ª. Exterioridade – o fato social é externo ao indivíduo, existe 

independentemente de sua vontade. Isto é, consistem em ideias, 

normas ou regras de conduta que não são criadas isoladamente 

pelos indivíduos, mas foram criadas pela coletividade e já existem 

fora de nós quando nascemos. 
3ª. Coercitividade – os indivíduos veem-se obrigados a seguir o 

comportamento estabelecido porque essas ideias, normas e regras 

devem ser seguidas pelos membros da sociedade; se isso não 

acontece, se alguém desobedece a elas, é punido, de alguma 

maneira pelo resto do grupo. 
É justamente a educação um dos exemplos preferidos por Durkheim 

para mostrar o que é um fato social. O indivíduo, segundo ele, não 

nasce sabendo previamente as normas de conduta necessárias 

para a vida em sociedade. Por isso, toda sociedade tem de educar 

seus membros, fazendo com que aprendam as regras necessárias à 

organização da vida social. As gerações adultas transmitem às 

crianças e aos adolescentes aquilo que aprenderam ao longo de 

sua vida em sociedade. Com isso, o grupo social é perpetuado, a 

pesar da morte dos indivíduos. 
 

 

 

Fique atento a inversão adotada aqui por Durkheim em relação a 
Marx, para o primeiro a sociedade está acima do indivíduo em 
ordem de interferência. Prestar atenção também ao conceito de 
Fato Social, Solidariedade e Anomia, além das ideias propostas 
pelo autor sobre o Método Científico. 

 

 

A onda, de Dennis Gansel;2008.  

 

LINK COM O CADERNO THETIS: 
Texto 22: Justiça. 

 

 

01. (Unioeste - 2015/Adaptada) “Solidariedade orgânica” e 

“solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo sociólogo 

francês Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' 

em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse 

estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 

'solidariedade orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes 

embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado 

capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em 

busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que 

asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 'anomia'. 
 

De acordo com os postulados de Durkheim o conceito de 

“anomia” indica 
 

A) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os 

mais necessitados.    

B) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um 

senso moral superior devem se colocar como líderes dos 

grupos dos quais fazem parte.    

C) a condição na qual os indivíduos não se identificam como 

membros de um grupo que compartilha as mesmas regras e 

normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo 

do errado e o justo do injusto.    
D) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado 

pelo aumento do número de shopping centers nas cidades.    
E) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam 

cantos nacionalistas e patrióticos em manifestações públicas 

como os jogos das seleções nacionais de futebol. 
 

02 (UEL-2011/Adpatada) O positivismo foi uma das grandes 

correntes de pensamento social, destacando-se, entre seus 

principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 
Sobre a concepção de conhecimento científico, presente no 

positivismo do século XIX é possível dizer que: 
 

A) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior 

das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o 

mundo dos homens não é científico. 
B) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto 

do conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade 

com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a 

neutralidade científica. 
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C) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo 

do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado como fonte de 

influência e orientação para as investigações empreendidas no 

âmbito das ciências sociais. 
D) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a 

vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas 

regras de funcionamento e suas instituições forjadas 

historicamente. 
E) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, 

aportando à compreensão da sociedade os valores por ele 

assimilados durante o processo de socialização obtido no seio 

familiar. 
 

03. (UFU 2016) A Sociologia surge no século XIX, momento 

marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim 

não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, 

um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma disciplina 

científica capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela 

sociedade moderna. 
Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital 

e trabalho, entendida pelo autor como um exemplo dos efeitos de 

um estado de anomia, caracterizado 

A) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades 

econômicas.    

B) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no 

interior das corporações.    
C) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder 

moral sobre os indivíduos.    
D) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

 

04. (Ueg 2016)  O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é 

o fato social, que deve ser tratado como “coisa” e o sociólogo deve 

afastar suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana 

do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada 
A) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e 

neutralidade.    
B) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior 

ao pesquisador.    
C) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da 

realidade.    

D) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como 

fundamento para a pesquisa.    

E) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um 

sujeito.    
   

 

05. (ENEM- 2016) A sociologia ainda não ultrapassou a era das 

construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa 

de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere 

buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são 

levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é 

com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode 

chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. 

Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas 

não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. DURKHEIM, E. O 

suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma 

sociologia com base na  
A) vinculação com a filosofia como saber unificado.  
B) reunião de percepções intuitivas para demonstração.  

C) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.  
D) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências 

naturais.  
E) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento 

político. 

 

 

 

8. MAX WEBER- VIDA E OBRA 

Nascido em Erfut, a 21 de abril de 1864, Max Weber tornou-se um 

dos sociólogos e economistas político mais importante da Alemanha 

nos séculos XIX e XX. Max Weber foi um dos mais importantes 

clássicos da sociologia, pois suas teorias fornecem até hoje para a 

análise da vida social. Filho de uma abastada família de 

comerciantes formou-se em direito e economia nas Universidades 

de Berlim e de Heidelberg respectivamente. Mais tarde trabalhou 

como professor nas Universidades de Berlim (1893), Freiburg 

(1894), Heidelberg (1897), Viena (1917). Pode-se afirmar que a vida 

de Max Weber foi dedicada aos estudos, à pesquisa e à informação 

ativa na política alemã de seu tempo, sobretudo mediante suas 

interferências em conferências, seus artigos para jornais e revistas e 

seus escritos publicados em vida e postumamente.  

8.1 A METODOLOGIA E A NEUTRALIDADE CIENTÍFICA 

A sua insistência em compreender as motivações das ações 

humanas levou-o a abdicar a proposta do positivismo de transferir 

para a sociologia a metodologia de investigação utilizada pelas 

ciências naturais. Não havia, para ele, fundamento para esta 

resposta, uma vez que o sociólogo não trabalha sobre uma matéria 

inerte, como acontece com as cientistas naturais. Weber diz que o 

ponto chave de uma investigação sociológica é o individuo e sua 

ação, é a abrangência da ação dos indivíduos e não a análise das 

“instituições sociais” ou “grupo social” que vai nos permitir entender 

a sociedade. Para compreender as instituições temos que partir das 

intenções e motivações dos indivíduos que vivenciam estas 

situações sociais. 

Ao avesso do positivismo, que dava maior ênfase aos fatos, à 

realidade empírica, transformando geralmente o pesquisador num 

mero registrador de informações, a metodologia de Weber atribuía-

lhe um papel ativo na elaboração do conhecimento. 
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A finalidade de conferir à sociologia uma reputação científica 

encontra na figura de Max Weber, um marco de referência. Durante 

toda a sua vida, insistiu em colocar uma clara distinção entre o 

conhecimento científico, fruto de cuidadosa investigação, e os 

julgamentos de valor sobre a realidade. Com isso, desejava 

assinalar que um cientista não tinha o direito de possuir, a partir de 

sua profissão, preferências políticas e ideológicas. No entanto, 

julgava ele, sendo todo cientista também um cidadão, poderia ele 

assumir arranjos apaixonadas em face dos problemas econômicos e 

políticos, mas jamais deveria defendê-los a partir de sua atividade 

profissional.  

8.2. CIENTISTA x POLÍTICO 

A busca de uma neutralidade científica levou Weber a estabelecer 

uma rigorosa fronteira entre o cientista, homem do saber, das 

análises frias e penetrantes; e o político, homem de ação e de 

decisão comprometido com questões práticas da vida. O que a 

ciência tem a oferecer a esse homem de ação, segundo Weber, é 

um entendimento claro de sua conduta, das motivações e das 

consequências de seus atos. 

A sociologia por ele desenvolvida considerava o indivíduo e sua 

ação como ponto chave da investigação. Com isso, ele queria 

salientar que o verdadeiro ponto de partida da sociologia era a 

compreensão da ação dos indivíduos e não a análise das 

“instituições sociais” ou de “grupos sociais”, tão enfatizadas pelo 

pensamento conservador. Com essa posição, não tinha a intenção 

de negar a existência ou a importância dos fenômenos sociais, 

como o Estado, a empresa capitalista, a sociedade anônima, mas 

tão somente a de ressaltar a necessidade de compreender as 

intenções e motivações dos indivíduos que vivenciam estas 

situações sociais. 

A ciência não pode propor fins a ação prática: “uma ciência empírica 

não está apta a ensinar a ninguém aquilo que ‘deve’, mas, sim, 

apenas aquilo que ‘pode’ – em certas circunstâncias – aquilo que 

‘quer fazer’”. O domínio da ciência empírica deve ser definido como 

o dos meios e não como o dos fins. 

8.3. A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO DO CAPITALISMO 

Vivendo em uma nação retardatária quanto ao desenvolvimento 

capitalista, Weber procurou conhecer a fundo a essência do 

capitalismo moderno. Ao contrário de Marx, Weber não considerava 

o capitalismo um sistema injusto, irracional e anárquico. Para ele, as 

instituições produzidas pelo capitalismo, como uma grande 

empresa, constituíam clara demonstração de uma organização 

racional que desenvolvia suas atividades dentro de um padrão de 

precisão e eficiência. Exaltou em diversas oportunidades a formação 

histórica das sociedades inglesa e norte-americana, ressaltando a 

figura do empresário, considerado às vezes um verdadeiro 

revolucionário. De certa forma, o seu elogio a seu caráter 

antitradicional do capitalismo inglês, especialmente do norte-

americano, era a forma utilizada por ele para atacar os aspectos 

retrógrados da sociedade alemã, principalmente os latifundiários 

prussianos. 

Em sua obra: “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, 

Weber procurou demonstrar que a formação do capitalismo europeu 

não seguiu apenas causalidades econômicas como propôs Karl 

Marx em suas teorias estritamente economicistas. Para Weber, as 

ideias religiosas e éticas foram de importância fundamental na 

formação do capitalismo, buscou também esclarecer os caracteres 

específicos do capitalismo como um regime econômico de grande 

desenvolvimento, principalmente nos países protestantes, 

especialmente naqueles em que predominava o calvinismo. Para 

ele, não havia fundamento em admitir o princípio de que a economia 

dominasse as demais esferas da realidade social. Esse estudo o 

levou a pesquisar também a história religiosa e social da Índia, da 

China e do povo judeu. O resultado desse trabalho foi publicado em 

três volumes sob o título Estudos Reunidos sobre a Sociologia das 

Religiões. Assim Weber fundou uma nova ramificação da sociologia 

que foi a: Sociologia da religião. 

8.4TIPO IDEAL 

É o instrumento principal da compreensão. Corresponde a um 

processo que representa o primeiro nível de generalização de 

conceitos absolutos e correspondendo as exigências lógicas da 

prova, então intimamente ligados à realidade concreta e particular 

(de relações sociais). Corresponde a um processo de conceituação 

que abstrai de fenômenos concretos o que existe de particular, 

construindo assim um conceito individualizante ou como diz o 

próprio Weber: “um conceito histórico concreto”. É um procedimento 

metodológico que incorporam relações sociais abstratas, 

características universais da ação social e conjuntura histórica 

definida. O tipo ideal não deve ser aceito somente como 

generalizações, proposições, definições e hipóteses. 

8.5 AÇÃO E RELAÇÃO SOCIAL 

A ação é definida por Weber como toda conduta humana (ato, 

omissão, permissão) dotada de um significado dado por quem a 

executa e que orienta essa ação. Quando tal orientação tem vista a 

ação – passada, presente, ou futura – de outro ou de outros agentes 

que podem ser “individualizados e conhecidos ou uma pluralidade 

de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos” – o 

público, a audiência de um programa, a família do agente etc. – a 

ação passa a ser definida como social. A ação é determinada pelas 

intenções, motivações e expectativas de outros. 

A relação social se refere à conduta de múltiplos agentes que se 

orientam reciprocamente em conformidade com um conteúdo 

específico (conflito, hostilidade, amizade, competição, atração 

sexual etc.) do próprio sentido das suas ações. As relações sociais 

podem ser de natureza transitória, assimétrica: quando não há o 

mesmo sentido subjetivo e se expõe atitudes diferentes sem 

reciprocidade, mas mutuamente orientado à mesma expectativa; 

simétrica: quando a relação corresponde em suas expectativas o 

mesmo significado para todos envolvidos. 

8.6. TIPOS DE AÇÃO SOCIAL 

Weber afirma que podemos pensar em diferentes tipos de ação 

social, agrupando-os de acordo com o modo pelo qual os indivíduos 
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orientam suas ações. Assim ele estabelece quatro tipos de ação 

social: 

1º. Ação tradicional – que é determinada por um costume ou um 

hábito arraigado; 

2º. Ação afetiva – aquela determinada por afetos ou estados 

sentimentais; 

3º. Ação racional com relação a valores – determinada pela 

crença consciente num valor considerado importante, independente 

do êxito desse valor na realidade; 

4º. Ação racional com relação a fins – determinada pelo cálculo 

racional que coloca fins e organiza os meios necessários. 

Weber admite não existir ação pura todas são possíveis de 

misturas. 

8.7. DOMINAÇÃO E AUTORIDADE 

Para Weber, os conceitos de dominação e autoridade possibilitam a 

explicação da regularidade do conteúdo de ações e das relações 

sociais ligada à determinada obediência dentro de determinados 

grupos sociais. Assim destaca-se três tipos de dominação legitima 

justificadas por motivos (fontes) de submissão ou princípios de 

autoridades distintas: 

* Racional-legal – se baseia na racionalidade das leis, é um 

empreendimento contínuo de funções públicas, empreendimento 

este que envolve regulamentos e registros escritos, bem como um 

corpo de funcionários especializados. A dominação legal apresenta 

como característica a noção mais ou menos disseminada de direito. 

Weber focaliza o problema de que a autoridade dos governantes, 

baseada na legalidade, é limitada pela ordem impessoal do direito, e 

que os governados (cidadãos) só devem obediência a essa ordem i 

pessoal. A mais típica forma de domínio legal é a burocracia. 

* Tradicional – é baseado na autoridade pessoal do governante, 

investida por força do costume, é uma autoridade discricionária, não 

submetida a princípios fixos e formais. Pertencem aos domínios 

tradicionais tipos de dominação gerontocrática, tais como 

patrimonialismo, patriarcalismo, sultanismo. 

* Carismático – é baseado no carisma (emoção), qualidade tida 

como excepcional de liderança, que se manifesta como uma 

espécie de magnetismo pessoal mágico e que leva a pessoa 

carismática a ter certa preponderância sobre as demais. Assim o 

carisma pode estar presente num demagogo ou num ditador, num 

herói militar ou num líder revolucionário. É o carisma encarnado na 

pessoa do chefe que leva os liderados a se entregar 

emocionalmente a essa liderança pessoal. 
 

 

 

Não confunda Max Weber com Karl Marx. São polos 
praticamente opostos na Sociologia. Prestar atenção aos 
conceitos de Ação Social e Dominação. 

 

http://filosofiacalvinista.blogspot.com.br. 
 

 

 

O Diabo veste Prada, David Frankel; 2006. 

 

 

01. (Unioeste - 2013/Adaptada) A Sociologia de Max Weber é 

considerada uma ciência compreensiva e explicativa. Na sua 

concepção, compete ao sociólogo compreender e interpretar a ação 

dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os indivíduos 

compreendem suas próprias intenções pela introspecção ou pela 

interpretação da conduta de outros indivíduos. Assim afirma-se que:  

A) segundo o método da sociologia compreensiva de Max Weber, 

há uma ênfase metodológica sobre a sociedade como a 

unidade inicial da explicação para se chegar a significados 

objetivos de ação social.  
B) na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da 

sociologia é reformar a sociedade ou gerar algum tipo de teoria 

revolucionária. Weber herda efetivamente um ponto de vista 

sociológico compreensivo imputado à escola marxista.  
C) para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a 

compreensão dos fenômenos sociais. Na sociologia 

compreensiva, o homem não consegue compreender as 

intenções dos outros em termos de suas intenções 

professadas.  
D) no método compreensivo de Weber, os fenômenos sociais são 

considerados como a simples expressão de causas exteriores 

que se impõem aos indivíduos. Weber define a sociologia 

compreensiva em termos de fatos sociais e não em termos de 

atividade ou ação.  

E) Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência 

que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, 

explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para 

explicar o mundo social, importa compreender também a ação 

dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. 

02. (UFU-2012) Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência 

Política, definir o Estado sempre foi uma tarefa prioritária. As 

tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem 

o Estado de formas diferentes, com naturezas diferentes. Numa 

palestra intitulada Política como vocação, Max Weber nos adverte, 

por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação 

de homens dominando homens. No trecho da canção d´O Rappa, 

Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também, na 

relação entre cidadãos e policiais (braço armado do Estado): 

A viatura foi chegando devagar,  

E de repente, de repente resolveu me parar  

Um dos caras saiu de lá de dentro  

Já dizendo, aí compadre, você perdeu  

Se eu tiver que procurar você tá f...  

Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...].  

(O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999.)  

A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da canção 

acima, evidenciasse que a dominação do Estado:  
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A) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizar-

se fundamentalmente como dominação racional legal.  

B) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida 

contra grupos e classes excluídos social e economicamente.  

C) ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que 

contra as vontades dos cidadãos que, normalmente, àquela 

resistem.  

D) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma 

genérica, exterior e coercitiva. 

E) é fruto de uma imposição da qual o indivíduo não tem a opção 

em rejeição da tutela, restando a ele apenas seguir ou sofrer 

punição. 
 

03. (UFU-MG/PAIES – Adaptada/2012) Sobre o conceito de relação 

social na teoria sociológica de Max Weber, marque a alternativa 

verdadeira. 

A) Só podemos denominar relação social o comportamento de 

agentes que se orientam reciprocamente em relação ao sentido 

do que fazem, não fazem ou toleram. 

B) O sentido da relação social não é mutável, podendo variar de 

acordo com interesses e ser orientado de maneira racional. 

C) A relação social refere-se à ação reciprocamente referida 

sempre com um mesmo sentido para os agentes nela 

envolvidos. 

D) Para que haja relação social, não deve existir reciprocidade em 

relação a ações e sentidos para os agentes envolvidos. 

E) A relação social é fruto de interação entre seres do mesmo 

patamar socioeconômico apenas. 
 
04. (UFU 2016) Para Weber, “A dominação, ou seja, a probabilidade 

de encontrar obediência a um determinado mandato, pode fundar-se 

em diversos motivos de submissão. ” (COHN, 1991. p. 128). 
 

Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder no movimento 

de independência da Índia, representam qual tipo de dominação na 

análise weberiana? 
 

A) Dominação Legal    
B) Dominação Anômica    
C) Dominação Carismática    
D) Dominação Altruísta    

   
05. (Unisc 2016)  Leia atentamente o texto e responda a questão 

assinalando uma das alternativas abaixo. 
 

“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na 

análise da natureza da organização burocrática. Tal como uma 

máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para 

a execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é 

apenas uma peça em um mecanismo móvel que lhe prescreve uma 

marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a 

máquina, poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. 

Mais ainda, uma organização burocrática funciona tão 

eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’: a 

burocracia ‘desenvolvida mais perfeitamente... mais completamente 

tem sucesso em eliminar das atribuições dos funcionários amor, 

ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e 

emocionais que escapem ao cálculo’. [...] O avanço da burocracia 

aprisionava as pessoas na Gehäuse der Hörigkeit, a ‘jaula de ferro’ 

da divisão especializada do trabalho da qual dependia a 

administração da ordem social e econômica moderna [...]”.  
GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento social 

clássico e contemporâneo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 
   
Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max 

Weber, é correto afirmar que 
A) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho 

somente quando é aplicado em poucas questões específicas.    

B) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada 

do trabalho que busca a eficiência a partir de atribuições 

impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus 

funcionários.    
C) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, 

desde que dentro de regras prescritas de forma impessoal e 

calculada.    

D) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por 

outros processos de administração do trabalho típicos da 

modernidade.    
E) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada 

corretamente sobre o conceito de burocracia. 
 

06. (Unioeste 2016)  Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos 

conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana 

que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física” (Weber, Ciência e 

Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). Assinale a 

alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de 

Weber. 
A) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus 

agentes podem utilizar a violência de modo legítimo dentro dos 

limites do seu território.     

B) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar 

legalmente a violência com o consentimento dos cidadãos – a 

violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi 

ilegal.    
C) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência 

(ameaças, armas de fogo, coação física) como meio de atingir 

seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está 

garantida.    

D) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso 

– por exemplo, as empresas privadas de vigilância – 

independente da autorização legal do Estado.    
E) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer 

violência praticada pelos agentes do Estado contemporâneo – 

por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra 

grevistas.    
 

 

07. (ENEM 2015 – 2. APLICAÇÃO) O impulso para o ganho, a 

perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de 

dinheiro não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. 

Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido 
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comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em 

todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade 

objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca 

do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa 

permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa 

ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa 

individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter 

lucros estaria condenada à extinção. 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 

(adaptado). 
 

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como 

característica fundamental a 
 

A) competitividade decorrente da acumulação de capital. 

B) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. 
C) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. 
D) socialização das condições de produção. 

E) mercantilização da força de trabalho. 
 
 

 

 
 

 
9. Pierre Bourdieu 

 

Pierre Félix Bourdieu nasceu em Denguin, em 01 de agosto de 

1930, e morreu em Paris, em 23 de janeiro de 2002. Formado em 

Filosofia, lecionou na École de Sociologie du Collège de France e 

desenvolveu ao longo de sua vida, importantes trabalhos 

intelectuais nos campos da Sociologia e Antropologia. Bourdieu 

tornou-se um dos autores mais lido em todo mundo, não somente 

pelos cientistas sociais, mas diversas áreas do conhecimento 

humano, por abordar diferentes temáticas como política, educação e 

artes.  
 

9.1 ESTRUTRURAS E PRÁTICAS SOCIAIS 

Para compreender a ideia de Bourdieu sobre o mundo social é 

importante saber que sua teoria está fundamentada nos ideais 

estruturalistas e fenomenológicas. Assim, o foco da sua análise está 

nas relações sociais, com base na ideia de sociedade que constitui 

o indivíduo, ao mesmo tempo em que o indivíduo constitui a própria 

sociedade. Há para Bourdieu elementos estruturantes nas práticas 

sociais e elas não podem ser explicadas somente por si mesmas.  

Importam também, para entender Bourdieu, apreender os seus 

conceitos de campo e habitus como unidades de análise das 

práticas sociais. O conceito de “campo” refere-se à história 

acumulada no domínio de um seguimento de interesses comuns de 

agentes que disputam prestígio e poder. Enquanto que o conceito 

de habitus representa a história incorporada pelos agentes em 

espaços sociais. A relação dos conceitos representaria a 

reprodução social. 

Para compreender melhor, é importante entender que o campo 

permite localizar os agentes sociais no espaço social, sendo que a 

sociedade possui um mundo variado de campos como por 

exemplos: o religioso, o artístico, o científico, o filosófico, o 

jornalístico, o masculino etc. E o habitus, neste contexto, representa 

a narrativa de cada agente que relacionada com o campo e que 

justifica e sustenta a história, ou melhor a sua trajetória individual.  
Seguindo a linha de pensamento de Bourdieu, podemos notas que 

suas discussões sobre a reprodução social revelam a legitimidade 

de formas de dominação. Assim, a sua ideia de violência simbólica 

representa a produção simboliza na vida social, com foco na 

característica legitimadora da força dominante. E esta questão, para 

Bourdieu, é manifestada nos gostos de classe e estilos de vida, o 

que define outro conceito gerado pelo autor, o de distinção social. 
 

9.2 Representações Sociais em Bourdieu 
Pierre Bourdieu defende a concepção de que as representações 

sociais são influenciadas pelas ideias, valores, crenças e ideologias 

existentes anteriormente em uma sociedade, e que se fazem 

presentes na linguagem que utilizamos para nos comunicar, nas 

religiões e no chamado senso comum que compõem o habitus de 

cada agente, e também as concepções que circulam entre os 

participantes dos campos sociais, grupos profissionais e classes 

sociais. 
É importante ressaltar que tais representações possuem uma 

origem histórica e coletiva. Muito embora as nossas representações 

sociais estejam alojadas no inconsciente e sejam influenciadas por 

representações existentes desde tempos passados, quando agimos 

e interagirmos com outros indivíduos possuímos a capacidade de 

formular e reformular nossas próprias representações e assim 

orientar os pontos de vista particulares que elaboramos sobre a 

realidade e as decisões práticas que adotamos. 

Essas representações sociais são também fortemente influenciadas 

pelas posições sociais que ocupamos nas hierarquias existentes 

nos campos e entre as classes sociais. Assim, elaboramos as 

nossas representações para que estejam de acordo com os 

interesses consciente ou inconscientemente vinculados à posição 

que ocupamos nos campos e na sociedade. 
Os indivíduos e grupos sociais de todos os tipos, de amigos, 

associações profissionais, classes sociais, “raças”, “etnias”, gêneros 

etc., desenvolvem representações específicas que dão sentido e 

explicam a sua posição e dos demais na sociedade. Como nos 

ensina Pierre Bourdieu (2004: p. 158), “as representações dos 

agentes variam segundo sua posição (e os interesses associados a 

ela) e segundo os seus hábitos como sistema de esquemas de 

percepção e apreciação, como estruturas cognitivas e avaliatórias 

que eles adquirem através da experiência durável de uma posição 

no mundo social”. 
As representações sociais podem ser consideradas como a matéria 

prima dos preconceitos construídos no pensamento humano a partir 

de esquemas inconscientes de percepção, avaliação e apreciação. 

Incorporamos e construímos esses esquemas inconscientes de 

entendimento através do aprendizado da língua e dos valores e 

ideias expressas pelas culturas nas quais convivemos desde o 

nascimento, ou seja, nas manifestações culturais populares, nas 

religiões etc. 



Pré-Universitário/SEED   Ciências Humanas e suas Tecnologias – Sociologia 
 

227 

Os preconceitos de gênero, étnicos e raciais contra um indivíduo ou 

coletividade ou sobre a condição social de alguém podem provocar 

como efeito a sua confirmação efetiva, pois os seres humanos são 

suscetíveis de serem influenciados pelos julgamentos que os outros 

realizam sobre eles. As pesquisas realizadas por Pierre Bourdieu 

indicam que na educação familiar e escolar, as expectativas que 

temos sobre o comportamento e o desempenho dos estudantes 

influenciam de fato nas suas condutas e resultados futuros. 
 

9.3 Principais Conceitos de Bourdieu 
Campo: Espaço social onde as ações individuais e coletivas são 

tomadas dentro de uma normatização, sendo criada e transformada 

de forma constante pelas próprias ações. Constitui-se como 

instrumento metodológico da análise das dominações e práticas 

específicas de um determinado espaço social. Cada espaço 

corresponde a um campo específico – cultural, econômico, 

educacional, científico, jornalístico etc. 
Habitus: O conceito expressa uma noção mediadora entre a 

estrutura e o agente em que se procura aliar o determinismo 

presente na ação dos agentes sociais. Assim, o habitus capta o 

modo como a sociedade se coloca nas pessoas sob a forma de 

acondicionamentos duráveis. Ou seja, modos de pensar, agir e 

sentir, e capta também as respostas criativas dos agentes às 

solicitações do meio social envolvente de forma a se construir no 

processo de socialização. É a partir da nossa relação com a própria 

sociedade que se cria o habitus pois, e é ele que permite adquirimos 

todas as matrizes ou estruturas mentais para agir.  
Capital Cultural: Conceito utilizado para analisar situações de 

classe na sociedade. Caracteriza tanto subcultura de classe, quanto 

setores de classe. Bourdieu dedicasse a descrição meticulosa da 

cultura, a partir da perspectiva de gostos, estilos de vida, valores e 

estruturas psicológicas, por exemplo, que são específicas de 

diferentes classes e que expressa condições de vida que chegam a 

distinguir a burguesia tradicional da pequena burguesia e da classe 

trabalhadora, por sua vez. Mas, importa destacar que o capita 

cultural é considerado com um recurso de poder equivalente e por 

vezes, destacado de outros recursos como o econômico. Além do 

capital cultural existiriam outas formas de capital – o capital 

econômico (recurso financeiro), o capital social (contatos), capital 

simbólico (prestígio). Dessa forma, as diferenças de classe e, 

consequentemente, as desigualdades sociais, não derivariam 

somente de desigualdades econômicas, mas também das barreiras 

causadas, por exemplo, pelo déficit de capital cultural no acesso a 

bens simbólicos. 
Violência simbólica: Forma de violência exercida repressão física, 

de danos morais e psicológicos. Tem como base a consideração de 

uma imposição determinada, seja econômica, social ou simbólica. 

Fundamenta-se no processo de socialização, que levam o indivíduo 

a se dispor no espaço social de acordo com costumes, crenças e 

padrões do discurso dominante e, por isto, a violência simbólica é a 

manifestação deste conhecimento legitimado pelo discurso do 

dominante. Assim, para Bourdieu, a violência simbólica é reflexo do 

poder simbólico. 
 

 

 

 

 

 

Três conceitos são fundamentais para a compreensão do 

pensamento de Pierre Bourdieu – campo, habitus e capital. A 
partir destes conceitos o autor reflete sobre diversos temas: 
educação, cultura, arte, mídia e política. Seu pensamento 
possui forte influências dos clássicos – Marx, Durkheim e 
Weber. 
 

 

https://cafecomsociologia.com/tag/pierre-bourdieu 
https://cafecomsociologia.com/2010/06/pierre-bourdieu-e-seu-
conceito-de.html 

 
 Questões de Sociologia – Pierre Bourdieu. 

 

 

Pierre Bourdieu – A Sociologia é um esporte de combate – 
YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=TlbAd2hwQms 
 

 

 

 

01. (ENADE-2011) A cultura legítima, referendada pelos exames e 

diplomas, vem a ser aquela pertencente às classes privilegiadas. 

Logo, para os filhos de camponeses, de operários, de empregados 

ou de pequenos comerciantes, a cultura escolar é aculturação. 
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. Les héritiers: les étudiants et la culture.Paris: Minuit, 

1964, p. 37 (com adaptações). 
 

No fragmento acima, Bourdieu e Passeron 
 

A) ressaltam a centralidade e importância da cultura na sociedade 

contemporânea. 
B) utilizam o conceito de aculturação como sinônimo do conceito 

de socialização. 
C) enfatizam a importância da instituição escolar, que, com seus 

exames e diplomas, contribui para a manutenção da cultura. 
D) apontam para o fato de que a cultura legítima de uma 

sociedade é aquela que tem origem nas classes populares, 

especialmente entre os não escolarizados. 
E) sinalizam que, em uma mesma sociedade, existem diversas 

culturas, que são desigualmente valoradas em função dos 

recortes de classe social. 
02. (Unioeste 2012) Segundo Cristina Costa, “chamamos de 

violência à agressão premeditada sistemática e por vezes mortal de 

um indivíduo ou um grupo sobre outro”. Sobre o fenômeno da 

violência, é correto afirmar que 
 

A) o desenvolvimento da indústria e a expansão dos padrões de 

vida e de acumulação existentes no modo de produção 

capitalista não possuem nenhuma relação com a ampliação dos 

níveis de violência visualizados no mundo contemporâneo.  
B) a única  maneira  de  controlar  a  explosão  de  violência  

vivenciada  na  contemporaneidade  é  ampliação  dos 

mecanismos de defesa existentes na sociedade. Assim, o 

aumento do policiamento e dos estabelecimentos penais 

representam o único caminho de superação das dificuldades 

encontradas. 
C) o  bullying é um fenômeno restrito ao universo escolar e possui 

pouca relação com a banalização da violência existente nos dias 

atuais. 
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D) a violência é instintiva, podendo ser considerada como um 

mecanismo de auto defesa do indivíduo utilizado nos momentos 

em que este se encontra inseguro ou coagido. 

E) a violência não se restringe a agressão física. Como observa 

Pierre Bourdieu, existem práticas de violência simbólica 

presentes no cotidiano e que são caracterizadas pela tentativa 

de imposição de valores, costumes e padrões de 

comportamento de um grupo à outro. 
 

 

 

 
 

10. Zygmunt Bauman 
 
Zygmunt Bauman nasceu em 1925, na Polônia e faleceu em janeiro 

de 217. Serviu como militar durante a Segunda Guerra Mundial, 

participou ativamente do Partido Comunista polonês e lecionou na 

Universidade de Varsóvia. Bauman dedicou sua vida intelectual ao 

estudo da condição humana, sendo assim, um dos representantes 

da “sociologia humanística”. Suas reflexões teóricas sobre a 

contemporaneidade debruçam-se por diversas temáticas como 

consumo, ética, política, valore humanos, relações afetivas e 

globalização. Seu legado, tanto pela extensa obra, com mais de 50 

livros, tanto pela importância de suas discussões, permitiria elegê-lo 

como um dos pensadores mais importantes do final do século 

passado. 
10.1 A modernidade líquida 
O tempo em que vivemos, considerado por muitos estudiosos como 

“pós-modernidade”, é denominado por Bauman como “modernidade 

líquida”. A escolha da metáfora do “líquido” pelo sociólogo deu-se 

pela ideia de fluidez, pelo fato do líquido passar por diversas 

mudanças, não conservando forma alguma por muito tempo. Assim, 

de acordo com Bauman, as relações na contemporaneidade 

caracterizam-se por esta inconstância e vulnerabilidade sobre a sua 

identidade, assim como os líquidos, em relação a manutenção de 

suas formas, o que reafirma a ideia de um estado temporário e frágil 

das relações e laços sociais.  

Em seu livro, “Mal-estar da pós-modernidade”, Bauman faz uma 

paródia da obra de Sigmund Freud (1856-1939), autor de “O mal-

estar da civilização”. Enquanto a tese de Freud assentava-se na 

ideia de que os homens na Idade Moderna trocaram a segurança 

pela liberdade, e que o excesso de ordem representou um 

aprisionamento pela regulamentação do prazer, causando um mal-

estar. Segundo Bauman, a modernidade sólida possuía um aspecto 

medonho, com grande emprego do autoritarismo, frente a uma ideia 

de estabilidade do Estado, da família e do emprego. Assim, o 

mundo era mais sólido, rígido, mas cheio de certezas.  

E, quando o mundo faz a passagem da modernidade sólida para a 

líquida, um mundo repleto de formas imprevisíveis, propenso a 

mudanças, repleno de sinais confusos, entra em vigor. O que 

provocou mudanças em todos os aspectos da vida humana. Aliado 

a ideia de liberdade individual, a qual Bauman afirma que a atual 

sociedade chegou a vivenciar, presenciamos contemporaneamente 

a grande emergência do individualismo e das relações sociais cada 

vez mais fluidas e efêmeras. Nisto, a felicidade torna-se cada vez 

mais algo individual e, consequentemente somo impulsionados pelo 

desejos e ambições.  

10.2 As relações líquidas 
Para Bauman, na modernidade líquida, os vínculos entre as 

pessoas têm a possibilidade de sofrer rompimento a qualquer 

momento, o que pode vir a provocar um isolamento social, 

alternativa escolhida por muitas pessoas que preferem uma solitária 

rotina. Outro apontamento feito por Bauman refere-se aos laços 

sociais serem mantidos não pela ideia de comunidade, mas de rede. 

Então, os relacionamentos são associados a ideia de conexão, o 

que permite conectar-se ou desconectar-se, fazer ou desfazer que 

se modifica a depender da necessidade. Assim, apenar de as redes 

sociais não possibilitares um diálogo real, elas representam uma 

nova forma de estabelecimento de vínculos sociais. E, diante do 

contexto da modernidade líquida, o contato virtual permite conectar-

se ou desconectar-se, por interesse, descontentamento ou outras 

questões. Assim o atrativo da amizade via “Facebook”, para 

Bauman, está na facilidade de desconectar-se, o que em manter 

conexões. 

10.3 A sociedade do consumo 
Bauman destaca que no século XX, com a imersão da modernidade 

líquida, a sociedade sofreu uma importante passagem, deixando de 

ser sociedade de produção e passando a ser a sociedade do 

consumo. Ou seja, o ato de consumo ganhou destaque na 

sociedade contemporânea.  

Assim, com a vulnerabilidade das relações sociais e das 

identidades, o consumo passa ser um ponto chave para estas 

discussões, pois permite a construção destes referências, ou seja, 

da personalidade e das identidades, ao passo que o valor de “ter” se 

sobrepõe ao de “ser”. Dessa forma, existem hoje diversas 

possibilidades de escolhas e produtos para consumirmos. Ligados 

sempre a um modo ou estilo de vida. As marcas ligam-se aos status 

social, prestígio e reconhecimento social diante do outro. Vale 

lembrar que a ideia de consumir para Bauman não significa apenas 

obter algo, mas reflete também o destarte de algo. 
 

 

 

Para reflexão! 
 

Em entrevista à revista Isto É em setembro de 2010, Bauman faz 

algumas declarações sobre a influência da Internet nas relações 

sociais e sobre a ideia de “amor líquido”. Vejamos abaixo alguns 

trechos da entrevista feita por Adriana Prado. 
 

“Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar” 
Zybmunt Bauman 

 

ISTOÉ –  O que caracteriza a “modernidade líquida”? 
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Zygmunt Bauman –  líquidos mudam de forma muito rapidamente, 

sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a 

mesma forma por muito tempo. No atual estágio “líquido” da 

modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se 

solidificarem. A temperatura elevada — ou seja, o impulso de 

transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias 

rentáveis — não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o 

tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas 

estáveis, com uma maior expectativa de vida. 
 

ISTOÉ –  As pessoas estão conscientes dessa situação? 
Zygmunt Bauman – Acredito que todos estamos cientes disso, num 

grau ou outro. Pelo menos às vezes, quando uma catástrofe, natural 

ou provocada pelo homem, torna impossível ignorar as falhas. 

Portanto, não é uma questão de “abrir os olhos”. O verdadeiro 

problema é: quem é capaz de fazer o que deve ser feito para evitar 

o desastre que já podemos prever? O problema não é a nossa falta 

de conhecimento, mas a falta de um agente capaz de fazer o que o 

conhecimento nos diz ser necessário fazer, e urgentemente. Por 

exemplo: estamos todos conscientes das consequências 

apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos estamos 

conscientes de que os recursos planetários serão incapazes de 

sustentar a nossa filosofia e prática de “crescimento econômico 

infinito” e de crescimento infinito do consumo. Sabemos que esses 

recursos estão rapidamente se aproximando de seu esgotamento. 

Estamos conscientes — mas e daí? Há poucos (ou nenhum) sinais 

de que, de própria vontade, estamos caminhando para mudar as 

formas de vida que estão na origem de todos esses problemas. [...] 
 

ISTOÉ – Ao se conectarem ao mundo pela internet, as pessoas 

estariam se desconectando da sua própria realidade? 
Zygmunt Bauman – Os contatos online têm uma vantagem sobre os 

offline: são mais fáceis e menos arriscados — o que muita gente 

acha atraente. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. 

Casos as coisas fiquem “quentes” demais para o conforto, você 

pode simplesmente desligar, sem necessidade de explicações 

complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Atrás 

do seu laptop ou iPhone, com fones no ouvido, você pode se cortar 

fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoços grátis, 

como diz um provérbio inglês: se você ganha algo, perde alguma 

coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias 

para estabelecer relações de confiança, as para o que der vier, na 

saúde ou na tristeza, com outras pessoas. Relações cujos encantos 

você nunca conhecerá a menos que pratique. O problema é que, 

quanto mais você busca fugir dos inconvenientes da vida offline, 

maior será a tendência a se desconectar. 
 

ISTOÉ – E o que o senhor chama de “amor líquido”? 
Zygmunt Bauman – Amor líquido é um amor “até segundo aviso”, o 

amor a partir do padrão dos bens de consumo: mantenha-os 

enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que 

prometem ainda mais satisfação. O amor com um espectro de 

eliminação imediata e, assim, também de ansiedade permanente, 

pairando acima dele. Na sua forma “líquida”, o amor tenta substituir 

a qualidade por quantidade — mas isso nunca pode ser feito, como 

seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. É 

bom lembrar que o amor não é um “objeto encontrado”, mas um 

produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. 
 

ISTOÉ – Nesse contexto, ainda faz sentido sonhar com um 

relacionamento estável e duradouro? 
Zygmunt Bauman – Ambos os tipos de relacionamento têm suas 

próprias vantagens e riscos. Em um mundo “líquido”, em rápida 

mutação, “compromissos para a vida” podem se revelar como sendo 

promessas que não podem ser cumpridas — deixando de serem 

algo valioso para virarem dificuldades. O legado do passado, afinal, 

é a restrição mais grave que a vida pode impor à liberdade de 

escolha. Mas, por outro lado, como se pode lutar contra as 

adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e 

dedicados, sem um companheiro de vida, pronto para compartilhar 

os altos e baixos? Nenhuma das duas variedades de relação é 

infalível. Mas a vida também não o é. Além disso, o valor de um 

relacionamento é medido não só pelo que ele oferece a você, mas 

também pelo que oferece aos seus parceiros. O melhor 

relacionamento imaginável é aquele em que ambos os parceiros 

praticam essa verdade. 
 

ISTOÉ – O que explicaria o crescimento do consumo de 

antidepressivos? 
Zygmunt Bauman – Você colocou o dedo em um dos muitos 

sintomas da nossa crescente intolerância ao sofrimento – na 

verdade, uma intolerância a cada desconforto ou mesmo ligeira 

inconveniência. Em uma vida regulada por mercados consumidores, 

as pessoas passaram a acreditar que, para cada problema, há uma 

solução. E que esta solução pode ser comprada na loja. Que a 

tarefa do doente não é tanto usar sua habilidade para superar a 

dificuldade, mas para encontrar a loja certa que venda o produto 

certo que irá superar a dificuldade em seu lugar. Não foi provado 

que essa nova atitude diminui nossas dores. Mas foi provado, além 

de qualquer dúvida razoável, que a nossa induzida intolerância à dor 

é uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Por essa razão, 

podemos esperar que essa nossa intolerância se agrave ainda mais, 

em vez de ser atenuada. 
 

ISTOÉ – E a obsessão pelo corpo perfeito? 
Zygmunt Bauman – Não é o ideal de perfeição que lubrifica as 

engrenagens da indústria de cosméticos, mas o desejo de melhorar. 

E isso significa seguir a moda atual. Todos os aspectos da 

aparência corporal são, atualmente, objetos da moda, não apenas o 

cabelo ou a cor dos lábios, mas os tamanhos dos quadris ou dos 

seios. A “perfeição” significaria um fim a outras “melhorias”. Na 

cirurgia plástica, são oferecidos aos clientes cartões de “fidelidade”, 

garantindo um desconto nas sucessivas cirurgias que eles 

certamente irão realizar. Assim como a indústria de celebridades, a 

indústria cosmética não tem limites e a demanda por seus serviços 

pode, a princípio, se expandir infinitamente. 
 

ISTOÉ – O que está por trás desse culto às celebridades? 
Zygmunt Bauman –  Não é só uma questão de candidatos a 

celebridades e seu desejo por notoriedade. O que também é uma 

questão é que o “grande público” precisa de celebridades, de 

pessoas que estejam no centro das atenções. Pessoas que, na 

ausência de autoridades confiáveis, líderes, guias, professores, se 

oferecem como exemplos. Diante do enfraquecimento das 

comunidades, essas pessoas fornecem “assuntos-chave” em torno 

dos quais as quase-comunidades, mesmo que apenas por um breve 

momento, se condensam —para desmoronar logo depois e se 

recondensar em torno de outras celebridades momentâneas. É por 

isso que a indústria de celebridades está garantida contra todas as 

depressões econômicas. [...] 
 

ISTOÉ – Há cinco anos, a polícia de Londres matou o brasileiro 

Jean Charles de Menezes, alegando tê-lo confundido com um 

terrorista. Por que o mundo está tão paranóico com segurança? 
Zygmunt Bauman – Essa obsessão e a nossa gestão dos assuntos 

globais, responsável por reforçá-la, constituem a ameaça mais 

terrível à nossa segurança. O fantástico crescimento das “indústrias 

de segurança”, juntamente com a crescente suspeita de perigo que 

ela evoca, são motivos para antever uma piora das coisas. Se não 

por qualquer outro motivo, então porque, na lógica das armas de 

fogo, uma vez carregadas, em algum elas deverão ser 

descarregadas. 
 

ISTOÉ – No Brasil, a violência é uma questão especialmente 

preocupante. Como o sr. enxerga isso? 
Zygmunt Bauman –  Para começar, as favelas servem como uma 

lixeira para um número enorme de pessoas tornadas 

desnecessárias em partes do País onde suas fontes tradicionais de 

sustento foram destruídas — para quem o Estado não tinha nada a 

oferecer nem um plano de futuro. Mesmo que não declararem isso 
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abertamente, as agências estatais devem estar felizes pelo fato de o 

povo nas favelas tomar os problemas em suas próprias mãos. Por 

exemplo, ao construir seus barracos rapidamente e de qualquer 

forma, usando materiais instáveis, encontrados ou roubados, na 

ausência de habitações planejadas e construídas pelas autoridades 

estaduais ou municipais para acomodá-los. [...] 
 

ISTOÉ –  O sr. vê uma solução? 
Zygmunt Bauman – Algo está sendo feito, mesmo que, até agora, 

não seja suficiente para cortar um nó firmemente amarrado por 

décadas, senão séculos. Um exemplo é o Viva Rio (ONG que atua 

contra a violência). Pequenos passos, talvez, sopros não fortes o 

suficiente para romper a armadura do ressentimento mútuo e 

indiferença moral de anos entre “morro” e “asfalto” no Rio. Mas a 

escolha é, afinal, entre erguer paredes de pedra e aço ou o 

desmantelamento de cercas espirituais. 
 

ISTOÉ –  O que o sr. diria aos jovens? 
Zygmunt Bauman – Eu desejo que os jovens percebam 

razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quando eles 

conseguem adicionar isso a ela através de esforço e dedicação. 

Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a 

adicionar episódios agradáveis. A vida é maior que a soma de seus 

momentos. 
 

 

 

 

Compreender a relação indivíduo e sociedade a partir da 
Modernidade Líquida formulada por Bauman nos leva a refletir 
sobre a comunicação, as identidades, o consumo e até as relações 
amorosas. O que ajuda a resolver as questões do Enem e 
principalmente na argumentações sobre temas sociais da própria 
redação do Enem. 
 

 

 

Modernidade Líquida – Zygmunt Bauman 
Amor Líquido – Zygmunt Bauman 

 

 

Demônio de Neon, Nicolas Winding Refn (2016). 
O Abutre, Dan Gilroy, 2014. 
Beleza Americana, San Mendes (1999). 
 

 

 

 

 

 

01. (UEL 2017) O avanço do uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação altera as relações sociais, os hábitos 

cotidianos e os costumes das pessoas, especialmente nas grandes 

cidades. Um exemplo é a crescente utilização da Internet, das redes 

sem fio, dos celulares e smartphones tanto em pesquisas escolares 

como nos espaços privados e públicos. Nos trens, nos ônibus e nas 

ruas, o uso dessas tecnologias se multiplica e se transforma quase 

em uma regra, relegando àqueles que não os usam como 

comportamentos “fora dos padrões”. 
(Adaptado de: OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio 

de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2013. p.250-254.) 
  
Com base na charge, no texto e nos conhecimentos sociológicos 

sobre os efeitos da expansão das novas tecnologias de informação 

e comunicação nas relações sociais, assinale a alternativa correta. 
 

A) Para Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, a intensa 

interatividade e a multiplicação das relações em rede criam 

vínculos sociais duradouros e quadros de referência e de 

identificação permanentes. 
B) Para Umberto Eco, os efeitos principais do avanço dos novos 

meios de comunicação, nos locais mais isolados, são a 

padronização dos comportamentos, o desaparecimento das 

diversidades culturais e das tradições comunitárias. 
C) O uso de tecnologias móveis e pessoais de comunicação, 

como os smartphones, ao mesmo tempo em que estimula 

relações sociais virtuais, seja através de voz, de SMS, de fotos 

ou vídeos, dificulta a disseminação de conteúdos e de ideias 

divergentes. 

D) Na contemporaneidade, o acesso universal e ilimitado às redes 

digitais rompe com o controle das grandes empresas sobre a 

produção e a circulação de notícias e com a sua atuação em 

rede nacional e internacional. 

E) A utilização cada vez mais frequente de celulares confere maior 

mobilidade nas comunicações, modifica as formas de controle 

dentro e fora dos grupos e torna públicas conversas 

consideradas, no passado, restritas ao mundo privado. 
 

02. (Unioeste 2012) Segundo Zygmunt Bauman, a Sociologia é 

constituída por um conjunto considerável de conhecimentos 

acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que a sua 

identidade se forma na distinção com o chamado senso comum. 

Considerando que a Sociologia estabelece diferenças com o senso 

comum e estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o 

senso comum, é correto afirmar que 
  
A) a Sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações 

corroboradas por evidências não verificáveis, baseadas em 

ideias não previstas e não testadas.  
B) o pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença na 

ciência e pouca fidedignidade de seus argumentos. O senso 

comum, ao contrário, evita explicações imediatas ao conservar o 

rigor científico dos fenômenos sociais.  
C) pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas 

preocupações diárias e expressões cotidianas, enquanto o 

senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos 

sociais.  
D) o pensamento sociológico se distingue do senso comum na 

explicação de alguns eventos e circunstâncias, ou seja, 

enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar 

diversos conhecimentos, a Sociologia se preocupa apenas com 

as visões particulares do mundo.  

E) um dos papéis centrais desempenhados pela Sociologia é a 

desnaturalização das concepções ou explicações dos 
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fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no 

campo cientifico. 
 

03. (UERJ 2014) No admirável mundo novo das oportunidades 

fugazes e das seguranças frágeis, a sabedoria popular foi rápida em 

perceber os novos requisitos. Em 1994, um cartaz espalhado pelas 

ruas de Berlim ridicularizava a lealdade a estruturas que não eram 

mais capazes de conter as realidades do mundo: “Seu Cristo é 

judeu. Seu carro é japonês. Sua pizza é italiana. Sua democracia, 

grega. Seu café, brasileiro. Seu feriado, turco. Seus algarismos, 

arábicos. Suas letras, latinas. Só o seu vizinho é estrangeiro”. 
ZygmunT Bauman Adaptado de Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

A alteração de valores culturais em diversas sociedades é um dos 

efeitos da globalização da economia. O cartaz citado no texto ironiza 

uma referência cultural que pode ser associada ao conceito de: 
  
A) localismo 

B) nacionalismo 
C) regionalismo 
D) eurocentrismo 

 

 

 

 

9. Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas nasceu em Düsseldorf, na Alemanha, em 18 de 

junho de 1929. Ele é um filósofo e sociólogo que participa da 

tradição da teoria crítica e do pragmatismo, sendo membro 

da Escola de Frankfurt. Dedicou sua vida ao estudo da democracia, 

especialmente por meio de suas teorias do agir comunicativo, da 

política deliberativa e da esfera pública. Ele é hoje considerado um 

dos mais importantes intelectuais contemporâneos.  

 

9.1 Ação Comunicativa 

Jürgen Habermas procura entender como a dominação do homem 

sobre a natureza implica na dominação do homem sobre o homem, 

abrindo espaço para a eclosão da falta de razão no seio da 

sociedade de consumo moldada pela indústria cultural. Neste 

sentido, Habermas formula a teoria da ação comunicativa como um 

processo de interpretação em que o conhecimento cultural fica 

exposto ao teste do mundo. Assim, para o autor, a ação 

comunicativa constitui ao mesmo tempo procedimentos de interação 

social e socialização. É por meio dessas interações sociais, e 

porque não dizer, socialização, que os indivíduos no meio social, 

confirmam e renovam suas identidades e seu pertencimento aos 

próprios grupos sociais.  

A Teoria da Modernidade para o autor está ligada a Teoria do Agir 

Comunicativo. Nela, Habermas fala de duas esferas que coexistem 

na sociedade: o sistema e o mundo da vida. O sistema refere-se à 

“reprodução material”, regida pela lógica instrumental (adequação 

de meios a fins), incorporada nas relações hierárquicas (poder 

político) e de intercâmbio (economia). Enquanto que o mundo da 

vida é a esfera de “reprodução simbólica”, da linguagem, das redes 

de significados que eles referentes aos fatos objetivos, às normas 

sociais ou aos conteúdos subjetivos.  

Para Habermas o mundo da vida é um domínio social que contrasta 

com os sistemas funcionalizados. Esse mundo é marcado por 

processos comunicativos, cujo mediador é a linguagem e cujo 

recurso é a solidariedade. Nesse domínio social, prevalecem as 

ações comunicativas e o emprego da linguagem com vista ao 

entendimento entre os falantes. Ele ainda acrescenta que quanto 

mais complexa for a sociedade, maior será a racionalização a que 

se vê obrigado o seu mundo da vida. Habermas acredita que a 

história das sociedades modernas é a história de um processo de 

intensa racionalização do mundo da vida de sociedades tradicionais. 
 

9.1 Esfera Pública 

O conceito de esfera pública representa o palco onde se exerce o 

agir comunicativo e o local onde o debate e a deliberação 

acontecem. É nela onde se exercem as condições do discurso e 

consequentemente a democracia e os seus resultados, tais como, o 

controle da Administração e a participação dos cidadãos, por 

exemplo. Assim, o conceito abrange diversas dimensões de 

definição e análise: numa perspectiva antropológica corresponde ao 

espaço social de representação pública; pela perspectiva histórica, 

ela assumiria diferentes configurações a depender do contexto sócio 

histórico em questão (esfera pública helênica, a feudal e, mais 

recentemente, a burguesa); e, sob uma perspectiva normativa das 

sociedades democráticas contemporâneas, a esfera pública deve 

indicar o conjunto total da visibilidade e discussão pública e sua 

desempenho básico constituiria em influenciar as decisões do 

sistema político pelo domínio público dos atores e ações da esfera 

política. 
 

9.2 Democracia 

Habermas defende um terceiro modelo de democracia, que aglutina 

características dos demais (liberal e republicano ou comunitarista), 

sob o primado da teoria do discurso e da política deliberativa. 

As sociedades modernas têm como característica uma alta 

complexidade, há um grande número de valores culturais, religiosos 

e morais, com diversas concepções individuais do que seria uma 

vida digna. Neste contexto, a saída para o direito, como organismo 

regulador da sociedade, é buscar o consenso em meio a tanta 

diversidade. É neste sentido que articula as ideias de Habermas, 

penando a democracia pelo multiculturalismo das sociedades. O 

que leva em consideração o papel do Estado Democrático de 

Direito, e sua repercussão na cidadania frente ao conflito iminente 

do princípio do igual tratamento das pessoas e a busca pela 

proteção das várias identidades culturais de uma sociedade. 
Segundo Habermas, a sociedade moderna “promove o 

individualismo nos projetos pessoais de vida e um pluralismo nas 

formas de vida coletiva”.  
Assim, o autor põe em evidencia, nas sociedades pós-modernas, o 

capital e o poder, que neste contexto possuem uma grande 

influência nas ações do Estado. Como proposta o autor lança a ideia 

de democracia radical, que tem como base a participação 

comunicativa e ativa, combinada com a representação política 
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tradicional. A partir desta concepção, o autor pensa na possibilidade 

do estabelecimento de um direito legítimo, onde estarão garantidas 

as liberdades subjetivas conjuntamente com a ativa participação dos 

cidadãos. 
 

 

 

 

Habermas constrói na atualidades reflexões sobre os conceitos 
e ideias de moral e democracia, trabalhando a ideia de 
subjetivismo do indivíduo e o poder comunicativo. Conceitos 
importantes e cobrados nas edições anteriores do Enem e que 
também podem ser utilizados como apoio teórico nas reflexões 
estruturadas na redação do Enem. 
 

 

Compreender Habermas – Alexandre Dupeyrix. 
Teoria e Práxis - Jürgen Habermas 

 

Machuca, Andrés Wood (2005). 
A Terra da Esperança, Sion Sono (2012). 
 

 

 

01. (ENEM 2017) O conceito de democracia, no pensamento de 

Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental, 

calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática 

exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a 

partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. 

Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de 

ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a 

decisão. 
VITALE, D. Jürgen Habermas, modernidade e democracia deliberativa. Cadernos do CRH 

(UFBA), v. 19, 2006 (adaptado). 
 

O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode 

favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é 

uma condição para que isso aconteça o(a) 
A) participação direta periódica do cidadão. 
B) debate livre e racional entre cidadãos e Estado. 

C) interlocução entre os poderes governamentais. 
D) eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. 
E) controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. 
 

02. (ENEM 2012) Na regulação de matérias culturalmente delicadas, 

como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação 

pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as 

normas do direito penal (por exemplo, quanto ao aborto), mas 

também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a 

posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a 

aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas 

pública e privada — em tudo isso reflete-se amiúde apenas o auto 

entendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante 

por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente 

repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que 

garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode 

eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas 

contra a cultura da maioria.  
HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 
A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto 

por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, 

na medida em que se alcança 

 

A) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade 

de direitos na condição da sua concentração espacial, num tipo 

de independência nacional. 
B) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em 

grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas 

e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política 

nacional. 
C) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de 

os discursos de auto entendimento se submeterem ao debate 

público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor 

argumento. 
D) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, 

tenham condições de se libertar das tradições de suas origens 

em nome da harmonia da política nacional. 
E) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como 

linguagem política ou distintas convenções de comportamento, 

para compor a arena política a ser compartilhada. 
 

03. (ENEM 2014) “Uma norma só deve pretender validez quando 

todos os que possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam 

chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo 

quanto à validade dessa norma”. 
(Habermas, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1989) 
 

Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida 

pelo (a) 

A) Liberdade humana, que consagra a vontade. 

B) Razão comunicativa, que requer um consenso. 

C) Conhecimento filosófico, que expressa a verdade. 

D) Técnica científica, que aumenta o poder do homem. 

E) Poder político, que se concentra no sistema partidário. 
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DINÂMICA 

Estuda os movimentos relacionando suas causas e seus efeitos 

6.1.  – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

6.1.1. Noção de Força - agente físico que aparece nas interações 

entre partículas, capaz de deformá-las e/ou acelerá-las. É uma 

grandeza vetorial.  

6.1.2. Noção de partícula ou ponto material: corpo de dimensões 

desprezíveis em relação ao estudo que se faz do mesmo. 

6.1.3. Força resultante - força imaginária que produz sozinha um 

efeito equivalente ao de todas as forças aplicadas a uma partícula. 

6.1.4. Ponto material mecanicamente isolado - quando a resultante 

das forças sobre ele é nula ( oFR


 ) ou quando não age nele 

nenhuma força (Partícula em Equilíbrio). 

6.1.5. Sistemas Inerciais - são todos os sistemas que não tenham 

aceleração, ou seja, isolados de forças; devem estar em repouso ou 

em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). 
 

6.2 - LEIS DE NEWTON DA MECÂNICA CLÁSSICA OU 

NEWTONIANA 

Todo o estudo da Dinâmica baseia-se em três princípios, 

estabelecidos por Newton; cuja base prevaleceu inalterada até o 

século XX. 

 

1°. Princípio da Inércia de Galileu (1ª L. de Newton) 

Se a resultante das forças que agem sobre um corpo é nula, 

então esse corpo permanecerá em repouso ou em MRU. 

 

Observações: 

A) Inércia  

Propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação de sua 

velocidade em módulo, direção e sentido; isto é, um corpo em 

repouso tende a ficar, por inércia, em repouso e um corpo em 

movimento tende a continuar em movimento se a resultante das 

forças sobre ele é nula (FR = 0). A massa de uma partícula é uma 

medida de sua inércia. 

B) Aplicações da Lei da Inércia 

 Um carro, ao fazer uma curva, tende a sair pela tangente e manter 

a direção da velocidade; 

 Quando um carro sai do repouso, pessoas em pé dentro dele, 

sentem-se atirados para trás em relação ao carro, devido à inércia 

das pessoas, que tendem a se manter em repouso; 

 Ao se frear um automóvel em MRU seus ocupantes sentem-se 

atirados para frente em relação ao automóvel, pois eles têm a 

tendência de continuar em MRU em relação à Terra. 
 

2°. Princípio Fundamental da Dinâmica – PFD 

(2ª Lei de Newton) 

Estabelece uma relação entre força e variação de velocidade. 

Enunciado: 

A resultante das forças que agem em um corpo é diretamente 

proporcional à aceleração que ele adquire, na mesma direção e 

sentido da força. 

 

Onde: FR: Força resultante (em Newton, N ) 

  m: Massa do corpo (em quilograma, kg ) 

  a: aceleração do corpo( em m/s2) 

Unidades de Força: 

 No SI: O Newton (N) 

 No CGS: dina (dyn) 

 No MKgfS: Quilograma – força (Kgf) 

1 N = 1 Kg.m/s2 

Relações: 1 N = 10 5 dyn 

  1 Kgf = 9,8 N = 9,8 . 10 5 dyn 

  1 utm = 9,8 Kg 

3°. Princípio da Ação e Reação (3ª Lei de Newton) 

Enunciado 

Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage com 

uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos 

contrários. 

 

 

 

Importante  

As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, portanto 

nunca se anulam. 

Exemplos 

1. Um barqueiro, ao remar, aplica o princípio da ação e reação; 

empurra a água e está reage empurrando o barco. 

2. Ao ser disparada, uma arma de fogo retrocede, aplicado um coice 

no atirador. 

3. No lançamento de um foguete, o mesmo expele o gás, 

impulsionando-o para trás, simultaneamente, o gás reage sobre o 

foguete impulsionando-o para frente. 

4. A Terra atrai a Lua com uma força ; simultaneamente, a Lua atrai 

a Terra com uma força . 
 

 
6.2.1 – CLASSIFICAÇÃO DAS FORÇAS 

A) de Campo: atua sem que haja necessidade de um contato entre 

a terra e a partícula. 

Exemplo: Forças gravitacional, elétrica e magnética. 

B) de Contato: quando existe uma ligação material entre os corpos.  

Exemplos: Força Normal e força de Tração. 

Força Peso  

Força com que um corpo é atraído pela Terra ou outro corpo Celeste; 

tem natureza de campo gravitacional, de direção sempre vertical, 

A toda ação corresponde uma reação de igual valor e em 
sentidos contrários. 



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física 
 

235 

orientada para o centro da Terra ou do planeta e cuja intensidade é 

variável com o local (depende da aceleração da gravidade local). 

 

Onde: 

m: massa do corpo - tem valor invariável, não de pendendo do local 

e medida através de balanças 

g: aceleração da gravidade local. 

Força de Reação Normal :  

Nome que se dá à força de contato entre um corpo e a superfície 

sobre a qual ele se apoia; sua característica é de ser sempre 

perpendicular à superfície de contato entre o corpo e o plano. 

Seja um corpo em repouso numa superfície horizontal 

 

Formam pares (Ação e Reação - 3ª Lei de Newton) as forças: e - 

,  e -  porque não se anulam e atuam em copos diferentes. 

Contudo, as forças  e não formam par e se anulam (equilibram-

se, N = P) quando o corpo está apoiado em superfícies horizontal 

Força de Tração  

Força típica de fios, pois estes só reagem quando submetidos a 

esforços que tentem a tracioná-los. 

 

Dinamômetros (ou balança de força): são aparelhos de medida 

destinados a nos fornecer a intensidade de forças. Seu princípio de 

funcionamento baseia-se na proporcionalidade existente entre a força 

que atua sobre um corpo (geralmente uma mola) e o valor da 

deformação por ele sofrida: 

F = k.x (lei de Hooke) 

Observação: a indicação do dinamômetro será o valor da força a lê 

aplicada; assim, se inserido num fio, nos fornece o valor da tração. 

6.3. FORÇA DE ATRITO 

Atrito é a resistência dos corpos em contato ao movimento. Força de 

atrito é uma força de contato, cuja direção é tangente à superfície de 

contato entre os corpos que interagem. Só aparece quando os corpos 

estão em movimentos relativos ou tendendo ao movimento; tem valor 

variável, começando de zero e crescendo proporcionalmente à força 

aplicada até atingir valor máximo. 

 
 

Leis do atrito 

 Não depende da área da superfície de contato. 

 Independe, dentro de certos limites, da velocidade de um corpo em 

relação ao outro. 

 A intensidade das forças de atrito é proporcional à intensidade 

das forças normais  ás superfícies de contato.  

 

μ: coeficiente de atrito, número adimensional (sem unidade), que 

depende da natureza das superfícies em contato e do seu estado de 

polimento. 

Fases 

Na análise do comportamento da força de atrito, consideramos três 

fases: 

1ª) Repouso: fase em que atua a força de atrito estático de módulo 

igual ao da força solicitante (aplicada) . 

2ª) Iminência de Movimento: quando o corpo se prepara para iniciar 

o movimento, a força de atrito será máxima (de destaque) e seu 

módulo é dado por: 

 

3ª) Movimento: o corpo em movimento passa a atuar a força de 

atrito dinâmico ou cinético, de intensidade constante e igual a: 

 

Como: μD ≤ μE FatD ≤ FatE   e , em geral  μD   ≤  1; em alguns casos 

μE  > 1. 

Exemplos de coeficientes de atrito 

 μD μE 

Aço com aço 0,57 0,74 

Gelo com gelo  0,03 0,10 

Madeira com madeira 0,34 0,54 

Borracha sobre outros sólidos 1 1 4 
 

Gráfico Fat x Faplicada 

 

Resumo 

 Enquanto o atrito é estático, a intensidade da força de atrito á igual 

à da força motriz (aplicada). 

 A força de atrito estático varia de zero até um valor máximo, de 

destaque. 

 A força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito estático. 

Fat = μ.N 

 

Fat E  = μE . N  

onde 

           μE : Coeficiente de atrito estático 

           N : força de reação normal 

FatD = μD . N , onde 

μD : Coeficiente de atrito dinâmico ou cinético 
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 O atrito independe da área de contato entre o corpo e a superfície. 

 

6.4. PLANO INCLINADO 

Para analisarmos o deslocamento de um corpo ao longo de um plano 

inclinado (ângulo ө), projetamos as forças que atuam sobre o mesmo 

em duas direções perpendiculares entre si; uma delas será paralela 

ao plano e outra perpendicular ao mesmo. Projetando-se o peso do 

corpo ), por exemplo, obtemos as seguintes componentes: 

 
 

6.5. FORÇAS EM MOVIMENTOS DE TRAJETÓRIAS CIRCULARES 

Seja o movimento curvilíneo variado de um corpo de massa m 

 
Para um melhor entendimento das situações a serem analisadas, 

decompomos a força resultante  em duas componentes,  e 

, sendo  e ┴  , o que se conclui: 

2
t

2
CPR FFF   

:Resultante Tangencial: 

Produz aceleração tangencial, responsável pela variação do módulo 

da velocidade vetorial ; direção tangente à trajetória e sentido igual 

ao de  

Módulo: Ft  = m. at 

: Resultante Centrípeta: resultante das forças que obriga o 

corpo a descrever trajetória curvilínea, responsável pela variação da 

direção da velocidade vetorial , sem alterar seu módulo. 

Características: 

Sentido: para o centro 

Direção: perpendicular ao movimento ( ┴ ) 

Módulo: 

 

Sendo: m: massa do corpo; 

 V: módulo da velocidade; 

 R: raio da trajetória. 

6.6. LEI DAS DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS.  

(Lei de Hooke) 

Seja uma mola de massa desprezível presa em uma de suas 

extremidades. 

 

Aplicando uma força F a mola deforma x,  

2F  2x 

3F 3x e assim, sucessivamente. O cientista inglês Robert Hooke 

concluiu que: 

“Em regime de deformação elástica, a intensidade da força 

aplicada é proporcional à deformação provocada”. 

                 

 Força elástica (Restauradora) 

k: constante elástica da mola; depende do material da mola e de 

suas dimensões, etc. 

x: deformação (alongamento ou encurtamento) sofrida pela mola. 

Gráfico F (aplicada) x deformação (X) 

 
 

Associação de Molas 

A) Associação em Série 

Sendo kc a constante elástica da mola equivalente, temos: 

 

 

 
 

B) Associação em paralelo 

Consideramos n molas idênticas, mesmo comprimento natural e 

mesmas constantes elásticas (k1 =k2 = … = k), em paralelo: 

Fcp = m. acp

R

V
.mF

2

CP   

 

Fel  = F = k.x 

       Temos: 

 

  

Componentes: 

Pt =P.sen ө 

Pn = P.cos ө 

Aceleração: 

a = g. sen  

21C k

1

k

1

k

1
   Para duas molas 

 

321C k

1

k

1

k

1

k

1
 Para três molas 

 
3F 
 
2F 

 
F 

x               2x             3x        x (def) 

F(Aplicada) 
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6.7.  FORÇA DE RESISTÊNCIA DO AR 

A força oferecida contra corpo, em contato com o ar (por exemplo, 

a queda vertical de um bloco, o movimento de um carro ou de um 

avião), considerando-se as velocidades usuais, tem intensidade R 

diretamente proporcional ao quadrado da velocidade v do corpo. 

R = C. V2 , onde: 

C: constante de proporcionalidade, que depende da forma e da 

área da seção transversal do corpo, perpendicularmente à direção do 

movimento. 

Unid (C): N.s²/m², kg/m (no SI). 

Seja um corpo em queda no ar. Verifica-se que, a medida que o corpo 

cai, a velocidade do mesmo não é sempre crescente devido a 

resistência R. Temos: 

 

Nota-se que FR diminui a medida que V aumenta. No vácuo, a 

velocidade é sempre crescente; contudo, no ar após certo intervalo 

de tempo, ela atinge o valor limite VL. 

Se V aumenta, R aumenta e FR diminui. Quando FR = 0, o corpo atinge 

velocidade limite VL e adquire M.U (a = 0). 

Exemplo 

Um homem e seu paraquedas têm massa total de 100 kg. Sendo C = 

40 N.s²/m² e adote g = 10 m/s²; determine a velocidade limite de 

queda. 

 

 

 

 
 

Normalmente as questões cobram a determinação da 
resultante de forças ou a decomposição delas, além da 
inclusão da cinemática nos problemas. 
Ao ler o enunciado, deve ter perfeito entendimento das Leis de 
Newton, visto que que a 1ª lei de Newton vai relacionar 
movimento uniforme e a 2ª, o uniformemente variado. 

 

 
2001 – Uma Odisséia no espaço, de Stanley Kubrick 
 

 

 
http://www.cienciamao.usp.br/ 

 

https://www.facebook.com/CienciaemShowOficial 
Mistura ciência, arte e diversão, conduzida pelos físicos Wilson 
Namen, Gerson Santos e Daniel Angelo 
 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Educação Física -  Programa de Treinamento: 
Frequência Cardíaca. 
 

 
01. (IFCE-2016) Há dois momentos no salto de paraquedas em que 

a velocidade do paraquedista torna-se constante: quando atinge 

velocidade máxima, que é de aproximadamente 200 km/h e no 

momento do pouso. Com base nas Leis da Física, a força de arrasto 

do ar  

A) é maior quando o paraquedista encontra-se em velocidade de 

pouso.    

B) é a mesma, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso.    

C) é maior quando o paraquedista encontra-se em velocidade 

máxima.    

D) é zero nesses dois momentos.    

E) depende da posição do corpo do paraquedista nesses dois 

momentos.    

 

02. (Famerp-2018)  Um caminhão transporta em sua carroceria um 

bloco de peso 5.000 N.  Após estacionar, o motorista aciona o 

mecanismo que inclina a carroceria. 

 

 
 
Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a 

carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é ,θ  tal que 

sen 0,60θ   e cos 0,80,θ   o coeficiente de atrito estático 

entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale  

A) 0,55.     
B) 0,15.     
C) 0,30.     
D) 0,40.     
E) 0,75.     
 

03. (PUC/RS-2016) Sobre uma caixa de massa 120 kg atua uma força 

horizontal constante F de intensidade 600 N. A caixa encontra-se 

sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração 

gravitacional é 10 m/s2. Para que a aceleração da caixa seja 

constante, com módulo igual a 2 m/s2 , e tenha a mesma orientação 

da força F  o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa 

deve ser de  

 

A) 0,1                 B) 0,2             C) 0,3            D) 0,4                E) 0,5   

 

KC = n . K 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
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04. (UFJF-PISM 1 2016) Doutor Botelho quer instalar um portão 

elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto de um 

contrapeso preso à extremidade de um cabo de aço de massa 

desprezível, que passa por uma 

polia, de massa também 

desprezível. A outra extremidade 

do cabo de aço é presa ao portão, 

como mostrado na figura. 

Sabendo-se que o portão possui 

uma massa de 100,0 kg qual deve 

ser a massa do contrapeso para 

que o portão suba com aceleração 

igual a 0,1 g, sendo g a aceleração 

da gravidade? Desconsidere 

qualquer outra força externa 

realizada pelo motor do portão. 

  

A) 81,8 kg       B) 122,2 kg    C) 61,0 kg     D) 163,6 kg      E) 127,5 kg 

 

05. (IFCE-2016) Uma brincadeira bastante conhecida da população 

em geral é o cabo de guerra. Consiste em duas pessoas ou equipes 

puxarem uma corda em sentidos opostos visando provocar o 

deslocamento do time rival e por consequência o cruzamento de uma 

linha central que separa os competidores.  

Nota: Considere a corda ideal. 

 

É correto afirmar-se que  

A) caso João se consagre vencedor, a força exercida por ele sobre 

a corda será maior que a força exercida por Chico.    

B) caso João tenha massa maior que a de Chico, levará vantagem, 

já que o atrito a que cada competidor está submetido depende do 

seu peso.    

C) sapatos com cravos favorecerão o competidor que usá-los, 

independente do terreno.    

D) o atrito a que João está submetido aponta para a direita.    

E) caso a tração ao longo da corda seja a mesma, a competição 

resultará em empate.    

 

06. (G1-CPS - 2016) Rasgando a terra, tal como a proa de um navio 

corta as águas, o arado em forma de cunha é uma ferramenta 

agrícola utilizada para revolver a terra, preparando-a para o cultivo. 

Para utilizá-lo, é necessária a tração de um animal. Enquanto ele é 

puxado pelo animal, uma pessoa segura seus dois manetes, 

orientando o movimento do arado. 

 

Na figura, pode-se notar o ângulo que as lâminas formam entre si, 

assim como o engate onde os arreios são fixados. Quando o arado 

representado na figura e engatado a um animal e esse animal se 

desloca para frente, os vetores que representam as direções e 

sentidos das forças com que as lâminas do arado empurram a terra, 

quando ele está em uso, estão melhor representados em 

Desconsidere a ação do atrito entre as lâminas e a terra.  

A)    D)  

B)    E)  

 

C)     

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Utilize o enunciado e o gráfico abaixo para responder à(s) 

questão(ões). 

Na figura abaixo, um bloco de massa m é colocado sobre um plano 

inclinado, sem atrito, que forma um ângulo α  com a direção 

horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade. 

 

07. (UFRGS-2016) O módulo da força resultante sobre o bloco é igual 

a  

A) mg cos .α             B) mg sen .α          C) mg tan .α  

D) mg.                       E) zero.    

 

08. (UNIRIO) O dinamômetro, ou balança de mola, é um instrumento 

para medir força. Se graduado em newtons, ele indica o par de forças 

que é exercido sobre ele, distendendo a mola. Com a graduação em 

quilogramas é que ele se tornou conhecido no tempo do império como 

“balança de peixeiro”, pois o peixe era carregado em cestas sobre 

burros e comercializado pelas ruas. A figura a seguir mostra um 

dinamômetro de peso desprezível, em cujas extremidades estão 

aplicadas as forças indicadas. 



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física 
 

239 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) A indicação do dinamômetro no primeiro caso é zero. 

B) A leitura do dinamômetro no segundo caso é 300 N. 

C) A resultante sobre o dinamômetro no primeiro caso é 100 N. 

D) A indicação do dinamômetro no primeiro caso é 100 N. 

E) A leitura do dinamômetro no segundo caso é 50 N. 
 

09. (Espcex (Aman) 2015) Uma pessoa de massa igual a 80 kg está 

dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso 

em newtons, conforme desenho abaixo. Quando o elevador está 

acelerado para cima com uma aceleração constante de intensidade 

a= 2,0 m/s2, a pessoa observa que a balança indica o valor de 

 

Dado: intensidade da aceleração da gravidade g = 10 m/s2.  

 

A) 160 N         B) 640 N        C) 800 N          D) 960 N         E) 1600 N  

10.(UERN-2015-Adaptada) O sistema a seguir apresenta aceleração 

de 2 m/s2 e a tração no fio é igual a 72 N. Considere que a massa de 

A é maior que a massa de B o fio é inextensível e não há atrito na 

polia. A diferença entre as massas desses dois corpos é igual a 

(Considere g = 10 m/s2.) 

  

 

 

 

 

 

 

A) 1 kg        B) 3kg       C) 4 kg        D) 6 kg       E) 8 kg    

 

 

11. (ENEM – 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus 

pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que 

sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito 

exercida pelo chão em seus pés. 

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o 

sentido da força de atrito mencionada no texto? 
 

A) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

B) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. 

C) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

D) Horizontal e no mesmo sentido do movimento. 

E) Vertical e sentido para cima. 

 
 

12. (ENEM-2016) Uma invenção que significou um grande avanço 

tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de 

polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato 

consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A 

figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado 

que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo 

desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio 

repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a 

participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 

de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia 

era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força 

F,  paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400.  

Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual 

a g = 10 m/s2 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. 

 

O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por 

Arquimedes foi  

 

A) 3.            B) 6.           C) 7.          D) 8.            E) 10.  

 

13. (ENEM-2012) Os freios ABS são uma importante medida de 

segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento 

das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando 

as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas 

travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético.  

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus 

e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para 

carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são: 
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TRABALHO MECÂNICO (Շ ) 

Grandeza física, escalar, que relaciona uma força e o deslocamento 

de um corpo ou sistema. 

Trabalho de uma força constante ( ) 

 

O trabalho realizado por uma força constante  num dado 

deslocamento AB é calculado por 

 

(SI): Unidade (Շ ): N.m = Joule ( J ) 

Outras unidades (Շ ): 

(CGS):  erg = dyn.cm  

(MkgfS): Quilogrâmetro (kgm = kgf.m) 

                      Conversão: 1J = 10 7  erg 

                                         1 kgm = 9,8 J 

Se a força estiver na direção do deslocamento ( =0°, cos 0° = 1), 

temos: 

 

 

Se a força  tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é 

motor; se sentido contrário, o trabalho é resistente. Quando a força 

 é perpendicular ao deslocamento ( = 90°) esta não realiza 

trabalho. 

Observe que: 

Se a força favorece o deslocamento (0° ≤ < 90°) 

         Շ  > 0 ( + ) : Trabalho Motor 

Se a força contraria o deslocamento (90° < ≤ 180°) 

               Շ < 0 ( - ) : Trabalho Resistente 

Se a força é perpendicular ao deslocamento ( = 90°) 

Շ  = 0 : Trabalho nulo. 

Trabalho da força de atrito: Շ Fat= - Fat . d 

Observação: O trabalho da força é nulo (Շ F= 0) quando: 

 = 90°      Força perpendicular ao deslocamento (F D) 

d = 0        Não existe deslocamento 

F = 0        Não existe força. 

Cálculo do Trabalho pelo Método Gráfico. 

Propriedade: 

No gráfico da componente tangencial da força em função do 

deslocamento, o valor da área entre a curva e o eixo dos 

deslocamentos é numericamente igual ao trabalho realizado pela 

força, seja ela constante ou não. 

 

 

Trabalho da força peso ( P ) 

Para um corpo de massa m que se desloca de um ponto A para um 

ponto B, o trabalho realizado pela força peso P  não depende da 

trajetória executada pelo corpo de A para B, podendo ir pela trajetória 

(1), (2) ou (3), o trabalho é o mesmo, e seu valor é dado por: 

 

Շ AB  = - P.h   Շ P = - m.g.h   

                                 Trabalho resistente  na subida  

Շ BA = + P.h   Շ P = + m.g.h   

                                  Trabalho motor      na descida 

Observação:  

A) O trabalho do peso (Շ P ): 

     ►É nulo em deslocamento Horizontal. 

     ► Só depende do próprio peso e do desnível entre as posições 

final e inicial (h). 

      ►Não depende da forma da trajetória. 

B) Forças conservativas: são aquelas cujos trabalhos entre dois 

pontos independe da forma da trajetória.  

Exemplos: Focas peso, elétrica e elástica. 

C) Forças dissipativas: são aquelas cujos trabalhos dependem da 

forma da trajetória, como as forças de atrito e de resistência dor ar. 

Trabalho da força elástica (Շ Fel) 

Consideremos uma mola ideal sujeita à ação de uma força, indicada 

na figura abaixo, e seja x a deformação sofrida pela mola. Sendo uma  
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força de módulo variável, seu trabalho é calculado pela área do 

gráfico indicado a seguir: 

 

Շ Fel área
N

 A 

K = constante elástica da mola (N/m) 

X = deformação da mola (m) 

Շ  < 0 : Quando se alonga ou comprime a mola, Fel  e x em 

sentidos opostos. 

Շ  > 0 : Quando a mola é solta, Fel  e x no mesmo sentido 

7.1.  POTÊNCIA DE UMA FORÇA ( P ) 

Entende-se como sendo a rapidez na realização de um trabalho, ou, 

uma medida da rapidez com que a energia é transferida ou 

transformada. É definida como sendo o quociente entre o trabalho 

realizado por esta força e o intervalo de tempo necessário para isto. 

 

 

    (Potência média) 

 

 : trabalho (J) 

t: intervalo de tempo (s) 

Também pode ser obtida pelo produto da força , em módulo, pela 

velocidade escalar do corpo num dado instante: 

 

(para  e  com mesma direção e sentido) 

Unidade: No SI, a unidade de potência é o watt (W), 

Sendo 1 W = 1 J/1s. 

1 kW = 1000 W 

1 MW = 10 6 W 

Outras unidades de potência: 

     Cavalo – vapor: 1CV = 735 W 

     Horse – power;  1HP  746 W 

Propriedade do gráfico potência x tempo 

 
 

Observação: 

Tendo-se uma queda - d’ água de altura h ( m ), vazão v    ( m³/s ) e 

considerando água de densidade d ( kg/m³ ), num local onde a 

aceleração da gravidade é g ( m/s² ); a potência teórica de uma 

usina hidrelétrica construída nessa queda - d’ água, em watt, pode 

ser obtida por:  

 

7.2.  RENDIMENTO ( η ) 

Se um sistema (motores, alavancas, bombas de água, geradores, 

turbinas, lâmpadas etc.) recebe um trabalho Շ  Total (trabalho 

motor ou total) e aproveita uma parcela Շ  Útil (trabalho útil) desse 

trabalho total, dissipa em virtude do atrito e de outras forças 

dissipativas ՇDissipado; o rendimento do sistema é dado por: 

 

 

Onde η é o rendimento, número adimensional (sem unidade) que 

pode ser expresso em percentagem (%). Sendo 0 ≤ η < 1. 

O rendimento (η) de uma máquina, também, pode ser o quociente 

entre a potência útil (PÚtil) e a potência total ou motora (PTotal); sendo 

a potência útil a diferença entre a potência total e a potência 

dissipada (Pdissip) 

 

 

 

Lembre-se que o trabalho no levantamento de corpo não 
depende do tempo de trajeto, nem da trajetória nem do tipo de 
força utilizada. 

 

 

 
http://www.cienciamao.usp.br/ 

 

https://www.facebook.com/CienciaemShowOficial 
Mistura ciência, arte e diversão, conduzida pelos físicos Wilson 
Namen, Gerson Santos e Daniel Angelo 
 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia - Ecologia: pirâmides ecológicas; 
Leia em Educação Física - Educação Física e Capacidades 
Físicas e  Alimentação e Atividade Física. 

 

01. (G1-IFCE 2016) Para realizar o levantamento de pesos de forma 

adequada, um halterofilista necessita realizar 5 etapas, conforme 

mostrado a seguir. 

 

Em um determinado campeonato mundial de levantamento de pesos, 

um atleta, com peso corporal de 70 kg realizou um trabalho útil de 

4,62 kJ para erguer uma barra com pesos partindo da posição (I), 

chegando até a posição (V) e largando o peso no chão logo em 

seguida. 

Partindo da posição (I) até chegar na posição (V), o atleta conseguiu 

erguer os pesos a uma altura de 2,20 m.  

Com base nessas informações, a relação entre o peso total erguido 

pelo atleta e o seu próprio peso corporal é 

(Considere a aceleração da gravidade com valor g = 10 m/s2.)  

 

A) 5.           B) 1.              C) 2.             D) 4.               E) 3. 

Fel 

 
Fel 

Fel 

x 

 A 

Pot = F.V (Potência instantânea) 

Pot= d.v.g.h 

Շmotor       Շútil 

Շdissipado 

Máquinas 

 
 ou % 

PÚtil= PTotal -PDissip 

tempo

trabalho

t

τ
Pot 
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02. (FUVEST-2016) A escolha do local para instalação de parques 

eólicos depende, dentre outros fatores, da velocidade média dos 

ventos que sopram na região. Examine este mapa das diferentes 

velocidades médias de ventos no Brasil e, em seguida, o gráfico da 

potência fornecida por um aerogerador em função da velocidade do 

vento. 

 

 

De acordo com as informações fornecidas, esse aerogerador poderia 

produzir, em um ano, 8,8 GWh de energia, se fosse instalado no 

Note e adote: 1 GW = 109 W          1 ano = 8.800 horas 

 

A) noroeste do Pará.    

B) nordeste do Amapá.    

C) sudoeste do Rio Grande do Norte.    

D) sudeste do Tocantins.    

E) leste da Bahia.    

 
 

03. (FATEC-2010/2) Num edifício, cuja distância média entre cada 

andar e de 3,0 metros, existe um elevador em que h um aviso com a 

seguinte informação: “CAPACIDADE MAXIMA DE 5 PESSOAS OU 

350 Kg”. Esse elevador de 1 tonelada desenvolve uma potência 

média de 20 kW e sobe a uma velocidade 

praticamente constante. Ao passar do 2º ao 

7º andar, transportando a carga máxima, o 

tempo necessário para realizar esse 

transporte será, aproximadamente, em 

segundos, igual a 

Dado: aceleração da gravidade g = 10 m/s2 

 

A) 3,0 B) 5,0 C) 8,5 D) 10 E) 15. 

 
 

04. (IFSP-2016) O revezamento da tocha olímpica é um evento que 

ocorre desde os jogos de Berlim 1936. Este rito é um retrato das 

cerimônias que um dia fizeram parte dos Jogos Olímpicos da 

Antiguidade. Neste ano, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, cerca de 12 

mil condutores percorrerão 329 cidades até o Rio de Janeiro. 

Considere que a tocha utilizada na cerimônia tenha 1 kg. Diante do 

exposto, assinale a alternativa que apresenta o módulo do trabalho 

realizado pela força 3F  de um condutor que levante a tocha e se 

desloque por 200 m  na horizontal (eixo x).  Adote g = 10 m/s2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 2.400 J        B) 800 J        C) 2.050 J       D) 0 J        E) 900 J    

 
 

05. (Espcex (Aman)-2012) Uma força constante F de intensidade 25 

N atua sobre um bloco e faz com que ele sofra um deslocamento 

horizontal. A direção da força forma um ângulo de 60° com a direção 

do deslocamento. Desprezando todos os atritos, a força faz o bloco 

percorrer uma distância de 20 m em 5 s. 

 

A potência desenvolvida pela força é de:  

Dados: Sen60º = 0,87; Cos60º = 0,50. 

 

A) 87 W        B) 50 W        C) 37 W       D) 13 W      E) 10 W 

 

06. (UFRGS 2011) O resgate de trabalhadores presos em uma mina 

subterrânea no norte do Chile foi realizado através de uma cápsula 

introduzida numa perfuração do solo até o local em que se 

encontravam os mineiros, a uma profundidade da ordem de 600 m. 

Um motor com potência total aproximadamente igual a 200,0 kW 

puxava a cápsula de 250 kg contendo um mineiro de cada vez. 

 
Considere que para o resgate de um mineiro de 70 kg de massa a 

cápsula gastou 10 minutos para completar o percurso e suponha que 

a aceleração da gravidade local é 9,8 m/s2. Não se computando a 

potência necessária para compensar as perdas por atrito, a potência 

efetivamente fornecida pelo motor para içar a cápsula foi de   

 

A) 686 W.                  B) 2.450 W.              C) 3.136 W.  

D) 18.816 W.             E) 41.160 W 

 

07. (UFSM-2015) A tabela reproduz o rótulo de informações 

nutricionais de um pacote de farinha de trigo. 
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Considerando o Valor energético informado no rótulo, essa 

quantidade de energia corresponde ao trabalho realizado ao arrastar 

um corpo contra uma força de atrito de 50N, com velocidade 

constante, por uma distância de, aproximadamente, 

 

A) 3,4 m    B) 14,3 m    C) 1,4 km    D) 3,4 km    E) 14,3 km  

 

08. (G1-CPS/2014) Um atrativo da cidade de Santos é subir de 

bondinho até o topo do Monte Serrat, que se localiza a 

aproximadamente 150 m do nível do mar. O funicular é um sistema 

engenhoso de transporte de pessoas que liga dois bondinhos 

idênticos por meio de um único cabo, fazendo com que o peso do 

bonde que desce o monte auxilie a subida do outro bonde. Nesse 

sistema, se os atritos forem desprezíveis, o esforço da máquina que 

movimenta o cabo se resumirá apenas ao esforço de transportar 

passageiros. 

 

Considere que, em uma viagem, 

 - os passageiros no bonde, que se encontra no alto do monte, somam 

a massa de 600 kg;  

- os passageiros no bonde, que se encontra ao pé do monte, somam 

a massa de 1 000 kg; 

 - a aceleração da gravidade tem valor 10 m/s2;  

- cada bonde se move com velocidade constante. 

Conclui-se corretamente que a energia empregada pelo motor, que 

movimenta o sistema funicular para levar os passageiros a seus 

destinos, deve ser, em joules, 

 

A) 40 000    B) 150 000    C) 600 000    D) 900 000    E) 1 000 000 

09. (ENEM/PPL-2016)  Para reciclar um motor de potência elétrica 

igual a 200 W um estudante construiu um elevador e verificou que ele 

foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros 

durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s² 

 

Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa?  

A) 10%    

B) 20%  

C) 40% 

D) 50% 

E) 100% 

 
 

10. (ENEM-2017)  No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha 

elétrica de 220 V  é apresentado um gráfico com a variação da 

temperatura da água em função da vazão para três condições 

(morno, quente e superquente). Na condição superquente, a potência 

dissipada é de 6.500 W.  Considere o calor específico da água 

igual a 4.200 J (kg C)  e densidade da água igual a 1kg L.  

 

 
 

Com base nas informações dadas, a potência na condição morno 

corresponde a que fração da potência na condição superquente?  

A) 1/3    

B) 1/5 

C) 3/5 

D) 3/8 

E) 5/8 
 

11. (ENEM-2016) A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas 

do mundo em geração de energia. Com 20 unidades geradoras e 

14.000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 

118,4 m e vazão nominal de 690 m3/s por unidade geradora. O cálculo 

da potência teórica leva em conta a altura da massa de água 

represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s2) e a densidade 

da água (1.000 kg/m3). A diferença entre a potência teórica e a 

instalada é a potência não aproveitada. 

Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 mai. 2013 (adaptado). 
 

Qual e a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade 

geradora de Itaipu?  

 

A) 0           B) 1,18            C) 116,96          D) 816,96         E) 13.183,04  

 

12. (ENEM-2010) Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos 

de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10°C de amostras de 

diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco 

fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência 

máxima. O forno mais eficiente foi aquele que 

 

A) Forneceu a maior quantidade de energia às amostras. 

B) Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. 

C) Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. 

D) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais 

lentamente.  

E) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos 

tempo. 
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ENERGIA 

Noção de energia 

Conceito de grande importância na física e de difícil definição, por ser 

abrangente e, por isso mesmo, muito abstrato e difícil de ser definido 

com poucas palavras de um modo preciso. Muitos livros definem 

energia como "capacidade de realizar trabalho". Mas esta é uma 

definição limitada a uma área restrita: a Mecânica. Um conceito mais 

completo de energia deve incluir outras áreas (calor, luz, 

eletricidade, por exemplo). À medida que procuramos abranger 

áreas da Física no conceito de energia, avolumam-se as dificuldades 

para se encontrar uma definição concisa e geral.  

Frequentemente associamos energia a movimento. Assim, por meio 

dos alimentos obtemos energia para nos movimentarmos; a gasolina 

permite aos automóveis obter energia para sua movimentação. É 

certo que um corpo em movimento possui energia denominada 

energia cinética. Possuindo energia cinética, o corpo pode provocar 

a realização de trabalho, por exemplo, de comprimir uma mola No 

entanto, essa relação energia – movimento é incompleta e 

imprecisa. Mesmo estando em repouso, um corpo pode possuir 

energia apenas em função de sua posição relativamente à Terra, 

denominada energia potencial gravitacional; neste caso há 

transformação de energia de uma forma em outra. 

Outras “formas” de energia: uma mola comprimida ou esticada 

possui energia potencial elástica; um explosivo possui energia 

química; energia térmica relaciona com a agitação das moléculas; 

energia elétrica está associada às cargas elétricas, etc. Cada uma 

dessas formas de energia relaciona-se com a realização de trabalho. 

É possível dizer, então, que trabalho é uma medida da energia 

transferida ou transformada. 
 

Formas 

As diversas formas de energia podem estar “localizada – 

armazenadas nos corpos”, como a mecânica, térmica química ou 

em “trânsito – transferência de energia localizada”, como calor, 

energia luminosa, etc. 
 

 

Modalidades da Energia Mecânica 
 

Chamamos de Energia Mecânica a todas as formas de energia 

relacionadas com o movimento de corpos ou com a capacidade de 

colocá-los em movimento ou deformá-los. 
 

1) Energia Cinética (Ec ) 

Todo corpo em movimento possui uma energia associada a esse 

movimento que pode vir a realizar um trabalho (de comprimir uma 

mola, por exemplo). A essa energia damos o nome de energia 

cinética. Matematicamente, temos: 
 

 
 

Grandeza física escalar positiva 
 

Onde: m = massa do corpo (kg) 

            V = módulo da velocidade do corpo (m/s) 

SI: Unidade (energia) = Unidade (trabalho) = Joule (J) 

CGS: erg 

MkgfS: Quilogrâmentro (kgm) 

 

Teorema da Energia Cinética (T.E.C.) 

O trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre um 

ponto material é igual ao valor da variação da energia cinética desse 

ponto material. 

 

Seja: 

 

 
 

2) Energia Potencial Gravitacional (EP ) 

Está relacionada com a posição que um corpo ocupa, em relação 

a um referencial, num campo gravitacional e sua capacidade de 

vir a realizar trabalho mecânico. Está associada ao trabalho da força 

peso . Pode ser negativa ou positiva. Matematicamente, temos: 

 

 

 

 

Onde: m = massa do corpo (kg) 

            g = aceleração da gravidade local (m/s²) 

            h = altura (m) 

 

Teorema da Energia Potencial Gravitacional (T.E.P.) 

 

 

3) Energia Potencial Elástica (EPel) 

É a energia armazenada num corpo que se deforma (ou num 

sistema elástico). Está associada ao trabalho da força elástica 

(Շ Fel). Para o sistema corpo - mola (ideal) representado na figura 

abaixo, a energia potencial elástica é nula no ponto de referência (A), 

ou seja, na posição em que a mola não está alongada nem 

comprimida. Em qualquer outro ponto, a energia potencial 

armazenada é igual ao trabalho que a força elástica realiza para 

2

V.m
E

2

C   

ՇFr=ECfinal– ECinicialՇtot = E C     (T.E.C) 

A 

B 

 

 

hA 

hB 

 

NÍVEL 

Quando um corpo se 
desloca de um ponto A 
para um ponto B, o seu 
peso realiza um 
trabalho que é igual à 
diferença entre as 
energias potenciais 
gravitacionais desse 
corpo naqueles pontos. 
Tem se: 

ՇPAB = EPA  -  EPB 

ՇPAB = EPA EP = P. h Ep = m.g.h 
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trazer o corpo do ponto onde ele se encontra (B, figura) até o ponto 

de referência.  

 

Podemos escrever:           

 

Energia Mecânica Total (EmeC) 

Chamamos de energia mecânica de um sistema a soma das 

energias potencial e cinética em cada instante 

 

Princípio da Conservação da Energia Mecânica 

(P.C.E.M) 

Seja 

o Sistema Conservativo abaixo: 

 

Entende-se por sistema conservativo a todo sistema no qual não 

atuam forças dissipativas, tais como força de atrito e força de 

resistência do ar. 

Então, para um sistema conservativo que evolui de um ponto A para 

um ponto C, passando por B, podemos escrever:  

 

PRINCÍPIO GERAL DE CONSERVAÇÃO DA ENERGIA 

 

 

 

 
 

Ênfase em sistemas conservativos. Deve-se ter 
conhecimento das transformações entre os diversos tipos 
de energia. 
Destacamos as Matrizes energéticas e os seus usos com 
maior eficiência, como a hidroelétrica, além das fontes de 
energia renováveis e não renováveis (eólica, solar). 

 

 
https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-skate-park 

 
 

  

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia - Ecologia: pirâmides ecológicas; 
Leia em Educação Física - Educação Física e 
Capacidades Físicas e Alimentação e Atividade Física. 
LINKS COM CADERNO THÉTIS: 
Texto 75: Fontes limpas de energia: existem opções 

melhores? 
Texto 76: Uma nova geração; 
Texto 77: Brasil é o quarto país em que energia eólica mais 
cresce no mundo. 

 

 
01. (G1-CPS/2015) A necessidade de abastecimento de água levou 

os romanos a construírem a maior rede hídrica da Antiguidade. Eles 

conheciam o sistema de transporte por canalização subterrânea e o 

de aquedutos por arcos suspensos. A água, proveniente de locais 

mais elevados, era conduzida por canais ligeiramente inclinados e 

que terminavam em reservatórios de onde era distribuída para o 

consumo. 

A figura representa um aqueduto que ligava o nível do lago de onde 

era retirada a água até o reservatório de uma cidade. 

 

Admita que o desnível entre a entrada da água no aqueduto e sua 

saída no reservatório era de 20 metros. 

Considere que entraram 100 kg da água do lago no aqueduto. Após 

essa massa de água ter percorrido o aqueduto, a energia cinética com 

que ela chegou ao reservatório foi, em joules, de 

- Lembre que a energia potencial gravitacional de um corpo é 

calculada pela expressão EP = m . g . h em que EP  é a energia 

potencial gravitacional (J);  m é a massa do corpo (kg), g é a 

aceleração da gravidade, de valor 10 m/s2, e h é a medida do 

desnível (m).  

- Para a situação descrita, suponha que há conservação da 

energia mecânica. 

  

A) 100          B) 200           C) 1 000             D) 2 000             E) 20 000 

 

02. (ACAFE-2014)  Uma das provas realizadas por mulheres e 

homens nos Campeonatos Mundiais de ginástica artística é o salto 

sobre o cavalo. 

 

Esse salto apresenta algumas etapas para sua perfeita realização. 

Tais etapas podem ser resumidas em: 

Etapa 01 – Corrida de aproximação, procurando máxima velocidade. 

Etapa 02 – Contato com o trampolim, buscando impulsão. 

EPelB = ՇFelAB=
2

x
.k

2

 

Emec= EC  + EP 

“Em um sistema conservativo, a energia mecânica total 

permanece constante”. 

C 
A 

B 

hA hB 

EMEC(total) = EC   +   EP  = Constante 

EmA  =EmB= EmC 

ou 

EPA + EcA= EpB+ EcB = ECC  +  EPC 

“A energia não pode ser crida ou destruída, mas apenas 

transformada de um tipo em outro, em quantidades 

iguais”. 
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Etapa 03 – Contato com o cavalo, conseguindo apoio e repulsão. 

Etapa 04 – Salto propriamente dito. 

Etapa 05 – Aterrissagem. 

Considere EM1 (Energia mecânica do atleta imediatamente antes da 

etapa 02), EM2 (Energia mecânica do atleta imediatamente antes da 

etapa 03), EM3 (Energia mecânica do atleta imediatamente após a 

etapa 03) e EM4 (Energia mecânica do atleta imediatamente antes da 

etapa 05). 

Desprezando as perdas por atrito e resistência do ar, a alternativa 

correta que apresenta a relação entre as energias mecânicas do 

atleta, é:  

 

A) EM1 = EM2 < EM3 < EM4    

B) EM1 < EM2 < EM3 = EM4    

C) EM2 < EM1 < EM4 < EM3    

D) EM1 < EM2 = EM4 < EM3    

E) EM1 = EM2 = EM4 < EM3    

 

03. (UEL-2015) Além do flogístico, outro conceito que surge na 

origem da compreensão da termodinâmica é o calórico, fluido elástico  

que permearia todas as substâncias e se moveria de um corpo a outro 

através de processos de atração e repulsão. Conde Rumford, ao 

estudar a perfuração de canhões sob a água, concluiu que 

aparentemente haveria calórico ilimitado sendo expelido dos blocos 

metálicos ao longo do processo de usinagem, fato que contraria a 

premissa de que tal substância não poderia ser criada, somente 

conservada. Tais observações iniciaram a derrocada do conceito de 

calórico. 

De acordo com a Física atual, é correto afirmar que o fenômeno 

observado por Rumford diz respeito à  

 

A) combustão das moléculas da água.    

B) combustão dos blocos de metal.    

C) conversão de flogístico em calórico.    

D) conversão de energia cinética em calor.    

E) troca de calor entre a água e o metal.    

 

04. (FUVEST-2014) Em uma competição de salto em distância, um 

atleta de 70 kg tem, imediatamente antes do salto, uma velocidade 

na direção horizontal de módulo 10 m/s. Ao saltar, o atleta usa seus 

músculos para empurrar o chão na direção vertical, produzindo uma 

energia de 500 J, sendo 70% desse valor na forma de energia 

cinética. Imediatamente após se separar do chão, o módulo da 

velocidade do atleta é mais próximo de   

 

A) 10,0 m/s    B) 10,5 m/s    C) 12,2 m/s    D) 13,2 m/s    E) 13,8 m/s    

 

05. (G1-COL. NAVAL 2015) Um dos brinquedos mais populares de 

um parque de diversões é a montanha russa, cujo esboço de um 

trecho pode ser representado pela figura abaixo. 

 

Desprezando-se todos os atritos, considerando que a gravidade local 

vale 10 m/s2 e que o carrinho parta do ponto A, a partir do repouso, 

pode-se afirmar que a sua velocidade no ponto C será de  

A) 90 km/h     B) 98 km/h     C) 108 km/h    D) 115 km/h     E) 120 km/h 

 

06. (UNESP-2016) Em um parque de diversões, existe uma atração 

na qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da 

figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em 

movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, 

passando por B, C e D, de modo que em C, ponto médio do segmento 

AE,  a mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação. 

 

Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando 

a boca passou por uma posição em que o módulo de sua aceleração 

é máximo e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma 

posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos 

indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da 

figura do palhaço, respectivamente, nos pontos  

 

A) A e C.          B) B e E.       C) C e D.         D) E e B.         E) B e C.    

 

07. (UDESC-2011) Uma partícula com massa de 200 g é 

abandonada, a partir do repouso, no ponto “A” da Figura.  

Desprezando o atrito e a resistência do ar, pode-se afirmar que as 

velocidades nos pontos “B” e “C” são, respectivamente: 

 

A) 7,0 m/s e 8,0 m/s                B) 5,0 m/s e 6,0 m/s  

C) 6,0 m/s e 7,0 m/s                D) 8,0 m/s e 9,0 m/s     

E) 9,0 m/s e 10,0 m/s 

 

08. (UPE-2012) – Um bloco é solto do repouso de uma superfície 

curva a uma altura h = 8,0m do solo, como ilustra a figura a seguir. 

Só existe atrito no trecho horizontal PQ, que mede 1,0m. 

 

Qual o número de vezes que a partícula irá passar pelo trecho PQ, 

antes de parar por definitivo? 

Dado: Coeficiente de atrito cinético entre a partícula e o trecho PQ é 

μ = 0,4 e g = 10 m/s². Não considere o efeito do ar. 

 

A) 10              B) 80             C) 60                  D) 40                  E) 20  

 

09. (UFRN-2012-Adaptada) Em um processo de demolição de um 

prédio, foi utilizado um guindaste como o mostrado na figura.  
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Nesse guindaste há um pêndulo formado por um cabo de aço de 

comprimento, L, e por uma esfera de ferro (esfera de demolição) de 

massa, M. Para realizar a demolição, a esfera é puxada pelo 

guindaste até a posição mostrada na figura e, logo após, é solta, indo, 

assim, de encontro ao prédio a ser demolido. Considerando a 

aceleração da gravidade, g; o comprimento do arco, S, formado pelo 

movimento da esfera; a diferença de altura, h, entre a posição inicial 

e sua posição no momento da colisão; a altura, H, da esfera em 

relação ao solo na posição inicial; e o comprimento do cabo, L, 

conforme mostrados na figura, pode-se concluir que a energia 

máxima disponível em uma colisão é: 

 

A) MgS.         B) MgH.          C) MgL.        D) Mgh           E) Mg(H-h) 
 

10. (FUVEST-2015) A figura abaixo mostra o gráfico da energia 

potencial gravitacional U de uma esfera em uma pista, em função da 

componente horizontal x da posição da esfera na pista. 

 

 A esfera é colocada em repouso na pista, na posição de abscissa x 

= x1, tendo energia mecânica E < 0. A partir dessa condição, sua 

energia cinética tem valor  

Note e adote: Desconsidere efeitos dissipativos. 

 

A) Máximo igual a |U0|.  

B) Igual a |E| quando x = x3.  

C) Mínimo quando x = x2.  

D) Máximo quando x = x3.  

E) Mínimo quando x = x2. 

 

 
 

11. (ENEM 2ª aplicação - 2010) No nosso dia a dia, deparamo-nos 

com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca 

energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a 

eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa 

desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de 

energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse 

reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A 

figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de 

energia elétrica. 

 

Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia 

ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da 

transformação de energia  

 

A) térmica em mecânica.  D) química em mecânica. 

B) mecânica em térmica.  E) elétrica em luminosa. 

C) química em térmica.  
 

 

12. (ENEM - 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de 

energia elétrica em um município localizado no interior de um 

pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade 

é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação 

das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena 

extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em 

questão irá abastecer apenas o município apresentado. 

Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais 

indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o 

menor impacto ambiental? 

 

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

refrigeração. 

B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse 

tipo de energia.    

C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não 

afetaria a população.    

D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega 

à superfície do local.    

E) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para 

abastecer a usina construída. 
 

 

13. (ENEM - 2015) Um garoto foi à loja comprar um estilingue e 

encontrou dois modelos: um com borracha mais “dura” e outro com 

borracha mais “mole”. O garoto concluiu que o mais adequado seria 

o que proporcionasse maior alcance horizontal, D, para as mesmas 

condições de arremesso, quando submetidos à mesma força 

aplicada. Sabe-se que a constante elástica kd (do estilingue mais 

“duro”) é o dobro da constante elástica km (do estilingue mais “mole”). 

A razão entre os alcances, referentes aos estilingues com borrachas 

“dura” e “mole”, respectivamente, é igual a 

 

A) 1/4.       B) 1/2. C) 1. D) 2. E) 4. 
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14. (ENEM-2011) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é 

o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão 

representadas na figura: 

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), 

para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de 

energia seja conservada, é necessário que  

 

A) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente 

convertida em energia potencial elástica representada na etapa 

IV. 

B) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente 

convertida em energia potencial gravitacional, representada na 

etapa IV. 

C) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente 

convertida em energia potencial gravitacional, representada na 

etapa III. 

D) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja 

totalmente convertida em energia potencial elástica, 

representada na etapa IV. 

E) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial elástica, 

representada na etapa III. 

 

15. (ENEM - 2012) Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários 

tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu 

interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao 

ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua 

forma inicial. 

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito 

também é verificado em 

A) um dínamo. 

B) um freio de automóvel. 

C) um motor a combustão. 

D) uma usina hidroelétrica. 

E) uma atiradeira (estilingue). 

 

16. (ENEM - 2017) O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto 

por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. 

As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas 

formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com 

o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma 

criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição 

de equilíbrio da lona (h=0), passando pelos pontos de máxima e de 

mínima altura, hmáx e hmin respectivamente. 

 

Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da 

criança em função de sua posição vertical na situação descrita é:  

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

17. (ENEM - 2017) A figura mostra o funcionamento de uma estação 

híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. 

Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja 

armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de 

energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a 

combustível. 
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Mesmo com ausência de ventos por curtos períodos, essa estação 

continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois o(a)  

A) planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar 

energia à rede de distribuição elétrica.     

B) hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão 

com o biogás para gerar calor e eletricidade.     

C) conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade, 

por inércia, mantendo a eficiência anterior.     

D) combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente 

energia elétrica adicional para a manutenção da estação.     

E) planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor 

fornecido na combustão para a geração de eletricidade.     

 

 
 

IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

“Apesar de sua pequena velocidade no momento em que atraca 

em um porto, é muito difícil frear um navio cargueiro. ” 

A) Impulso (empurrão) 

Um corpo recebe um impulso sempre que uma força age sobre ele 

durante um certo intervalo de tempo. O impulso de uma força , 

constante, é o produto da força pelo intervalo de tempo durante 

o qual ela atua. Seja; 

 

 

SI: Unidade ( I ): N.s 

Para um sistema de forças, temos: 

 
Cálculo do impulso através do gráfico de F x t 

 

 

 

 

Propriedade: 

O valor da área entre a curva e o eixo dos tempos é numericamente 

igual ao valor do impulso no intervalo de tempo considerado, ou seja: 

 

Com o conceito de impulso, é possível entender que, para realizar 

chutes ou tacadas velozes e eficientes, não basta apenas a força 

aplicada no lançamento, mas também é preciso ser capaz de interagir 

no menor intervalo de tempo possível.  

B) Quantidade de Movimento ou Momento Linear (Momentum) 

Caracteriza melhor o estado de movimento dos corpos, pois a 

velocidade sozinha não é suficientemente informativa. Seja  a 

velocidade vetorial de um corpo de massa m; a quantidade de 

movimento deste corpo é definida como sendo o produto de m por 

, ou seja: 

 

: Quantidade de movimento – grandeza vetorial instantânea; 

vetor tangente à trajetória em cada ponto. 

 

No SI: Unidade (Q): kg.m/s 

Para um sistema de partículas, temos: 

 

Teorema do Impulso 

“O impulso da resultante das forças que agem num ponto 

material é igual à variação da quantidade de movimento num 

intervalo de tempo”.  

Seja: 

 

 

 

Princípio da conservação da Quantidade de Movimento 

“Num sistema mecanicamente isolado  a 

quantidade de movimento total se mantém constante”. 

 

 

FI
N

AÁrea )(  

 Intensidade: Q = m.V 

Direção: a mesma de  

Sentido: o mesmo de  

Impulso  

Intensidade: I = F.t 

Direção: a mesma de  

Sentido: o mesmo de  
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Nota: Pelo princípio da ação e reação:  (FInt)sist = 0, logo 

 

9.1. COLISÕES OU CHOQUES MECÂNICOS 

São interações rápidas entre corpos com trocas de forças internas 

intensas, causando-lhes deformação e alteração de velocidade 

(aceleração). 

A) Choque unidimensional ou frontal: quando não ocorre mudança 

na direção dos movimentos dos corpos após o choque.  Seja: 

 

B) Choque bidimensional ou oblíquo: quando os corpos se 

movimentam em direções diferentes, antes ou depois da colisão. 

 

Conservação da quantidade de movimento 

Qualquer que seja o tipo de choque há conservação da 

quantidade de movimento, isto é, vale o princípio da conservação 

da quantidade de movimento, já que as forças que atuam durante a 

interação são internas ao sistema. 

 

 

Para os exemplos acima, temos: 

 

Fases de uma colisão 

1ª) Constituição: a energia cinética é transformada, total ou 

parcialmente, em outras modalidades de energia, como por exemplo: 

potencial elástica, sonora, térmica, vibratória etc; sendo que de 

todas as formas, apenas a potencial elástica é reversível e 

transformada novamente em cinética). 

2ª) Restituição: a energia potencial armazenada durante a 1ª fase é 

novamente transformada em cinética. 
 

Coeficiente de Restituição 
 

Para caracterizar as propriedades elásticas de cada corpo durante 

uma colisão, define-se coeficiente de restituição (е) de uma 

colisão unidimensional  entre dois corpos, como sendo o 

quociente entre os módulos da velocidade relativa depois 

(afastamento) e antes do choque (aproximação), ou seja: 

)(......

)(......

ANTESoaproximaçãderelativaVel

DEPOISoafastamentderelativaVel
e 

 

 

e = número adimensional (sem unidade), que depende  da natureza 

dos corpos; variação:  

Lembretes:  

➦ Quando os móveis (A e B) caminham em sentidos opostos: 

VRelativa = VA  + VB 

➦ Quando os móveis (A e B) caminham no mesmo sentido: 

VRelativa = VB  - VA , considerando  VB> VA. 

Classificação das colisões 

A) Colisão elástica ou perfeitamente elástica: a energia cinética do 

sistema se conserva antes e depois da colisão. A velocidade relativa 

de aproximação e a velocidade relativa de afastamento, 

imediatamente antes e depois da colisão (ou choque), são iguais em 

módulo.  

 

A) Colisão parcialmente elástica: ocorre com perda de parte da 

energia cinética do sistema; os corpos saem separados. 

 

C) Colisão inelástica ou perfeitamente inelástica: ocorre com 

perda máxima de energia cinética; os corpos não se separam após o 

choque, saem juntos com a mesma velocidade. 

 

Nota: Nos três tipos de colisão (ou choque), temos conservação da 

quantidade de movimento: 

 

Choques superelásticos  

São aqueles nos quais e > 1 e há ganho de energia, evidentemente 

à custa de outra forma de energia; a energia cinética total após o 

choque é maior que a de antes do choque, isto porque, durante o 

choque, algum tipo de energia potencial é liberada, transformando em 

energia cinética. Ocorrem frequentemente choques superelástico nas 

reações nucleares. 

 
 

 

Sempre que houver uma interação entre dois corpos, sendo 
que, ao menos um deles esteja em movimento, ou adquira 
movimento, a determinação da quantidade de movimento e do 
impulso é importante para o estudo dessa interação. 

 

 
http://www.cienciasergipe.com 
 

 

 
 

01. (UNESP-2015) O gol da conquista do tetracampeonato pela 

Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. 

Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, 

amortecendo-a, e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere 

que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade BA

AB

APROX

AFAST

VV

VV

V

V
e




  

 

Ec(Antes) = Ec(Depois) 

e = 1 

 
Tem-se: 

Ec(Antes) > Ec(Depois) 

0 <  e< 1 

 

Tem-se: 

Ec(Antes) > Ec(Depois) 

e = 0 

 
Tem-se: 

http://www.cienciasergipe.com/
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de módulo V1 = 8 m/s em uma direção perpendicular ao seu peito e 

que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade 

manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com módulo V2 

= 0,6 m/s e em sentido contrário. 

 

 

Admita que, nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do 

jogador por0,2 s e que, nesse intervalo de tempo, a intensidade da 

força resultante R(F ),  que atuou sobre ela, variou em função do 

tempo, conforme o gráfico. 

 

Considerando a massa da bola igual a 0,4 kg é correto afirmar que, 

nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre 

a bola, indicada no gráfico por máxF ,  é igual, em newtons, a  

A) 68,8         B) 34,3           C) 59,2           D) 26,4          E) 88,8    

 

02. (UFRGS-2015) Um bloco de massa 1 kg move-se retilineamente 

com velocidade de módulo constante igual a 3 m/s sobre urna 

superfície horizontal sem atrito. A partir de dado instante, o bloco 

recebe o impulso de sua força externa aplicada na mesma direção e 

sentido de seu movimento. A intensidade dessa força, em função do 

tempo, é dada pelo gráfico abaixo.  

A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade 

do bloco após o impulso recebido é, em m/s de 

 

A) -6                  B) 1                   C) 5                 D) 7            E) 9  

 

03. (PUC/RJ-2015) Uma massa de 10 g e velocidade inicial de 5,0 

m/s colide, de modo totalmente inelástico, com outra massa de 15 g 

que se encontra inicialmente em repouso. 

O módulo da velocidade das massas, em m/s, após a colisão é:  

 

A) 0,20           B) 1,5              C) 3,3             D) 2,0          E) 5,0 

 

 

04. (PUC/RS-2016) Para responder à questão, analise a situação a 

seguir. 

Duas esferas – A e B – de massas respectivamente iguais a 3 kg e 2 

kg estão em movimento unidimensional sobre um plano horizontal 

perfeitamente liso, como mostra a figura 1. 

 

Inicialmente as esferas se movimentam em sentidos opostos, 

colidindo no instante 1t .  A figura 2 representa a evolução das 

velocidades em função do tempo para essas esferas imediatamente 

antes e após a colisão mecânica. 

 

Sobre o sistema formado pelas esferas A e B, é correto afirmar:  

 

A) Há conservação da energia cinética do sistema durante a colisão.    

B) Há dissipação de energia mecânica do sistema durante a colisão.    

C) A quantidade de movimento total do sistema formado varia 

durante a colisão.    

D) A velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão é 

diferente de zero.    

E) A velocidade relativa entre as esferas antes da colisão é inferior 

à velocidade relativa entre elas após colidirem.    

 

05. (UFG-2014) Uma experiência comum utilizando um acelerador de 

partículas consiste em incidir uma partícula conhecida sobre um alvo 

desconhecido e, a partir da análise dos resultados do processo de 

colisão, obter informações acerca do alvo. Um professor, para ilustrar 

de forma simplificada como esse processo ocorre, propôs a seguinte 

situação em que uma partícula de massa 1m 0,2 kg  colide com 

um alvo que inicialmente estava em repouso, conforme a figura. 

 

Após a colisão, obteve-se como resultado que as componentes y das 

velocidades são respectivamente 
1yv 5 m / s  e 

2yv 2 m / s.   

Neste caso, a massa do alvo em kg é:   

 

A) 0,08         B) 0,2            C) 0,5           D) 0,8           E) 1,25     

06. (G1 - IFSC 2014) “A força agressiva da bomba atômica que 
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literalmente implodiu a sociedade foi lembrada na poesia de Vinícius 

de Moraes que, combinada com a melodia de Gerson Conrad, se 

transformou no grande sucesso "Rosa de Hiroshima", gravada pelo 

grupo musical Secos & Molhados em 1973.” 

Fonte: Ciência na música popular brasileira, de Ildeu de Castro Moreira e Luisa Massarani. Publicado 

na revista pré-Univesp – Número 25 – Aprendizagem lúdica – Outubro de 2012. 
 

Considerando-se que um artefato está em repouso sobre uma mesa 

e explode em dois pedaços. Um dos pedaços que possui um terço do 

total da massa do artefato foi lançado para o norte com velocidade de 

300 m/s. Dessa maneira, é CORRETO afirmar que o segundo 

pedaço, com 2/3 da massa total do artefato, foi lançado para:  

 

A) o sul com velocidade de 150 m/s.    

B) o sul com velocidade de 600 m/s.    

C) o sudeste com velocidade de 150 m/s.   

D) o sudeste com velocidade de 600 m/s.    

E) uma direção desconhecida com velocidade de 600 m/s.   

 

07. (FUVEST – 2013) Compare as colisões de uma bola de vôlei e de 

uma bola de golfe com o tórax de uma pessoa, parada e em pé. A 

bola de vôlei, com massa de 270g, tem velocidade de 30m/s quando 

atinge a pessoa, e a de golfe, com 45g, tem velocidade de 60m/s ao 

atingir a mesma pessoa, nas mesmas condições. Considere ambas 

as colisões totalmente inelásticas. E correto apenas o que se afirma 

em: 

 

A) Antes das colisões, a quantidade de movimento da bola de golfe 

e maior que a da bola de vôlei. 

B) Antes das colisões, a energia cinética da bola de golfe e maior 

que a da bola de vôlei. 

C) Após as colisões, a velocidade da bola de golfe e maior que a da 

bola de vôlei. 

D) Durante as colisões, a forca media exercida pela bola de golfe 

sobre o tórax da pessoa e maior que a exercida pela bola de vôlei. 

E) Durante as colisões, a pressão media exercida pela bola de golfe 

sobre o tórax da pessoa e maior que a exercida pela bola de vôlei. 

 

Note e adote: 

A massa da pessoa e muito maior que a massa das bolas. As colisões 

são frontais. O tempo de interação da bola de vôlei com o tórax da 

pessoa e o dobro do tempo de interação da bola de golfe. 

A área média de contato da bola de vôlei com o tórax e 10 vezes 

maior que a área média de contato da bola de golfe. 

 
 

 

08. (ENEM - 2014) O pêndulo de Newton pode ser constituído por 

cinco pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um 

dado instante, as esferas de três pêndulos são deslocadas para a 

esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo 

elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam 

paradas. 

 

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado 

em: 

A)  B)  

 

C)  D)  

 

E)  
 

09. (ENEM -2014) Para entender os movimentos dos corpos, Galileu 

discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos 

inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os 

ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do 

experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer 

um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no 

plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi 

abandonada. 

 

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a 

esfera  

A) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante 

sobre ela será nulo. 

B) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida 

continuará a empurrá-la. 

C) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais 

impulso para empurrá-la. 

D) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso 

resultante será contrário ao seu movimento. 

E) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá 

nenhum impulso contrário ao seu movimento. 

 

10. (ENEM-2016) O trilho de ar é um dispositivo utilizado em 

laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de 

prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A figura 

ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza 

um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em 

que o carrinho 1, de massa 150,0 g passa a se mover com velocidade 

escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em 

que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2 ambos passam a se 

movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores 

eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e 

registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, 

gerando os dados do quadro. 
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Carrinho 1 Carrinho 2 

Posição (cm) Instante (s) Posição (cm) Instante (s) 

15,0 0,0 45,0 0,0 

30.0 1,0 45,0 1,0 

75,0 8,0 75,0 8,0 

90,0 11,0 90,0 11,0 

Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 

é igual a:  

 

A) 50,0 g        B) 250,0 g       C) 300,0 g       D) 450,0 g       E) 600,0 g 
 

 

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 
 

10.1. Modelos Planetários 

        10.1.1. Sistema Geocêntrico de Ptolomeu (aceito como 

verdade absoluta durante praticamente 13 séculos) 

 

Sistema aperfeiçoado, dos gregos, pelo astrônomo Ptolomeu; de 

acordo com o pensamento de Aristóteles, que se tornou parte da 

doutrina da Igreja católica da Idade Média. Discordar dessa teoria 

corria o risco de ser considerado herege pela Inquisição e até ser 

condenado à morte. 

10.1.2. Sistema Heliocêntrico de Copérnico (hélios = sol) 

 

Teoria formulada, em 1543, pelo astrônomo polonês Nicolau 

Copérnico (1473 – 1543), baseado nas ideias de Aristarco (antiga 

Grécia), que vem formalmente contestar a teoria geocêntrica. O físico 

italiano Galileu Galilei (1564 – 1642) foi um ardente defensor das 

ideias copernianas. Com os dados catalogados pelo astrônomo 

dinamarquês Tycho Brahe (1546 – 1601), o astrônomo alemão 

Johannes Kepler (1571 – 1630) aperfeiçoou o modelo planetários, 

propondo e demonstrando as órbitas elípticas, e não circulares ou 

ovais como se acreditava inicialmente. 

O sistema solar tem agora oito e não mais nove planetas, como tinha 

até 24/08/2006, que se move em torno do Sol, descrevendo trajetórias 

elípticas, na seguinte ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

De acordo com as novas regras da União Astronômica Internacional 

(UAI), Plutão não é mais chamado de planeta e sim de Planeta-Anão. 

De acordo com as novas regras, para ser classificado como planeta, 

o astro deverá: 

 

1. Orbitar o Sol; 

2. Ter forma, aproximadamente, esférica; 

3. Ser o maior astro em sua órbita. 

 

O Sistema Solar também é constituído por cinco planetas anões: 

Plutão, Ceres, Éris, Makemake e Haumea 

 

10.2. LEIS DE KEPLER 

1ª Lei de Kepler (Leis das órbitas) 

 

 

2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) 

 

 

Temos então:   
tkS

t.kS



 ⇒ 

 

 

A constante k é denominada velocidade areolar do planeta. 

Decorre daí uma segunda maneira de se enunciar a segunda Lei de 

Kepler: 

“A velocidade areolar de um planeta é constante”. 

Observações: 

➦ PERIÉLIO: ponto mais próximo do Sol atingido por um planeta, no 

qual temos: 

 

➦AFÉLIO: ponto mais afastado do Sol, no qual temos: 

“Todos os astros giram ao redor da Terra, considerada 

imóvel” (Terra no centro do Universo e planetas em 

movimentos circulares). 

 

“Propõe o sol, em repouso, como o centro do Universo e 

os planetas, inclusive a Terra, girando em movimentos 

circulares”. 

 

“Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, 

que ocupa um dos focos”. 

“As áreas varridas pelo raio vetor de um planeta são 

proporcionais ao tempo gasto para varrê-las”. 

Velocidade máxima, 

 Energia cinética máxima e 

 Energia potencial mínima 

k
t

S

t

S
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➦O sistema Sol – planeta é conservativo, portanto tem energia 

mecânica constante. 

3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos): 

 

T2 = K R3
 

Onde: R = raio médio da órbita 

  T = período de revolução 

Considerando a figura abaixo, órbita elíptica, o raio médio da órbita é 

dado por: 

 

Observações:  

 As leis de Kepler valem também para o movimento de satélites ao 

redor dos planetas. 

 As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, mas não 

explicam o porquê dessas trajetórias.  

10.3. Lei da Gravitação Universal (Newton) 

Consideremos dois corpos ou planetas de massas Me m, separados 

de tal forma que a distância entre seus centros de massas seja d. De 

acordo com Newton, sobre eles atuará uma força de atração 

gravitacional , dada por: 

     

 

Onde: G = constante de gravitação Universal 

G = 6,67. 10- 11 N.m²/kg² 

 
 

MARÉS 

 É a elevação e a descida do mar. A maré sobe duas vezes 

ao dia. Duas vezes por mês, nas chamadas fases de lua cheia e lua 

nova, os três astros (Sol, Lua e Terra), se alinham e produzem marés 

mais intensas, as chamadas marés vivas. 

Nas situações de lua quarto crescente e quarto minguante, os efeitos 

dos astros não é somado e as marés são menos intensas. Nesse 

caso as marés mais altas de um dia são as menores do mês. 

 Preamar: Nível máximo de uma maré cheia. 

 Baixa-mar: Nível mínimo de uma maré vazante.  

 Estofo: Também conhecido como reponto de maré, ocorre entre 

marés, curto período em que não ocorre qualquer alteração na 

altura de nível 

 

10.4. CAMPOGRAVITACIONAL 

Denomina-se campo gravitacional de um corpo a região situada 

à sua volta, dentro da qual conseguimos perceber interações 

gravitacionais entre o ponto central do corpo e os outros ao 

redor. 

Admitindo-se a terra como um corpo esférico e homogêneo de massa 

M, com toda sua localizada em seu centro – encarada como ponto 

material, e considerando um outro corpo de massa m dentro de seu 

campo gravitacional. 

 

Características:  

Direção: radial 

Sentido: para o centro da terra ou do corpo 

Intensidade: 

2d

M
.Gg  ⇒num ponto externo, distante “d” do centro do corpo ou 

da Terra. 

2R

M
.Gg  ⇒ na superfície do corpo ou da Terra. 

gint = k.r ⇒num ponto interno do astro, aceleração g diretamente 

proporcional à distância do ponto considerado ao centro ( 0  r < R ). 

No centro r = 0 e gc = 0 (aceleração nula) 
 

Influência da rotação do astro na gravidade 
 

 Velocidade mínima 

 Energia cinética mínima e 

 Energia potencial máxima. 

“O cubo do raio médio da órbita de um planeta em torno 

do Sol é diretamente proporcional ao quadrado do 

período de revolução”. 

 

 

 

 

D d 

f2 

Enunciado 

“Matéria atrai matéria, na razão direta do produto das 

massas e inversa do quadrado da distância entre elas”. 



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física 
 

255 

Na realidade, a intensidade da aceleração da gravidade g na 

superfície do planeta sofre influência da rotação do mesmo e quando 

se leva em conta esse efeito, o peso só coincide com a força 

gravitacional nos polos. O campo de gravidade é variável com a 

latitude. Temos: 

NO EQUADOR: máximo efeito da rotação  “g mínima” 

R.ω
R

M
.Gg

2

2  

NOS PÓLOS: sem efeito da rotação “g máxima” 

2pólo
R

M
.Gg   

(ω² . R = 0, o valor aparente de g coincide com o valor real) 

Alguns valores de g sem efeito da rotação (45° latitude) 

                 gterra = 9,8 m/s²  ,           gLua = 1,667 m/s² 

                 gJúpiter = 25,887 m/s²,    gSol  = 274,568 m/s² .  

Velocidade de órbita circular 
 

Num satélite em órbita circular de raio de raio r, em torno de um 

planeta, a força gravitacional que atua sobre ele é a resultante 

centrípeta; sendo a velocidade uniforme e expressa por: 

 

Nota: a velocidade de translação e o período não dependem da 

massa o corpo em órbita. 
 

Velocidade de escape 
 

É a menor velocidade com que se deve lançar um corpo da superfície 

terrestre (ou de um planeta qualquer) para que ele escape do campo 

gravitacional (livre-se da atração da terrA), chegando ao infinito (Ep 

= 0 e Ec = 0) com velocidade nula. Seu valor é dado por:  

 

Sendo:  g = aceleração da gravidade na superfície do astro; 

G = constante de gravitação universal; 

 M = massa do planeta (Terra); 

            Alguns valores de velocidade de escape: 

            Ve (Terra) 11,2 km/s    Ve (Mercúrio) = 4,2 km/s 

            Ve (Marte) =5,0 km/s      Ve (Júpter) = 60,5 km/s 

Nota: 

Para velocidade superior à velocidade de escape, o corpo chegará ao 

“fim” do campo gravitacional ainda em movimento, e prosseguirá, por 

inércia, livre da atração do astro. 

Notas:  

1ª. Pelo fato de o valor de G ser muito pequeno, a intensidade da 

força de atração gravitacional só se tornar apreçável se pelo menos 

uma das massas for consideravelmente grande; portanto, entre 

dois corpos de uso diário dos homens é muito fraca, sendo 

desprezível. 

2ª. A melhor explicação para o fato de a Lua não colidir com a Terra 

é que qualquer corpo se move no sentido do vetor velocidade e não 

no sentido da força de atração gravitacional. 

3ª Para velocidade superior à velocidade de escape, o corpo chegará 

ao “fim” do campo gravitacional ainda em movimento, e 

prosseguirá, por inércia, livre da atração do astro. 
 

10.5. SATÉLITE ESTACIONÁRIO 

São satélites que parecem estar parados, para um observador na 

Terra, porque ele gira sobre um ponto do Equador com um período 

igual ao período de rotação da Terra. São usados em 

telecomunicações (sinais de TV). Temos: 

 Órbita contida no plano equatorial. 

 Órbita circular para que o movimento seja uniforme. 

 Período de translação igual ao período de rotação da terra (24 h). 

 O raio de sua órbita é de 6,7 raios terrestre, aproximadamente. 

 

Imponderabilidade 

 

É a ausência de peso que pode ser sentida por uma pessoa 

dentro de um elevador em queda livre ou por um astronauta confinado 

numa espaçonave em órbita de um astro. Na verdade, os 

astronautas e todos os objetos no interior da nave, estão sujeitos à 

força exercida pela Terra, e esta força desempenha o papel da 

força centrípeta, necessária para mantê-los em órbita. Em cada 

instante temos: 

a (nave) = a (astronauta ) = g 

sastronautaVnaveV


  

P aparente dos corpos (nave) = 0  

 

10.6. ESTÁTICA 

É a parte da mecânica que estuda o equilíbrio estático dos corpos. 

 

10.6.1. EQUILÍBRIO DE UM PONTO MATERIAL (OU PARTÍCULA) 

 

“Tomando-se um ônibus com velocidade constante e em linha reta 

como referencial, o motorista está em equilíbrio estático. Em relação à 

calçada, esse mesmo motorista está em equilíbrio dinâmico. ” 
 

10.6.2. EQUILÍBRIO DE UM PONTO MATERIAL (OU PARTÍCULA) 

Condições de equilíbrio de um ponto material 

A condição necessária e suficiente para que uma partícula fique em 

equilíbrio (estático =repouso ou dinâmico = MRU) é que a força 

resultante sobre ela seja nula (Princípio da Inércia). Temos: 

 

Usando o método das decomposições cartesianas (figura): 

somas algébricas das projeções ortogonais das forças, sobre os dois 

eixos cartesianos (do plano das forças) NULAS. 

 

  ou 

ESTÁTICA ⇒ EQUILÍBRIO ESTÁTICO ⇒ REPOUSO 
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TEM-SE: 

 

Ponto material em equilíbrio sob ação de três forças,  e suas 

componentes retangulares  

Método da Linha poligonal 

Se um ponto material se encontra em equilíbrio, a linha poligonal 

das forças que agem sobre ele é fechada. 

 

 

Caso especial  

Equilíbrio de um ponto material sob a ação de três forças 

 

 

10.6.3. TIPOS DE EQUILÍBRIO 

Com relação ao tipo de equilíbrio em que um corpo sem encontra, 

podemos ter três situações: 

➦ Equilíbrio estável: um corpo encontra-se em equilíbrio estável se, 

para qualquer pequeno deslocamento (angular ou linear) sofrido pelo 

corpo, resulta em tendência de retorno à posição de equilíbrio inicial; 

➦ Equilíbrio Instável: quando para qualquer pequeno deslocamento 

(angular ou linear) do corpo, resulta em tendência de continuar se 

afastando dessa posição; 

➦ Equilíbrio Indiferente: quando para qualquer pequeno 

deslocamento da posição de equilíbrio, resulta em uma nova posição 

de equilíbrio. 

Exemplos 

 
 

10.7. EQUILÍBRIO DE CORPO EXTENSO RÍGIDO 

Considerando o corpo extenso, aquele de dimensões 

consideradas no problema analisado, como um corpo rígido, isto é, 

um corpo que não sofre deformação sob ação de forças externas. 

Para o equilíbrio deste corpo deve-se ter em conta que ele pode 

apresentar movimento de rotação e de translação; portanto, para 

um corpo extenso, diferencia-se o equilíbrio de translação 

(repouso ou MRU), quando a força resultante é nula, do equilíbrio 

de rotação (repouso ou movimento de rotação uniforme), quando 

a soma algébrica dos momentos é nula em relação a um pólo 

qualquer. 

 

10.8. MOMENTO (OU TORQUE) DE UMA FORÇA 

 

O momento é uma grandeza vetorial, porém define-se momento 

escalar de uma força (M) em relação a um ponto “o” fixo 

(denominado polo) como sendo o produto da intensidade da força 

 pela distância “d” do referido polo à reta suporte (linha de 

ação) da força. Seja: 

 

Sendo: O Polo do momento 

d :Braço do momento 

Unidades de Momento SI: N.m 

       No CGS: dyn. cm 

                       No Mkgf.S: kgf.m 

N.m: não tem nome especial e não deve ser confundido com o Joule 

Observação: 

➦ Sendo momento uma grandeza vetorial, temos: 

d.FM O,F  . 

➦ O momento de uma força tende sempre a causar um movimento 

de rotação do corpo 

 

10.8.1. Convenção de sinais do momento: 
 

Por convenção, o momento pode sr positivo ou negativo. A 

convenção é arbitrária. Pode-se adotar:      

 

 

 

F1X+  F2X + ... + FnX = 0 

F1Y+  F2Y+ ... + FNy = 0 

ou 

    No eixo x : FRX   = 0       

    No eixo y :  FRY  = 0       
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“A resultante do sistema de forças aplicadas sobre o corpo for 

nula”. 

FR
⃗⃗ ⃗⃗ = 0 → 

0

0

Rx

Ry

F

F

=

=
 

10.8.2. Momento Resultante 

“O momento resultante de um sistema de forças em relação a ponto 

é a soma algébrica dos momentos das forças componentes em 

relação ao mesmo ponto”. 

 

10.8.3. Binário 

É um sistema constituído por duas forças de mesma intensidade, 

mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em pontos distintos. 

10.8.4. Momento de um binário: 

É dado por:  

 

Onde:  b =  braço do binário 

  F = intensidade da força 

 

Importante: O binário não admite resultante; portanto, é um erro 

conceitual grave admitir resultante de um binário nula. 

10.9. CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO DE CORPOS EXTENSOS 

RIGIDOS 

As condições necessárias e suficientes para que um corpo extenso, 

sujeito à ação simultânea de várias forças coplanares, se mantenha 

em equilíbrio são: 

1ª. Condição: Assegura o equilíbrio de translação 

⇒centro de massa em repouso ou translação retilínea uniforme 

(MRU) 

2ª Condição: Assegura o equilíbrio de rotação⇒ 

repouso ou rotação uniforme (em relação a qualquer ponto do 

corpo) 

 

IMPORTANTE: 

Na estática, são considerados apenas corpos extensos em 

equilíbrio estático, isto é, corpos em repouso tanto em relação á 

translação como em relação à rotação (corpos que não transladam 

nem rotam). 

 

 

 

 
 

As questões sobre a gravitação universal no Enem abordam as 
Leis de Kepler, a Lei da Gravitação universal de Isaac Newton 
e os impactos históricos das teorias sobre o movimento 
planetário que existiram, bem como a evolução dessas teorias 

 

 
Viagem ao centro da terra, de Eric Brevig 
 

 

 
http://www.cienciasergipe.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Biologia - Movimentos Vegetais: geotropismo; 
Sistema Nervoso (cerebelo) e Órgãos dos Sentidos; 
Leia em Filosofia - O Renascimento: Ameaças à nova 
mentalidade sobre Giordano Bruno; Razão e experiência: As 
bases da ciência moderna. 
Leia em Educação Física - Educação Física e Capacidades 
Físicas: Equilíbrio. 
 

 

 

01. (IFSP-2012) Muitos ainda acreditam que como a órbita da Terra 

em torno do Sol é uma elipse e o Sol não está no centro dessa elipse, 

as estações do ano ocorrem porque a Terra ora fica mais próxima do 

Sol, ora mais afastada. Se isso fosse verdade, como se explica o fato 

de o Natal ocorrer numa época fria (até nevar) nos países do 

hemisfério norte e no Brasil ocorrer numa época de muito calor? Será 

que metade da Terra está mais próxima do Sol e a outra metade está 

mais afastada? Isso não faz sentido. A existência das estações do 

ano é mais bem explicada  

A) pelo fato de o eixo imaginário de rotação da Terra ser 

perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol.  

B) pelo fato de em certas épocas do ano a velocidade de translação 

da Terra ao redor do Sol ser maior do que em outras épocas.  

C) pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação 

ao plano de sua órbita ao redor do Sol.  

D) pela velocidade de rotação da Terra em relação ao seu eixo 

imaginário não ser constante.  

E) pela presença da Lua em órbita ao redor da Terra, exercendo 

influência no período de translação da Terra ao redor do Sol. 

 
 

02. (UNICAMP-2015-Adaptada) A primeira lei de Kepler demonstrou 

que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A 

segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade 

constante. 

PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 289. (Adaptado) 
 

É correto afirmar que as leis de Kepler  

A) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos 

do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade 

Média.    

B) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a 

produção das cartas náuticas usadas no período do 

descobrimento da América.    

C) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as 

premissas cientificas que vigoram até hoje.    

Mbin= F.b 

“A soma algébrica dos momentos escalares de todas as 

forças em relação a um ponto qualquer for nula”. 

ΣMo = 0 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-61966/
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D) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário 

heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela 

época.    

E) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário 

geocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela 

época.    
 

03. (IFSC-2012) Hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol 

(sistema heliocêntrico), assim como todos os demais planetas do 

nosso sistema solar. Mas na Antiguidade, o homem acreditava ser o 

centro do Universo, tanto que considerava a Terra como centro do 

sistema planetário (sistema geocêntrico). Tal consideração estava 

baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o 

Sol girando em torno da Terra.  

É CORRETO afirmar que o homem da Antiguidade concluiu que o Sol 

girava em torno da Terra devido ao fato que:  

 

A) considerou o Sol como seu sistema de referência.  

B) considerou a Terra como seu sistema de referência.  

C) esqueceu de adotar um sistema de referência.  

D) considerou a Lua como seu sistema de referência.  

E) considerou as estrelas como seu sistema de referência.  

 

04. (UPF-2015) Atualmente, um grande número de satélites artificiais 

gira ao redor da Terra. Alguns são usados para pesquisa científica ou 

observações dos astros, outros são meteorológicos ou são utilizados 

nas comunicações, dentre outras finalidades. Esses satélites que 

giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que 

dependem da (s) seguinte (s) grandeza (s):  

 

A) Massa do Sol e raio da órbita.    

B) Massa do satélite e massa da Terra.    

C) Massa da Terra e raio da órbita.    

D) Massa do satélite e raio da órbita.    

E) Apenas o raio da órbita.    

 

05. (AFA-2012) A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois 

satélites de Júpiter. 

 

Nome 

 

Diâmetro Aproximado 

(km) 

Raio médio da órbita 

em relação ao centro 

de Júpiter (km) 

Io 3,64 x 103 4,20 x 105 

Europa 3,14 x 103 6,72 x 105 

Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 

dia terrestre, pode-se afirmar que o período orbital de Europa 

expresso em dia (s) terrestre (s), é um valor mais próximo de  

 

A) 0,90   B) 1,50   C) 3,60   D) 7,20 

 
 

06. (UNESP-2014) Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o 

segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos 

mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior 

deles, Titã, está a uma distância média de 1 200 000 km de Saturno 

e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias 

terrestres ao redor do planeta. 

 

Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância 

média de Saturno de 300 000 km. 

Considere: 

 

O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, 

em dias terrestres, é  

 

A) 4.              B) 2.                C) 6.                 D) 8.                    E) 10. 

 

07. (UFPA-2012) O mapa abaixo mostra uma distribuição típica de 

correntes na desembocadura do rio Pará, duas horas antes da 

preamar, momento no qual se pode observar que as águas fluem para 

o interior do continente. 
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A principal causa para a ocorrência desse fenômeno de fluência das 

águas é:  

A) A dilatação das águas do oceano ao serem aquecidas pelo Sol.  

B) A atração gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre as 

águas.  

C) A diferença entre as densidades da água no oceano e no rio.  

D) O atrito da água com os fortes ventos que sopram do Nordeste 

nesta região.  

E) A contração volumétrica das águas do rio Pará ao perderem calor 

durante a noite. 

08. (AMAN-2012) Consideramos que o planeta Marte possui um 

décimo da massa da Terra e um raio igual à metade do raio do nosso 

planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na 

superfície da Terra é igual a na superfície de Marte seria igual a: 700 

N,  

 

A) 700 N      B) 280 N      C) 140 N      D) 70 N        E) 17,5 N 
 

 

09. (UFT/SC- 2010) 

 

Sobre a trajetória elíptica realizada pela Terra em torno do Sol, 

conforme ilustração acima, é correto afirmar que: 

 

A) a força pela qual a Terra atrai o Sol tem o mesmo módulo da força 

pela qual o Sol atrai a Terra.  

B) o sistema mostrado na figura representa o modelo geocêntrico.  

C) o período de evolução da Terra em torno do Sol é de 

aproximadamente 24 horas.  

D) a velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior do que no 

ponto C.  

E) a velocidade de órbita do planeta Terra independe da sua posição 

em relação ao Sol. 

10. (IFSP-2012) No nosso cotidiano, as alavancas são 

frequentemente utilizadas com o objetivo de facilitar algum trabalho 

ou para dar alguma vantagem mecânica, multiplicando uma força. 

Dependendo das posições relativas do ponto fixo ou de apoio de uma 

alavanca (fulcro) em relação às forças potente e resistente, elas 

podem ser classificadas em três tipos: interfixas, interpotentes e inter-

resistentes. As figuras mostram os três tipos de alavancas. 

 

As situações A, B e C, nessa ordem, representam alavancas 

classificadas como 

 

A) inter-resistente, interpotente e interfixa.  

B) interpotente, inter-resistente e interfixa.  

C) interpotente, interfixa e inter-resistente.  

D) interfixa, inter-resistente e interpotente.  

E) interfixa, interpotente e inter-resistente. 

 

11. (UNICAMP-2012 - Modificada) Uma das aplicações mais 

comuns e bem sucedidas de alavancas são os alicates. Esse 

instrumento permite amplificar a força aplicada (FA), seja para cortar 

(FC), ou para segurar materiais pela ponta do alicate (Fp). 

 

Um arame de aço tem uma resistência ao corte de 1,3 x 109 N/m2, ou 

seja, essa é a pressão mínima que deve ser exercida por uma lâmina 

para cortá-lo. Se a área de contato entre o arame e a lâmina de corte 

do alicate for de 0,1 mm2, qual a força Fc necessária para iniciar o 

corte? 

 

A)120 N         B) 100 N        C) 130 N      D)140N          E)150 N 

 
 

12. (IFSP-2013) Em um parque de diversão, Carlos e Isabela brincam 

em uma gangorra que dispõe de dois lugares possíveis de se sentar 

nas suas extremidades. As distâncias relativas ao ponto de apoio 

(eixo) estão representadas conforme a figura a seguir. 

 

Sabendo-se que Carlos tem 70 kg de massa e que a barra deve 

permanecer em equilíbrio horizontal, assinale a alternativa correta 

que indica respectivamente o tipo de alavanca da gangorra e a massa 

de Isabela comparada com a de Carlos.  

 

A) Interfixa e maior que 70 kg 

B) Inter-resistente e menor que 70 kg.  

C) Interpotente e igual a 70 kg. 

D) Inter-resistente e igual a 70 kg.  

E) Interfixa e menor que 70 kg. 
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13. (G1-CPS-2012) Você já deve ter visto em seu bairro pessoas que 

vieram diretamente da roça e, munidas de carrinhos de mão e uma 

simples balança, vendem mandiocas de casa em casa.  

A balança mais usada nessas situações é a apresentada na figura a 

seguir.  

 

(Considere desprezíveis a massa do prato com seus cordames e a 

massa da haste por onde corre o massor.)  

A balança representada está em equilíbrio, pois o produto da massa 

do massor pela distância que o separa do ponto P é igual ao produto 

da massa que se deseja medir pela distância que separa o ponto em 

que os cordames do prato são amarrados na haste até o ponto P.  

Considere que no prato dessa balança haja 3kg de mandiocas e que 

essa balança tenha um massor de 0,6 kg. Para que se atinja o 

equilíbrio, a distância d do massor em relação ao ponto P deverá ser, 

em cm,  

 

A) 16 .B) 20. C) 24.  D) 36. E) 40. 

 

14. (UERJ-2013-Adaptado) Um homem de massa igual a 80 kg está 

em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida 2,0 m de 

comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. A prancha 

está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas 

extremidades, e o homem está a 0,2 m da extremidade apoiada em 

A. A intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre 

o apoio A equivale a:  
 

A) 200 B) 360  C) 400  D) 720 E) 810 

 
 

 

15. (ENEM - 2012) A característica que permite identificar um planeta 

no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos 

a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua 

posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A 

figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 

dias, registrado da Terra. 

 

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na 

figura?  

A) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas 

épocas, ela ultrapasse Marte.  

B) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja 

desviada por meio da atração gravitacional.  

C) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica 

mais acentuada que a dos demais planetas.  

D) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este 

planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.  

E) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, 

faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu 

movimento. 

16. (ENEM-2013) A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, 

estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela 

é representada pela expressão: 

1 2
2

m m
F G

d


 

onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à distância 

entre eles, G à constante universal da gravitação e F à força que um 

corpo exerce sobre o outro. 

O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de 

mesma massa, orbitando a Terra. 

 

Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce 

sobre cada satélite em função do tempo?  

A)          D)     
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B)          E)     

 

C)     

 
 

17. (ENEM - 2015) Em um experimento, um professor levou para a 

sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e 

uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem 

a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os 

alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, 

e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de 

arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação 

de equilíbrio. 

 

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? 

A) 3,00 kg B) 3,75 kg C) 5,00 kg 

D) 6,00 kg E)15,00 kg 

 

18. (ENEM-2012) O mecanismo que permite articular uma porta (de 

um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normalmente, são 

necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no 

móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser 

articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças 

que as dobradiças exercem na porta está representada em 

 

 

    

 

HIDROSTÁTICA 

É a parte da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento dos 

fluidos em equilíbrio. 

11.1. Pressão 

Dada uma força F


 que atua perpendicularmente a uma superfície de 

área A, define-se pressão média Pm  sobre a superfície A à grandeza 

escalar dada por: 

 

Unidades (Pm): N/m² = pascal (PA) (no SI)      

dyn/cm² (bária,bA)(no CGS) 

atm, mmHg e cmHg 

Conversões 

                   1atm  10 5 N/m²  = 760 mmHg = 76 cmHg 

                   1 pascal = 10 bária 

 

11.2. Densidade 

 

 A densidade absoluta (ou massa específica) de uma substância 

pura é dada por  = m/V, constante em temperatura e pressão 

constantes. 

 A densidade (D) e a massa específica () coincidem apenas 

quando o corpo é homogêneo e maciço; isto é, constituído por uma 

única substância e sem espaços vazios. Para líquidos não se faz 

distinção entre a massa específica e a densidade. 

 Massa específica () e densidade (D) são grandezas físicas 

escalares que dão ideia da concentração de matéria (massa em 

dado volume). 

 Densidade Relativa dA,B) – é a densidade de uma substância A em 

relação a uma substância B. Dada por 

dA,B = 

B

A




=

B

A

m

m
. 

Unidades (d,  ) : (SI)........... kg/m³  

                             (CGS) ....  g/cm³;  

                              kg/L,   g/mL, etc. 

 

11.3. Pressão hidrostática  

A pressão devida a uma coluna de líquido é dada por:  

x 1000  (g/cm³ Kg/m³) 
 



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física 
 

262 

 

Sendo:  

     h = altura do líquido (m) 

     d = densidade 

     g = aceleração da gravidade local (g = 9,8 m/s²) 

Para dois líquidos, teremos: 

P = d1.g.h1 + d2.g.h2   (duas colunas de líquidos) 

 

11.4. Teorema de Stevin  

Seja A um ponto situado a uma profundidade h, no interior de um 

líquido de densidade d, em equilíbrio. A pressão no ponto A pode ser 

obtida a partir de 

 

É importante lembrar que pontos situados à mesma profundidade, no 

interior de um líquido em equilíbrio, estarão submetidos à mesma 

pressão.  

 

 

Pressão absoluta (ou pressão total) e pressão efetiva  

 
 

11.5. Vasos comunicantes 

 

Sendo d1 e d2as densidades dos líquidos 1 e 2, pode-se demonstrar 

a expressão:  

d1.h1 = d2.h2 

11.6. Princípio de Pascal 

 

“O acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em 

equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do 

líquido”.   

Seja o vaso seguinte contendo um líquido em equilíbrio: 

 

11.7. Prensa hidráulica 

É um dispositivo constituído de dois recipientes cilíndricos de 

diâmetros diferentes, ligados pela base e preenchidos por um líquido 

homogêneo. Sobre o líquido são colocados dois êmbolos ou pistões, 

cujas seções têm áreas S1 e S2 diferentes (S1< S2). É uma aplicação 

importante do princípio de Pascal. Considerando a prensa abaixo, 

temos:  

ΔP1 = ΔP2 

(o acréscimo de pressão no êmbolo esquerdo é igual ao 

acréscimo de pressão no êmbolo direito), que resulta na 

expressão: 

 

Notas: 

1ª) A finalidade principal da prensa hidráulica é a multiplicação de 

força (F2  F1, pois S2 S1). 

2ª) Na prensa não há multiplicação de trabalho; o trabalho nos dois 

êmbolos (ou pistões) são iguais. 

Շ  1  = Շ 2  ou   F1.d1 = F2 .d2 

 

11.8. EMPUXO – PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 

 “Todo corpo imerso parcial ou totalmente num fluido (líquido, gás ou 

vapor) em equilíbrio sofre a ação de uma força de direção vertical, 

orientada de baixo papa cima, denominada empuxo, cuja intensidade 

é igual ao peso do fluido deslocado”. 

 

Empuxo: é uma força que resulta da diferença de pressão existente 

entre pontos de diferentes níveis no interior de um líquido 

Se um corpo estiver, em equilíbrio, imerso em líquidos não miscíveis, 

teremos: 

 

P = d . g . h 

h d 

h 
 A 

 

B 

hB PA = PB  +d.g.h 

Pefetivo= d.g.h       e 

Pabsoluta= PA + d.g.h   ou 

Pabsoluta=  Patm + d.g.h 

 

d2  

h2 

d1 

h1 

 F2 

S1 

S2  

 

F1 
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11.9. Corpo mergulhado num líquido 

Quando se mergulha um corpo num líquido e o abandona, podem 

ocorre três situações: 

1 ª) Peso do corpo maior que o empuxo (P E); neste caso dcorpo   

dlíquido e o corpo desce com aceleração constante. 

2ª) Peso do corpo menor que o empuxo (P  E); o que se pode 

concluir que dcorpo  dlíquido  e o corpo sobe no líquido com 

aceleração constante até aflorar em sua superfície, atingindo uma 

posição de equilíbrio parcialmente mergulhado, na qual E = P. 

3ª) Peso do corpo igual ao empuxo (E = P); situação na qual dcorpo 

= dlíquido e o corpo fica em equilíbrio, totalmente imerso, qualquer 

que seja o ponto em que foi colocado. 

dcorpo = dlíquido e o corpo fica em equilíbrio, totalmente imerso, 

qualquer que seja o ponto em que foi colocado. 

“A profundidade limite para podermos mergulhar no mar ou na piscina 

sem nenhum perigo é de 30m e a uma pressão máxima de 4 atm 

(4.105 N/m2).” 

11.10. PESO APARENTE 

É a diferença entre o peso do corpo e o empuxo que ele sofreria 

quando totalmente imerso no fluido. 

 
 

 

 

Os assuntos campeões quando se trata de hidrostática são 
massa, densidade e empuxo. O conceito básico de cada um 
desses três assuntos, 

 

 
Gravidade, de Alfonso Cuarón 
Cosmos, Documentário 

 

 
http://www.cienciasergipe.com 
 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Biologia - Ecologia. 

 

 

 
01. (CPS-2011) “Os estudos dos efeitos da altitude sobre a 

performance física começaram a ser realizados depois dos Jogos 

Olímpicos de 1968. A competição realizada na Cidade do México, a 

2 400 metros, registrou nas corridas de média e longa distância o 

triunfo de atletas de países montanhosos, como Tunísia, Etiópia e 

Quênia, enquanto australianos e americanos, os favoritos, mal 

conseguiam alcançar a linha de chegada. ”  

(http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/altitudes/index.shtml Acesso 
em: 12.09.2010.)  

 

Os americanos e australianos não tiveram sucesso nas provas pois, 

nas condições atmosféricas da Cidade do México, não estavam 

adaptados 

 

A) à diminuição da pressão atmosférica e à consequente rarefação 

do ar.  

B) ao aumento da pressão atmosférica e à consequente diminuição 

do oxigênio.  

C) à diminuição da resistência do ar e ao consequente aumento da 

pressão atmosférica. 

D) à diminuição da pressão atmosférica e ao consequente aumento 

da oxigenação do sangue.  

E) ao aumento da insolação no clima de montanha e ao 

consequente aumento de temperatura no verão. 

 

02. (UNISINOS-2012)  

Segundo o Princípio de Arquimedes, um corpo parcialmente 

submerso, flutua na água se sua ___________ for ___________ que 

a da água. 

 

 

 

d2   

d1 

 

líq. n 

líq. 2                      

líq.l 

d1n 

dc.Vc = d1. V1  + d2. V2 + . . . + dn.Vn 

Pc = E1 + E2  + . . . + En ou 

Pap = P - E 

http://www.cienciasergipe.com/
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As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por  

A) densidade; menor.    

B) densidade; maior.    

C) pureza; maior.  

D) temperatura; menor. 

E) massa; menor. 
 

03. (UNESP-2012) A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura 

chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de 

ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na 

água, com a força peso, aplicada pela Terra, e o empuxo, exercido 

pela água, equilibrando-se, como mostra a figura 1. Desprezando a 

força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao 

aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem 

que a massa do peixe varie significativamente, o volume do corpo do 

peixe também aumente. Assim, o módulo do empuxo supera o da 

força peso, e o peixe sobe (figura 2). 

 

Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta, porque  

A) é inversamente proporcional à variação do volume do corpo do 

peixe.  

B) a intensidade da força peso, que age sobre o peixe, diminui 

significativamente.  

C) a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta.  

D) depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta.  

E) o módulo da força peso da quantidade de água deslocada pelo 

corpo do peixe aumenta. 
 

04. (AFA-2013) Uma esfera homogênea, rígida, de densidade1 e de 

volume V se encontra apoiada e em equilíbrio na superfície inferior 

de um recipiente, como mostra a figura 1. Nesta situação a superfície 

inferior exerce uma força N1sobre a esfera. A partir dessa condição, 

o recipiente vai sendo preenchido lentamente por um líquido de 

densidade , de tal forma que esse líquido esteja sempre em 

equilíbrio hidrostático. Num determinado momento, a situação de 

equilíbrio do sistema, no qual a esfera apresenta metade de seu 

volume submerso, é mostrada na figura 2. Quando o recipiente é 

totalmente preenchido pelo líquido, o sistema líquido-esfera se 

encontra em uma nova condição de equilíbrio com a esfera apoiada 

na superfície superior do recipiente (figura 3), que exerce uma força 

de reação normal N2sobre a esfera. 

 
 

Nessas condições, a razão N2 / N1 é dada por 

 

A) 1/2 

B) 1 

C) 3 /2  

D) 2  

E) 3 

 
 

05. (UFF-2012) Submarinos possuem tanques de lastro, que podem 

estar cheios de água ou vazios. Quando os tanques estão vazios, o 

submarino flutua na superfície da água, com parte do seu volume 

acima da superfície. Quando os tanques estão cheios de água, o 

submarino flutua em equilíbrio abaixo da superfície. 

 

Comparando os valores da pressão (p) no fundo do submarino e do 

empuxo (E) sobre o submarino quando os tanques estão cheios (pc, 

EC)com os valores das mesmas grandezas quando os tanques estão 

vazios (pV,EV) é correto afirmar que  

A) pC> pV, EC>EV   

B) pC< pV, EC<EV   

C) pC< pV, EC>EV  

D) pC> pV, EC= EV  

E) pC = pV, EC>EV 

 

 
 

 

06. (ENEM-2014) Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que 

acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona 

a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de 

água (mcA).  



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física 
 

265 

 
Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho 

por dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro 

aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada 

em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 

mantém constante dentro do reservatório. 

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, 

em litros, igual a 

A) 69 120. 

B) 17 280. 

C) 11 520. 

D) 8 640. 

E) 2 880 

 

07. (ENEM-2013) Para realizar um experimento com uma garrafa 

PET cheia d´água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições 

a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por 

nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o 

escoamento da água conforme ilustrado na figura. 

 

 
 

Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas 

situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? 

 

A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não 

muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão 

da coluna de água. 

B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; 

altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão 

atmosférica na altura do furo. 

C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; 

altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão 

atmosférica na altura do furo. 

D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; 

regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão 

atmosférica. 

E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não 

muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão 

da coluna de água. 

 

08. (ENEM-2012) Um dos problemas ambientais vivenciados pela 

agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso 

tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a 

produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema 

de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus 

mais  

 

A) largos, reduzindo pressão sobre o solo.  

B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.  

C) largos, aumentando a pressão sobre o solo.  

D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo.  

E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

 

09. (ENEM - 2012) O manual que acompanha uma ducha higiênica 

informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento 

apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com 

a caixa d‘água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor 

da pressão da água na ducha está associado à altura 

 

 

A) h1. 

B) h2. 

C) h3. 

D) h4. 

E) h5. 

 
 

10. (ENEM 2ª aplicação 2010) Um brinquedo chamado ludião 

consiste em um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido 

com água, que é emborcado (virado com a boca para baixo) dentro 

de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o 

frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1.  

Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, 

como mostrado na figura 2. 
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Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por 

que 

 

A) Diminui a força para baixo que a água aplica no frasco.  

B) Aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa.  

C) Aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco.  

D) Diminui a força de resistência da água sobre o frasco.  

E) Diminui a pressão que a água aplica na base do frasco.  

 

11. (ENEM-2011) Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as 

válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a 

alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no 

vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto 

maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando 

os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga 

se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de 

descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. 

 

 

 

A característica de funcionamento que garante essa economia é 

devida 

 

A) à altura do sifão de água.  

B) ao volume do tanque de água.  

C) à altura do nível de água no vaso.  

D) ao diâmetro do distribuidor de água.  

E) à eficiência da válvula de enchimento do tanque. 

 
 

12. (ENEM-2010) Durante uma obra em um clube, um grupo de 

trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço 

colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores 

amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem 

sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para 

os trabalhadores removerem a escultura, pois a  

 

A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer 

força para remover a escultura do fundo.  

B) escultura ficará com peso menor, Dessa forma, a intensidade da 

força necessária para elevar a escultura será menor.  

C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, 

e para cima. Esta força se somará a força que os trabalhadores 

fazem para anular a ação da força peso da escultura.  

D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará 

a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força 

ajudará a anular a ação da força peso na escultura.  

E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu 

volume, e para cima. Esta força se somará à força que os 

trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 

maior que o peso da escultura. 

 

13. (ENEM-2013) Para oferecer acessibilidade aos portadores de 

dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o 

elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, 

para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra 

mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a 

plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do 

pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da 

bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração 

gravitacional de 10m/s2, deseja-se elevar uma pessoa de 65kg em 

uma cadeira de rodas de 15kg sobre a plataforma de 20kg.  

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, 

para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?  
 

A) 20N 

B) 100N  

C) 200N  

D) 1000N 

E) 5000N  
 

 

14. (ENEM-2011) Em um experimento realizado para determinar a 

densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais 

conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N 

e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. 

Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-

se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e 

suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que 

metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 

24 N no dinamômetro. 

 

Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2, a 

densidade da água do lago, em g/cm3, é 

 

A) 0,6. 

B) 1,2. 

C) 1,5. 

D) 2,4. 

E) 4,8. 
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BIOENERGÉTICAS 

O termo bioenergética refere-se às fontes de energia para a 

atividade muscular. O termo energia é simplesmente definido como 

a habilidade de fazer trabalho. A fonte de energia do organismo 

humano provém dos nutrientes encontrados em nossa alimentação. 
 

(https://www.mundovestibular.com.br/articles/5274/1/Bioenergetica/Paacutegina1.html) 

- As reações químicas podem ser de dois tipos: 

- Exergônicas – os reagentes possuem mais energia que os 

produtos, e parte da energia dos reagentes são liberados na forma 

de calor. Exemplo: respiração. 

- Endergônicas – os reagentes possuem menos energia que os 

produtos, ocorrendo a assim a necessidade de absorver energia 

para que a reação ocorra. Exemplo: fotossíntese.  

 

FOTOSSÍNTESE 

Caracterização: 

-Transformação de substâncias simples (CO2+H2O) em substâncias   

  orgânicas (Glicose), na presença da luz com a liberação do oxigênio; 

-Transformação de energia luminosa em energia química. 

Organela sede: cloroplasto.  

 

Importância da fotossíntese:  

- Produzir material orgânico como alimento; 

- Liberar gás oxigênio para a respiração. 

Equação Atual da Fotossíntese 

 

 

 

 

Observação 

- Cerca de 90% do oxigênio da atmosfera é produzido pelo 
fitoplâncton; 

- O oxigênio liberado pela fotossíntese tem origem da molécula de 
água;  

- A fotossíntese é um fenômeno de reação endergônica 
(endotérmica), isto é, absorve energia do meio ambiente (Sol) para 
se processar. 

- Os organismos que realizam a fotossíntese são classificados 
como seres autótrofos fotossintetizantes; 

 

A Fotossíntese ocorre em duas etapas: 

 Etapa Fotoquímica (Fase clara): ocorre na presença da luz. 

    Local da ocorrência: granos do cloroplasto.           

Subfases:  

Fotofosforilação Cíclica 

- Absorção de luz pela clorofila A ou  (Alfa); 

- Produção de ATP (Adenosina Trifosfato). 

 

Fotofosforilação Acíclica 

 - Absorção da luz solar pelas clorofilas A e B; 

 - Produção de ATP e do NADPH2; 

 - Ocorre fotólise da água (Reação de Hill); 

- Há liberação do gás oxigênio. 

 

Observação 

Fosforilação: é um fenômeno de transformação do ADP em ATP, 

devido ao acréscimo de um radical fosforado inorgânico (Pi). 

 Etapa Química (Fase escura): ocorre na presença ou não da luz. 

   - Etapa conhecida também como Ciclo de Calvin; 

   - Fase da formação da glicose a partir de CO2 e do NADPH2 . 

     Local da ocorrência: estroma do cloroplasto. 

 

 

Fatores que Influenciam a Fotossíntese 
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1) Temperatura  

 - Estimula e acelera as reações químicas até determinado ponto, 

depois provoca desnaturação das enzimas e a velocidade diminui. 

 

         

 

 

 

 

2) Intensidade de luz  

- Os fótons de luz estimulam os elétrons da molécula de clorofila; 

- As cores azul e vermelha são as melhores faixas de luz para o 

estimulo;   

- A cor verde não estimula o processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Concentração de CO2  

- Estimula a fotossíntese, depois diminui sua intensidade a partir de 

uma determinada concentração. 

 

QUIMIOSSÍNTESE 

  Caracterização: 

- Não utiliza a energia da luz solar; 

- A energia utilizada é obtida através das reações de oxidação de   

compostos inorgânicos presente no organismo vivo. 

RESPIRAÇÃO CELULAR 

Denominação dada ao fenômeno da obtenção de energia pela 

decomposição de compostos orgânicos, como carboidratos, lipídios 

ou proteínas. 

Tipos de Respiração Celular 

 A respiração pode ser: 

  Respiração Aeróbica 

   É a degradação de compostos orgânicos para obtenção de energia       

 na presença do gás oxigênio (O2). 

- Organela sede: mitocôndrias (Não presente nos seres procariontes) 

 

 

Etapas da respiração celular 

 

  Respiração Anaeróbica 

 É a degradação de compostos orgânicos para obtenção de energia  

sem a  presença do gás oxigênio (O2). 

 

A respiração anaeróbica pode ser: 

a) Fermentativa 

    Quando a energia é obtida através da degradação dos 

carboidratos.  

 

- Fermentação alcóolica: Glicose        Etanol 

Ex: Leveduras (Fungos): utilizado na fabricação de bebidas 

alcóolicas, de massas e de pães. 

b) Putrefação 

    Quando a energia obtida é através da degradação da 

decomposição das gorduras e das proteínas.  

COMPARATIVO DOS FENÔMENOS DA BIOENERGÉTICA 
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O fenômeno da respiração celular é um processo inverso ao da 

fotossíntese. 

 

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS ENERGÉTICOS 

Fermentação libera gás carbônico, que é aproveitada pela 

fotossíntese que por sua vez libera oxigênio que é aproveitado pela 

respiração aeróbica, portanto a sequência evolutiva é: fermentação 

→ fotossíntese → respiração aeróbia. 

 
 

 

Neste conteúdo é abordada a função de cada processo energético, 
bem como, sua importância ecológica e econômica. E a relação de 
dependência da respiração com a fotossíntese é que vem sendo 
mais abordado nas provas. 

 

http://planetabiologia.com/ 

 

https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4

765CF6826 
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4

765CF6826 
https://www.youtube.com/watch?v=wf2BU5oNMIM&index=3&list=P
L30B83B4765CF6826 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS:  
Leia em Química - Ligações químicas; Funções químicas; Reações 

químicas e Funções orgânicas;  
Leia em Física – Óptica e Dinâmica: Energia;  
Leia em Educação Física - Programa de treinamento: respiração 
anaeróbica e aeróbica. 
 
 

 

01. (PREUNI-SEED/2012) A respiração celular é um processo de 

transformação de glicose em energia (ATP). Sobre os processos de 

produção de energia indique o item incorreto: 

A) As mitocôndrias são organelas relacionadas com a produção de 

energia para as células, possuem o seu próprio DNA e 

constituídas por duas membranas. 

B) As etapas do processo de respiração celular são as seguintes: 

glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

C) Na cadeia respiratória ocorre deslocamento de elétrons e 

transferência de hidrogênios, com formação de ATP é água. 

D) O ciclo de krebs ocorre na matriz mitocondrial, inicia-se com a 

quebra do ácido pirúvico e além de liberar 06 moléculas de CO2, 

consome 06 moléculas de água. 

E) Muitas bactérias, como as que fazem a coagulação do leite, 

decompõem a glicose em ácido pirúvico e este em álcool etílico. 

 

02. (PREUNI-SEED/2012) De acordo com os seus conhecimentos 

sobre respiração celular e fotossíntese, marque o item incorreto: 

A) Iogurtes e queijos são produzidos a partir da fermentação lática. 

B) Distinguimos dois tipos de respiração: a aeróbica e a 

anaeróbica. A primeira ocorre em células que dispõem de 

mitocôndrias, pois compreende três etapas que se passam no 

interior das mitocôndrias. A respiração anaeróbica se faz 

apenas em uma etapa e dispensa a participação de 

mitocôndrias. 

C) Um organismo multicelular que produza gás carbônico e água a 

partir da glicose apresenta obrigatoriamente mitocôndrias. 

D) Para que a etapa fotoquímica se processe, a presença de luz é 

indispensável. Ocorre nos tilacóides e lamelas dos cloroplastos, 

pois são eles que abrigam as moléculas de clorofila. Essas 

moléculas são responsáveis pela absorção da energia luminosa. 

E) As leveduras são utilizadas pelos vinicultores como fonte de 

etanol, pelos panificadores como fonte de dióxido de carbono e 

pelos cervejeiros como fonte de ambos. O processo realizado 

pelas leveduras é denominado fermentação alcoólica e ocorre 

na ausência do oxigênio. 

 

03. (EDITORA POSITIVO – 2013) “Captar energia luminosa e 

prendê-la dentro de uma molécula orgânica não é tarefa para 

qualquer organismo. Não basta que a luz esteja brilhando, é preciso 

que o organismo tenha desenvolvido, por seleção natural, uma 

complexa via metabólica, que aos poucos possa “tomar posse” da 

energia da luz. As plantas conseguiram isso, mas os animais nunca 

desenvolveram tal capacidade [...]” FROTA-PESSOA, Oswaldo. Os 

caminhos da vida: biologia no ensino médio. São Paulo: Scipione, 

2001. p. 203. 

O texto se refere ao processo da fotossíntese, que pode ter as 

suas duas etapas resumidas na seguinte ilustração: 

 

Com base na analise da ilustração e em seus conhecimentos sobre 

as etapas da fotossíntese, assinale a alternativa correta. 

A) A água serve apenas para manter o ambiente úmido e propicio 

para a ocorrência das reações fotossintéticas e liberada intacta 

no final do processo. 

B) O oxigênio liberado na etapa fotoquímica e originado a partir da 

decomposição do gás carbônico (CO2) na reação de Hill. 

C) A molécula de água atua como doadora de hidrogênios na etapa 

fotoquímica, onde são captados pelo NADP e serão utilizados 

na etapa química. 

D) a síntese de ATP ocorre na fase química e sua decomposição e 

utilização ocorrem na fase fotoquímica num conjunto de reações 

chamado Ciclo de Calvin. 

E) a clorofila presente no estroma do cloroplasto absorve energia 

luminosa e ocorre síntese de ATP com consequente liberação 

de CO2. 

 

04. (ENEM – 2007) São indispensáveis à execução do “programa” 

mencionado acima processos relacionados a metabolismo, 

autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificados, 

respectivamente, por: 

https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4765CF6826
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4765CF6826
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4765CF6826
https://www.youtube.com/watch?v=yQn3yprg24w&list=PL30B83B4765CF6826
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A) Fotossíntese, respiração e alterações na sequência de bases 

nitrogenadas do código genético. 

B) Duplicação do RNA, pareamento de bases nitrogenadas e 

digestão de constituintes dos alimentos. 

C) Excreção de compostos nitrogenados, respiração celular e 

digestão de constituintes dos alimentos. 

D) Respiração celular, duplicação do DNA e alterações na 

sequência de bases nitrogenadas do código genético. 

E) Fotossíntese, duplicação do DNA e excreção de compostos 

nitrogenados 

05. (ENEM - 2015) Normalmente, as células do organismo humano 

realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma 

molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo em 

condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose 

pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. 

 

Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para 

manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em 

uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de 

concentração de oxigênio? 

 

A) 1                    B) 2                  C) 3               D) 4               E) 5 

 

06. (ENEM - 2016) O esquema representa, de maneira simplificada, 

o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-

prima. 

 

A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é 

fundamental para que 

A) A glicose seja convertida em sacarose. 

B) As enzimas dessa planta sejam ativadas. 

C) A maceração favoreça a solubilização em água. 

D) O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela 

levedura. 

E) Os grãos com diferentes composições químicas sejam 

padronizados. 

 
07. (ENEM 2017) Pesquisadores conseguiram estimular a absorção 

de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de 

carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se inseriram” no interior 

dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das 

membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as 

radiações luminosas, os elétrons são “excitados” e se deslocam no 

interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em 

seguida essa energia elétrica para a fabricação de açucares. Os 

nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda 

habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores 

tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, estimulando a 

conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do 

transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a 

fotossíntese de plantas. Disponivel em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 

nov. 2014 (adaptado). 

O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os 

nanotubos de carbono promoverem diretamente a: 

 

A) utilização de água.                     B) absorção de fótons. 

C) formação de gás oxigênio.         D) proliferação dos cloroplastos. 

E) captação de dióxido de carbono. 

 

 

NÚCLEO = É o centro do comando celular, lá ocorre transcrição 

(DNARNA) e autoreplicação (DNADNA). As reações 

químicas vitais e reprodução dependem do DNA nuclear. 

 

 Carioteca (membrana nuclear) – constituição lipoprotéica, 

separa o material nuclear do citoplasma. 

 Cariolinfa (suco nuclear) - material gelatinoso formado de 

proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucléicos, onde as 

estruturas nucleares estão mergulhadas (nucleoplasma). 

Nucléolo - formado a partir de uma região do cromossomo 

denominada Região Organizadora Nucleolar, lá haverá intensa 

síntese de RNAr que se associará a proteínas , produzindo  os 

ribossomos, por sua vez responsáveis pela síntese das proteínas.   

 Cromatina - região mais condensada do núcleo, formada de DNA 

e proteínas (histonas), quando se espiraliza dá origem aos 

cromossomos. 

 

Eu = genes ativos; Hetero = genes inativos 

 Cromossomos – filamentos de DNA e proteínas responsáveis 

pelo código genético (características hereditárias). 

 Cada espécie apresenta um número de cromossomos que é 

constante, porém variam entre as espécies diferentes. 

 Tipos de cromossomos: metacêntrico- centrômero no meio do 

cromossomo (a); submetacêntrico- centrômero próximo ao meio 

(b); acrocêntrico- centrômero próximo à extremidade (c); 

telocêntrico- centrômero na extremidade (d). 

http://lqes.iqm.unicamp.br/
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1) Fases do Ciclo Celular ( Controlado por genes)   

1.1) Intérfase 

Fase em que a célula não esta em divisão, de alta atividade 

metabólica e da ocorrência da duplicação do DNA. 

 Períodos: 

 G1 – (do inglês gap: intervalo): Pré-sintético – etapa que 

antecede a duplicação do DNA, caracterizando-se por uma intensa 

produção de RNA e proteínas diversas.  

 S – (do inglês synthesis: sintético): Síntese – etapa em que ocorre 

a duplicação do DNA e dos centríolos. 

 G2 – Pós-sintético – etapa em que a célula volta a produzir 

proteínas ativamente, o que determina seu crescimento. Este fato 

provavelmente determina o início do processo divisional.  

 
 

Representação gráfica do ciclo celular 

 

1.2) Tipos de divisão celular  

a) Mitose (do grego mitos – filamentos; osis – ação) 

Divisão celular, o qual produz duas células-filhas (clones) com o 

mesmo número de cromossomos da célula que as originaram. 

Objetivo: Proporcionar a renovação ou a regeneração dos tecidos 

(epitelial e conjuntivo) nos indivíduos multicelulares ou propiciar a 

reprodução dos seres unicelulares, como nas bactérias, salvo 

algumas exceções. 

 

a.1) Fases da mitose 

1. Prófase  

2. Metáfase  

3. Anáfase  

4. Telófase 

Obs: Alguns autores mais antigos mencionavam a fase da 

prometáfase, fase entre a prófase e a metáfase, caracterizada 

pelos movimentos dos cromossomos, os quais se encontram 

desarrumados na prófase, e procuram se alinhar na placa equatorial 

da célula. 

a.1.1) Caracterizações das fases  

 Prófase  

 Espiralização das cromatinas surgindo, desta forma, os 

cromossomos. 

 Desaparecimento do nucléolo. 

 Rompimento da carioteca. 

 Migração dos centríolos para os polos. 

 Formação do fuso mitótico ou acromático. 

 

Metáfase 

 

 Localização dos cromossomos na região equatorial da  

 Célula, presas as fibras do fuso mitótico através do centrômero.  

 

 Anáfase  

 

 Duplicação dos centrômeros. 

 Encurtamento das fibras cromossômicas. 

 Separação das cromátides irmãs. 

 Migração das cromátides irmãs para os polos opostos.   

 

 Telófase (inverso da prófase)  

 

 Desespiralização dos cromossomos, aparecendo, desta forma, as 

cromatinas. 

 Reaparecimento do nucléolo. 

 Formação de nova carioteca. 

 Desaparecimento do fuso mitótico. 

 Ocorrência do fenômeno da cariocinese e da citocinese. 

 Cariocinese: fenômeno da divisão nuclear.  

 Citocinese: fenômeno da divisão citoplasmática. 

Esquema:  

(d) (c) (b) (a) 
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a.2) Diferenciações entre a mitose: 

Animal Vegetal 

Mitose cêntrica (com 

centríolos) 

Mitose acêntrica (sem 

centríolos) 

Astral (presença de áster) Anastral (ausência de áster) 

Citocinese centrípeta (divisão 

citoplasmática de fora para 

dentro 

Citocinese centrífuga(divisão 

citoplasmática para fora com 

formação da lamela média – 

‘placa celular’ 

* Obs1: Câncer são células que perderam o controle da divisão 

e assumiram mitoses agressivas e invasivas. A biópsia 

identifica o câncer (neoplasia). A medicina extrai e trata 

localmente (radioterapia) e de forma sistêmica com a 

quimioterapia. 

* Obs2: Vale ressaltar que, a ausência dos centríolos só ocorre 

nos vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, o que 

não ocorre nos vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas. 

 

 

Neste conteúdo o mais abordado é a função e os 
componentes do núcleo, bem como, características das 
fases e importância da mitose e a sua relação com o 
câncer. 

 

http://planetabiologia.com/ 

 
https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Matemática – Proporção. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS NUNES:  
Texto 57: GENÉTICA - Informar ou não informar, eis a 
questão  
Texto 58: BIOTECNOLOGIA / CLONAGEM - Ainda é cedo 
ou tarde demais?  

 

01. (ENADE 2011) A figura a seguir representa variações na 

quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula. (X = 

unidade arbitrária de DNA por célula). A análise do gráfico revela 

que  

 

A) as fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2, que 

resumem todo o ciclo vital de uma célula.  

B) as fases 1, 2 e 3 representam o período em que a célula se 

encontra em interfase, e as fases 4, 5, 6 e 7, subsequentes, são 

características da célula em divisão mitótica, quando, ao final, 

ocorre redução à metade da quantidade de DNA na célula.  

C) as fases de 1 a 5 representam a meiose I, enquanto a meiose II 

está representada pelas fases 6 e 7.  

D) a célula representada no gráfico é uma célula diploide que teve 

a quantidade de seu DNA duplicada no período S da interfase 

(fase 2) e, posteriormente, passou pelas fases da meiose, 

originando células filhas com metade da quantidade de DNA 

(fase 7, células haploides).  

E) a fase 3 é caracterizada por um período em que não há variação 

na quantidade de DNA na célula, portanto, essa fase representa 

uma célula durante os períodos da mitose: prófase, metáfase e 

anáfase 

 

02. (UFPEL - 2005) A todo momento, os seres vivos pluricelulares 

perdem muitas células do próprio corpo, como, por exemplo, quando 

ocorrem ferimentos, quando os alimentos passam pelo trato 

digestório e até mesmo quando há o envelhecimento celular, mas, 

graças a um processo de divisão celular, a mitose, as células 

somáticas são repostas diariamente. No entanto, para uma célula se 

dividir em duas novas células iguais, ela deve passar por um 

processo anterior de multiplicação do seu conteúdo. Essa etapa é 

conhecida como interfase. Existe um segundo tipo de divisão 

celular, a meiose, que ocorre somente nas células gaméticas. Esse 

processo permite que o número cromossômico das espécies seja 

mantido após o evento da fecundação e que os indivíduos sejam 

geneticamente diferentes entre si. Portanto, as células podem se 

dividir por mitose e/ou meiose. Assinale a alternativa correta. 

A) Os processos de mitose e meiose ocorrem em todos os seres 

vivos. 

B) O número cromossômico permanece igual após ambos os 

processos, contudo as células que realizam o segundo tipo de 

divisão celular sofrem a permuta gênica, o que gera 

variabilidade genética. 

C) A transcrição de RNA ocorre principalmente na interfase. 

Durante os processos de divisões, a transcrição diminui, 

chegando até à inativação. 

D) Na fase de metáfase, os fusos mitóticos se ligam aos telômeros 

dos cromossomos. 

E) Tanto na anáfase da mitose quanto nas anáfases I e II da 

meiose, as cromátides irmãs são separadas para os polos 

opostos. 
 

03. (PUC -  2005) A corrida contra o câncer 

Se um dia você ouvir que foi encontrada a cura do câncer, não leve 

a sério. O que chamamos de câncer é, na verdade, um conjunto de 

mais de cem doenças que, em comum, têm apenas a célula 

maligna. Assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) A resposta terapêutica pode depender de características 

próprias de cada tipo de tumor e próprias do paciente. 

B) As células cancerosas diferem das células normais das quais 

elas se originam, principalmente por perder o controle sobre a 

divisão celular. 

C) Nos tumores benignos, as células não sofreram mutações 

sendo, portanto, idênticas ao tecido do qual se originaram. 

D) As células tumorais malignas normalmente diferem das células 

do tecido de origem e alguns tumores podem ser causados por 

vírus. 
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04. (ENEM - 2007)

 

Fernando Gonsales. Vá Pentear Macacos! São Paulo: Devir, 2004. 
 

São características do tipo de reprodução representado na tirinha: 
 

A) simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade 

genética.  

B) rapidez, simplicidade e semelhança genética.  

C) variabilidade genética, mutação e evolução lenta.   

D) gametogênese, troca de material gênico e complexidade.  

E) clonagem, gemulação e partenogênese. 

 

 

Meiose (do grego meiosis: divisão ao meio) 

Divisão celular, o qual produz quatro células-filhas com metade do 

número de cromossomos da célula que as originaram.  

Objetivo:  

Produzir células reprodutoras e promover a variabilidade genética. 

 
 

 Etapas da meiose (ocorre em duas etapas) 

 Meiose I ou meiose reducional 

 Meiose II ou meiose equacional 

- Meiose I (meiose reducional) 

Caracterização: separação dos cromossomos homólogos 

Fases: 

 

 Prófase I  

Subfases: 

 Leptóteno 

 Zigóteno 

 Paquíteno 

 Diplóteno  

 Diacinese 

 Metáfase I 

 Anáfase I 

 Telófase I 

1) Prófase I 

Caracterizações das subfases: 

 Leptóteno  

leptos – finos / tainos – fios  

Início da espiralização das cromatinas, surgindo, desta forma, os 

cromossomos. 

 

 Apesar das cromatinas estarem duplicadas desde a intérfase (fig. 

A), quando cromossomos, aparecem ainda como filamentos simples, 

bem individualizados (fig. B). 

 

 Zigóteno  

zigo – pareamento / tainos – fios  

Pareamento dos cromossomos homólogos, surgindo, desta forma, 

área de quiasma (ou sinapse.) 

 

 Paquíteno  

paquis – grosso / tainos – filamentos  

Espessamento (compactação) dos cromossomos;  

Ocorrência do crossing-over ou permuta. 

 

*Quiasma: entrelaçamento das cromátides homólogas, 

proporcionando a permuta. 

*Crossing-over ou permuta: passagem de alguns genes de uma 

cromátide homóloga para outra e vice-versa, ou seja, de um 

cromossomo para outro. 

 Diplóteno  

Formação dos quiasmas (ponto físico onde se evidencia o crossing, 

isto é, ponto visível deste intercruzamento).  

 

 Diacinese 

Término dos quiasmas, os quais deslizam até as extremidades das 

cromátides, onde se desfazem quando os cromossomos se afastam. 
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2) Metáfase I 

 Pareamento dos cromossomos homólogos na região 

equatorial da célula. 

 
 

3) Anáfase I  

 Separação dos cromossomos homólogos e direciona- 

mento para os polos opostos. 

 Não há duplicação dos centrômeros. 

 Não há separação das cromátides. 

 

4) Telófase I 

 Desespiralização dos cromossomos, surgindo desta forma 

as cromatinas. 

 Desaparecimento do fuso acromático. 

 Formação de nova carioteca e reaparecimento do núcleo. 

 Ocorrência do fenômeno da citocinese. 

 

- Meiose II (meiose equacional) 

 Caracterização: Separação das cromátides irmãs. 

Segue as mesmas fases iguais aos da mitose com suas respectivas 

caracterizações. 

 Fases:  

 Prófase II  

 Metáfase II  

 Anáfase II 

 Telófase II  

 

 Prófase II – centríolos migram para os polos, carioteca e 

nucléolo tornam-se invisíveis, cromossomos espiralizam-se e 

tornam-se visíveis. 

 Metáfase II – Os cromossomos ficam presos ao fuso 

através do centrômero, alinhados na zona equatorial. 

 Anáfase II – Divisão do centrômero, separação das 

cromátides irmãs, cromátides migram para os polos. 

 Telófase II – Carioteca e nucléolo tornam-se visíveis, 

desespiralização dos cromossomos, cariocinese e citocinese celular 

b.2) Tipos de meiose 

b.2.1) Meiose Gamética  

É aquela que origina gametas. ex.: nos animais.  

 

b.2.2) Meiose Espórica 

É aquela que origina esporos. ex.: nas  maioria dos vegetais.  

 

b.2.3) Meiose Zigótica 

É aquela que a partir do zigoto origina um novo ser com metade dos 

cromossomos. ex.: em alguns vegetais. 
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Diferenças entre mitose e meiose 

Mitose Meiose 

Uma única divisão Duas divisões 

Cromossomos homólogos não 

se emparelham 

Pareamento dos cromossomos 

homólogos 

Não existe mistura de genes 
Ocorre o crossing-over com 

permuta de genes 

Afastamento das cromátides 

irmãs 

Afastamento de homólogos (1ª 

divisão) e afastamento de 

cromátides irmãs (2ª divisão) 

Produção de duas células 

geneticamente idênticas 

Produção de quatro células 

geneticamente diferentes 

Produz células diplóides Produz células haplóides 

 

GAMETOGÊNESE: Termo dado ao processo de formação dos 

gametas. 

 Local de formação: gônadas (glândulas sexuais) 

 aos testículos 

Na espécie humana corresponde:  e 

 aos ovários 

 Modalidade da Gametogênese 

  Critério: dependente do sexo que a produz. 

Espermatogênese produz espermatozóide (sptz). 

 

Ovulogênese produz     óvulo. 

 

 Etapas da Gametogênese 

o Fase da Multiplicação  

o Fase do Crescimento 

o Fase da Maturação 

01. Espermatogênese 

Fenômeno da formação dos espermatozóides. 

 Início da formação: puberdade (± aos 13 anos). 

 Local: testículos, a nível dos túbulos seminíferos. 

 

 

Obs: As células germinativas, presente nos túbulos 

seminíferos, são estimuladas a desencadear o processo de 

espermatogênese pelo hormônio FSH (Hormônio Folículo 

Estimulante) produzido na glândula adenohipófise. 

1.1) FASE:  

(Descrição) 

a) Da Multiplicação (germinativa) 

o Fase da formação das espermatogônias. 

o Ciclo de divisões extremamente numerosas (mitose). 

o Todas as células são diplóides.  

b) Do Crescimento 

(É um período curto) 

o Fase da formação do espermatócito de 1ª ordem (cito I). 

o Há um aumento do volume celular. 

o Todas as células são diplóides. 

c) Da maturação (amadurecimento) 

o Fase da formação:  

 dos espermatócitos de 2ª ordem (cito II) (por meiose I) 

 das espermátides (por meiose II) 

  

d) Da diferenciação  

o Fase da formação:  

    dos espermatozóides (através do fenômeno da espermiogênse) 

    Todas as células são haplóides 

 

 

Fique Atento! 

Espermiogênese é o termo usado para designar o fenômeno da 

acentuada transformação das espermátides em 

espermatozóides 

 

☞ Guarde Essa!!! 

A partir de: 

 Cada espermatócito de 1ª ordem    formará     4 sptz; 

 Cada espermatócito de 2ª ordem   formará       2 sptz; 

 Cada espermátide    formará    1sptz. 
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1.2) Estrutura dos Espermatozóides 

São constituídos por: 

 
 

02. Ovulogênese (ovogênese / oogênese) 

Fenômeno da formação dos óvulos. 

 Início da formação: na vida fetal. (± no 3º mês de gravidez da 

progenitora) 

 Local: ovários, a nível dos folículos ovarianos.  

 

 

 

     (células foliculares) 

 

 
 

 Etapas 

o Fase da Multiplicação  

 ocorre na vida fetal. 

o Fase do Crescimento 

o Fase da Maturação: ocorre na puberdade. 

2.1) FASE:  

(Descrição) 

a) Da Multiplicação (germinativa) 

o Fase da formação das ovogônias. 

o Ciclo das divisões extremamente numerosas (mitose). 

o Todas as células são diplóides.  

b) Do Crescimento 

(É um período curto, porém mais longo que na espermatogênese) 

o Fase da formação do ovócito de 1ª ordem (cito I). 

o Há um aumento do volume celular. 

o Todas as células são diplóides. 

 

c) Da maturação (amadurecimento) 

o Fase da formação:  

  dos ovócitos de 2ª ordem (cito II) (por meiose I). 

  dos óvulos (por meiose II). 

  dos polócitos ou glóbulos polares. 

o Todas as células são haplóides. 

 

 

 

02. Aspecto Citológico da Fecundação 

 

Obs.: Nos mamíferos não existe a formação das ovótides, 

fazendo uma analogia a espermátides da 

espermatogênese. 

Observação 

Nesta fase, haverá um inter-rompimento da meiose I do 

ovócito de 1ª ordem – DICTIÓTENO, por volta do 7º mês 

do desenvolvimento fetal, retornando o mecanismo da 

meiose I quando da puberdade feminina. 

Observação 

Na mulher, o FSH (Hormônio Folículo Estimulante) estimula 

a maturação dos óvulos no interior dos folículos ovarianos. 

Rapidinha    

Numa cultura de espermatozoide, foram encontrados 27 

espermatócitos de 2ª ordem 45 espermatócitos de 1ª ordem 

e 17 espermátides. Nesta cultura, quantos espermatozoides, 

no total, poderão ser encontrados?! 
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A fecundação na espécie humana, geralmente ocorre nas tubas 

uterinas (trompas de Falópio / oviduto) no seu extremo mais próximo 

ao ovário correspondente. 

Normalmente, ocorre apenas a entrada de um único 

espermatozóide no óvulo, constituindo, assim, a monospermia, e é 

o que habitualmente acontece. Ocasionalmente, pode entrar dois ou 

mais espermatozóides a um só tempo. Isso caracteriza a 

polispermia, que não leva a nada, pois somente o núcleo de um 

deles vai fundir-se com o núcleo do óvulo. Os demais desintegram-

se e são eliminados. Por tanto, a polispermia não tem nada haver 

com a formação de gêmeos. 

   A fecundação finalizara com a junção do núcleo do 

espermatozóide (pronúcleo masculino) com o núcleo do óvulo 

(pronúcleo feminino), Ambos haplóides; tendo em seguida, a 

formação de uma nova célula – a célula-ovo ou zigoto (diplóide). A 

etapa da junção dos pronúcleo masculino e feminino dar-se a 

denominação de anfimixia. 

 

 
 

 

Neste conteúdo o mais abordado é a importância e as 
características das fases da meiose, bem como, sua relação 
com a espermatogênese e com ovulogênese. 

 
http://planetabiologia.com/ 

 
https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Matemática – Proporção. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS NUNES  
Texto 57: GENÉTICA - Informar ou não informar, eis a 
questão  
Texto 58: BIOTECNOLOGIA / CLONAGEM - Ainda é cedo 
ou tarde demais?  

 

 

01. (FCV-SP-2004 - Adaptado) O Brasil é o maior produtor mundial 

de café. Alguns pesquisadores admitem que a espécie Coffea 

arabica tenha se originado na Etiópia, África, a partir da hibridização 

natural entre duas espécies ancestrais: Coffea eugenioides (2n = 22 

cromossomos) e Coffea canephora (2n = 22 cromossomos). No 

hibrido resultante, teria havido uma duplicação dos números de 

cromossomos (poliploidização): em uma das divisões celulares, as 

cromátides de todos os cromossomos, ao invés de migrarem cada 

uma delas para ambas células-filhas, teriam permanecido na 

mesma célula. Deste modo, originou-se um novo ramo, ou uma 

nova planta, tetraplóide. Esta nova planta é a Coffea arábica, que 

hoje cultivamos e que tem importante papel em nossa economia. 

Tratando-se de meiose, divisão celular que leva à formação de 

células reprodutivas, assinale o item correto: 

A) Prófase da divisão I é longa e dividida em subfases, o mesmo 

ocorrendo com a prófase da divisão II. 

B) Durante a prófase da divisão II, ocorre o crossing-over, com 

troca de alelos entre os cromossomos homólogos. 

C) Durante a anáfase I, ocorre a separação das cromátides irmãs 

para polos opostos da célula e, na anáfase II, a separação dos 

cromossomos homólogos. 

D) Na anáfase I, ocorre a separação dos cromossomos homólogos 

para polos opostos da célula e, na anáfase II, a separação de 

cromátides irmãs. 

E) O pareamento dos cromossomos homólogos sempre ocorre no 

inicio da divisão II da meiose. 

 

02. (UEPB - 2006) Considerando uma célula com 6 cromossomos 

(2n = 6), que esteja em processo de divisão, o esquema a seguir 

representa uma:  

 

A) anáfase I da meiose.     B) metáfase I da meiose.  

C) anáfase mitótica.           D) metáfase mitótica.    

E) metáfase II da meiose. 

 

03. (PREUNI-SEED/2013) A respeito da meiose assinale o item 

incorreto: 

A) A meiose ocorre somente nas células da linhagem germinativa e 

apenas uma vez numa geração;  

B) Nos animais, assim como nos vegetais a meiose pode ser 

chamada de gamética, o que origina unidades sexuadas de 

reprodução, os gametas.  

C) Caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação 

cromossômica para cada duas divisões nucleares.  

D) Na telófase I da meiose pode ser observada a descondensação 

dos cromossomos, seguida da reorganização da carioteca e do 

nucléolo.  

E) Ao final da meiose II o número de cromossomos das células 

formadas é a metade do número de cromossomos das células 

que iniciaram o processo.  

 

REPRODUÇÃO HUMANA 

 “A reprodução humana se dá de forma sexuada, que é 

caracterizada por seres que formam gametas e por haver 

recombinação gênica.  

SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 
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O sistema reprodutor masculino é formado por: 

Testículos: são as gônadas masculinas. Cada testículo é composto 

por um emaranhado de tubos seminíferos Esses ductos são 

formados pelas células de Sértoli (ou de sustento) e pelo epitélio 

germinativo, onde ocorrerá a formação dos espermatozóides. Em 

meio aos ductos seminíferos, as células intersticiais ou de Leydig 

(nomenclatura antiga) produzem  testosterona, responsáveis pelo 

desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e dos caracteres 

sexuais secundários: 

Epidídimos: são dois tubos enovelados que partem dos testículos, 

onde os espermatozóides são armazenados. 

Canais deferentes: são dois tubos que partem dos testículos, 

circundam a bexiga urinária e unem-se ao ducto ejaculatório, onde 

desembocam as vesículas seminais.  

Vesículas seminais: responsáveis pela produção de um líquido 

liberado juntamente com o líquido prostático e espermatozóides 

agindo como fonte de energia para os espermatozóides. 

Próstata: glândula localizada abaixo da bexiga urinária. Secreta 

substância alcalina que neutraliza a acidez da urina e ativa os 

espermatozóides. 

Glândulas Bulbo Uretrais ou de Cowper: sua secreção 

transparente é lançada dentro da uretra para limpá-la e preparar a 

passagem dos espermatozóides. Também tem função na 

lubrificação do pênis durante o ato sexual. 

Pênis: é considerado o principal órgão do aparelho sexual 

masculino, sendo formado por dois tipos de tecidos cilíndricos: dois 

corpos cavernosos e um corpo esponjoso (envolve e protege a 

uretra). Na extremidade do pênis encontra-se a glande - cabeça do 

pênis, onde podemos visualizar a abertura da uretra. A pele que a 

envolve - o prepúcio, que deve higienizado, quando a glande não 

consegue ser exposta devido ao estreitamento do prepúcio, diz-se 

que a pessoa tem fimose. 

Uretra é comumente um canal destinado para a urina, mas os 

músculos na entrada da bexiga se contraem durante a ereção para 

que nenhuma urina entre no sêmen e nenhum sêmen entre na 

bexiga. Todos os espermatozóides não ejaculados são reabsorvidos 

pelo corpo dentro de algum tempo. 

Saco Escrotal ou Bolsa Escrotal ou Escroto: se localizam na 

parte externa do corpo, dentro da bolsa escrotal, que tem a função 

de termorregulação (aproximam ou afastam os testículos do corpo), 

mantendo-os a uma temperatura geralmente em torno de 1 a 3°C 

abaixo da corporal. 

Fisiologia Hormonal  
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aumento da libido, da massa 

muscular e da agressividade, 

estimulam o aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários. 
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r induz o amadurecimento dos órgãos 

genitais, promove o impulso sexual 

e controla a produção de 

espermatozoides 

 

SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 

 

O sistema reprodutor feminino é constituído por: 

Vagina: é um canal de 8 a 10 cm de comprimento, de paredes 

elásticas, que liga o colo do útero aos genitais externos.Contém 

duas glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação 

do canal vaginal em momentos de excitação.Nas mulheres que não 

iniciaram a sua vida sexual, a entrada da vagina é protegida por 

uma membrana circular, o hímen. Este, por sua vez, é rompido, 

geralmente na primeira relação sexual.É o local onde o pênis 

deposita os espermatozóides na relação sexual e possibilita a 

expulsão da menstruação e, na hora do parto, a saída do bebê. 

Genitália externa ou vulva é delimitada e protegida pelos grandes 

e pequenos lábios. Protegem também a abertura da uretra e da 

vagina. Na vulva também está o clitóris, formado por tecido 

esponjoso erétil, homólogo ao pênis do homem.  

Ovários: são as gônadas femininas. Produzem estrógeno e 

progesterona, hormônios sexuais femininos que serão vistos mais 

adiante. No final do desenvolvimento embrionário de uma menina, 

ela já tem todas as células que irão transformar-se em gametas nos 

seus dois ovários. O gameta feminino liberado na superfície de um 

dos ovários é recolhido por finas terminações das tubas uterinas - as 

fímbrias. 

Tubas uterinas, ovidutos ou trompas de Falópio: são dois ductos 

que unem o ovário ao útero.  

Útero: órgão oco situado na cavidade pélvica, de parede muscular 

espessa (miométrio) e com formato de pêra invertida.  É revestido 

internamente por um tecido vascularizado rico em glândulas - o 

endométrio. 

Fisiologia Hormonal  

Hipófise: FSH causa a proliferação das células foliculares ovarianas 

e estimula a secreção de estrógeno, levando as cavidades 

foliculares a desenvolverem-se e a crescer. LH aumenta ainda mais 

a secreção das células foliculares, estimulando a ovulação e auxilia 

no controle do ciclo menstrual. 

Ovários: estrogênio e a progesterona são responsáveis pelo 

desenvolvimento sexual da mulher e pelo ciclo menstrual. 
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Estrogênio: promove o desenvolvimento dos caracteres sexuais 

femininos e da parede uterina (endométrio), estimula o crescimento 

e a calcificação óssea, inibindo a remoção desse íon do osso e 

protegendo contra a osteoporose, protege contra a aterosclerose 

(deposição de placas de gorduras nas artérias) 

Progesterona: está relacionada com a preparação do útero para a 

aceitação do embrião e à preparação das mamas para a secreção 

Láctea, acentua o espessamento do endométrio fazendo com que 

ele seja intensamente invadido por vasos sanguíneos; determina, 

ainda, o surgimento de numerosas glândulas produtoras de 

glicogênio. Finalmente, a progesterona inibe as contrações do útero 

e impede a expulsão do embrião que se está implantando ou do feto 

em desenvolvimento. 

Ciclo Menstrual 

No começo do ciclo menstrual a pituitária anterior secreta maiores 

quantidades de hormônio folículo-estimulante juntamente com 

pequenas quantidades de hormônio luteinizante. Juntos, esses 

hormônios promovem o crescimento de diversos folículos nos 

ovários e acarretam uma secreção considerável de estrogênio 

(estrógeno). 

O estrogênio inibe a secreção dos hormônios folículo-estimulante e 

estimula a produção de luteinizante. Fase da ovulação que ocorre 

por volta do décimo quarto dia de um ciclo normal de 28 dias conduz 

ao desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo, que secreta 

quantidade elevada de progesterona e quantidades consideráveis 

de estrogênio. 

O estrogênio e a progesterona secretados pelo corpo lúteo inibem a 

secreção dos hormônios folículo-estimulante e luteinizante. Sem o 

FSH e o LH, o corpo amarelo (lúteo) regride deixando de produzir 

estrogênio e progesterona que caem a níveis muito baixos. É nesse 

momento que a menstruação se inicia, provocada por esse súbito 

declínio na secreção de ambos os hormônios. 

 

Hormônios da Gravidez 

Gonadotrofina coriônica humana (HCG): é um hormônio 

secretado pela placenta (células trofoblásticas), após nidação 

(implantação do blastocisto). A principal função fisiológica deste 

hormônio é a de manter o corpo lúteo, de modo que as taxas de 

progesterona e estrogênio não diminuam, garantindo, assim, a 

manutenção da gravidez.  

Hormônio lactogênio placentário humano: é um hormônio 

protéico, de estrutura química semelhante à da prolactina e da 

somatotrofina hipofisária. É encontrado no plasma da gestante a 

partir da 4ª semana de gestação. Tem efeito lipolítico, aumenta a 

resistência materna à ação da insulina e estimula o pâncreas na 

secreção de insulina, ajudando no crescimento fetal, pois 

proporciona maior quantidade de glicose e de nutrientes para o feto 

em desenvolvimento. 

HORMÔNIOS DO PARTO 

A ocitocina é um hormônio que potencializa as contrações uterinas 

tornando-as fortes e coordenadas, até completar-se o parto.  

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

São maneiras, medicamentos, objetos e cirurgias usadas pelas 

pessoas para evitar a gravidez.  

A prevenção da gestação não planejada é fundamental, 

principalmente para adolescentes e adultos jovens sexualmente 

ativos, que devem ser orientados precocemente, uma vez que a 

idade para início das relações sexuais está diminuindo cada vez 

mais, enquanto está aumentando o número de adolescentes 

grávidas. 

Os métodos contraceptivos podem ser divididos didaticamente em: 

comportamentais, de barreira, métodos hormonais e cirúrgicos. 

A escolha do método contraceptivo deve ser sempre personalizada 

levando-se em conta fatores como idade, números de filhos, 

compreensão e tolerância ao método, desejo de procriação futura e 

a presença de doenças crônicas que possam agravar-se com o uso 

de determinado método. Como todos os métodos têm suas 

limitações, é importante que saibamos quais são elas, para que 

eventualmente possamos optar por um dos métodos. Um 

profissional de saúde devidamente habilitado para tal fim poderá 

auxiliar na escolha do melhor método. 

 

– Métodos Comportamentais: 

De uma forma geral apresentam baixa eficácia, alteram o 

comportamento do casal, dependem de motivação e aprendizado e 

não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, são eles: 

Tabelinha: é um método que se baseia na observação de vários 

ciclos menstruais, para determinar o período fértil do ciclo menstrual 

da mulher A tabela é individual, cada mulher tem que fazer a sua. O 

período fértil da mulher caracteriza-se quando há liberação dos 

óvulos pelos ovários para as trompas de falópio em direção ao 

útero, que acontece 14 dias antes da próxima menstruação. 

 
 

Temperatura basal: este método baseia-se nas alterações que os 

hormônios femininos provocam na temperatura do corpo ao longo 

do ciclo menstrual. Após a ovulação, a temperatura basal aumenta 
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entre 0,3º e 0,8º C (ação da progesterona). Para usar este método, 

a partir do primeiro dia da menstruação, a mulher deve medir a 

temperatura do corpo pela manhã, antes de se levantar, e depois de 

dormir no mínimo cinco horas. Esse procedimento deve ser 

realizado desde o primeiro dia da menstruação até o dia em que a 

temperatura se elevar por três dias consecutivos. Deve-se anotar as 

temperaturas numa tabela (fazer um gráfico) durante dois ou mais 

ciclos menstruais. Depois de estabelecer qual é a sua variação 

normal, e o padrão de aumento, poderá usar a informação, evitando 

relações sexuais no período fértil. 

 

 
 

Muco Cervical: O muco cervical é uma secreção produzida no colo 

do útero pela ação dos hormônios femininos, que umedece a vagina 

e, às vezes, aparece na calcinha. Após a menstruação, algumas 

mulheres têm um período seco, que não tem muco. Depois, surge 

um muco esbranquiçado e pegajoso, que se quebra quando 

esticado. À medida que se aproxima o dia da ovulação, o muco 

cervical vai ficando parecido com a clara de ovo, elástico, 

transparente e escorregadio e a vagina vai ficando mais úmida, 

facilitando a entrada dos espermatozoides no útero. O aparecimento 

desse muco é o sinal de que a mulher está no período fértil e pode 

engravidar. 

 

Coito interrompido: baseia-se na capacidade do homem em 

pressentir a iminência da ejaculação e neste momento retirar o 

pênis da vagina. Tem baixa efetividade, levando à disfunção sexual 

do casal, e deve ser desencorajado. 

– Métodos de barreira: 

Esses métodos impedem que os espermatozoides cheguem ao 

útero 

Camisinha masculina: É uma capa fina de borracha que cobre o 

pênis durante a relação sexual, para impedir o contato do pênis com 

a vagina, com o ânus, com a boca. 

 

Camisinha feminina É um tubo feito de plástico macio, fino e 

resistente, que já vem lubrificado e que se coloca dentro da vagina, 

para impedir o contato do pênis com a vagina. 

 

Diafragma É uma capa flexível de borracha ou de silicone, com 

uma borda em forma de anel, que é colocada na vagina para cobrir 

o colo do útero. Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo 

necessária a medição por profissional de saúde para determinar o 

tamanho adequado para cada mulher. Pode ser usado com 

espermicida ou sem espermicida. O diafragma deve ser colocado 

em todas as relações sexuais, antes de qualquer contato entre o 

pênis e a vagina. Pode ser colocado minutos ou horas antes da 

relação sexual. Quando a mulher está bem orientada, a colocação 

do diafragma é tão simples quanto a de uma lente de contato e não 

dói. O diafragma só deve ser retirado de seis a oito horas após a 

última relação sexual, que é o tempo suficiente para que os 

espermatozoides que ficaram na vagina morram. 

 

Espermicida É uma substância química que recobre a vagina e o 

colo do útero, impedindo a penetração dos espermatozoides no 

útero, imobilizando-os ou destruindo-os. Pode ser usado sozinho ou 

combinado com o diafragma. O espermicida é eficaz por um período 

de uma hora após a sua aplicação. 

 

Esponjas: as esponjas são feitas de poliuretano, são adaptadas ao 

colo uterino com alça para sua remoção e são descartáveis (ao 

contrário do diafragma). 

 

– Dispositivo intrauterino – DIU  

É um pequeno objeto de plástico, que pode ser recoberto de cobre, 

colocado no interior do útero para evitar a gravidez. O DIU não 

provoca aborto, porque atua antes da fecundação. O DIU recoberto 

com cobre age inativando ou matando os espermatozoides, 

impedindo o encontro dos espermatozoides com o óvulo. 
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Métodos hormonais 

Utiliza-se de hormônios sintéticos, geralmente a associação de um 

tipo de estrogênio e um tipo de progesterona. Os principais meios 

são: 

Sistema intrauterino – SIU (=DIU hormonal OU DIU medicado): 

Assim como o DIU, impede a fecundação. A grande diferença é que 

o DIU não tem função hormonal, enquanto o SIU libera hormônios 

dentro do útero.  A grande vantagem dos dois métodos é a 

comodidade posológica e a alta eficácia, que pode proteger a 

mulher durante 5 a 10 anos, dependendo do produto. Ambos devem 

ser colocados por um médico. 

Pílulas anticoncepcionais: são feitas de hormônios parecidos com 

os hormônios produzidos pelos ovários da mulher, o estrogênio e a 

progesterona. São muito eficazes quando usadas corretamente. Os 

principais tipos são: 

*pílulas monofásicas: toma-se uma pílula por dia, e todas têm a 

mesma dosagem de hormônios (estrogênio e progesterona). 

Começa-se a tomar no quinto dia da menstruação até a cartela 

acabar. Fica-se sete dias sem tomar, durante os quais sobrevém a 

menstruação. 

*pílulas multifásicas: toma-se uma pílula por dia, mas existem 

pílulas com diferentes dosagens, conforme a fase do ciclo. Por isso, 

podem ter dosagens mais baixas, e causam menos efeitos 

colaterais. São tomadas como as pílulas monofásicas, mas têm 

cores diferentes, de acordo com a dosagem e a fase do ciclo: não 

podem ser tomadas fora da ordem. 

*pílulas de baixa dosagem ou minipílulas: têm uma dosagem 

mais baixa e contém apenas um hormônio (geralmente 

progesterona); causando menos efeitos colaterais. São indicadas 

durante a amamentação, como uma garantia extra para a mulher. 

Devem ser tomadas todos os dias, sem interrupção, inclusive na 

menstruação.  

Pílula pós-coito ou pílula do dia seguinte: a anticoncepção de 

emergência é um uso alternativo de contracepção hormonal oral 

(tomado antes de 72 horas após o coito) evitando-se a gestação 

após uma relação sexual desprotegida. Este método só deve ser 

usado nos casos de emergência, ou seja, nos casos em que os 

outros métodos anticoncepcionais não tenham sido adotados ou 

tenham falhado de alguma forma, como esquecimento, ruptura da 

camisinha, desalojamento do diafragma, falha na tabelinha ou no 

coito interrompido, esquecimento da tomada da pílula por dois ou 

mais dias em um ciclo ou em caso de estupro. Este contraceptivo 

contém o levonorgestrel, que é um tipo de progesterona. O 

levonorgestrel previne a gravidez inibindo a ovulação, fertilização e 

implantação do blastocisto. 

Injeções anticoncepcionais: são feitas de hormônios parecidos 

com os hormônios produzidos pelos ovários da mulher, o estrogênio 

e a progesterona. Agem impedindo a ovulação. Também atuam 

dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do 

útero. Existem dois tipos de injeção anticoncepcional: 

*injeção mensal aplicada uma vez por mês. 

*injeção trimestral aplicada de três em três meses. 

Ambas são muito eficazes quando usadas corretamente. Com a 

interrupção da injeção mensal, a fertilidade da mulher, que é a 

capacidade de engravidar, logo retorna. Com a injeção trimestral, 

pode haver um atraso no retorno da fertilidade da mulher. Em 

média, o retorno da fertilidade pode demorar quatro meses após o 

término do efeito da injeção. 

Implante hormonal: micro bastão de hormônio sintético similar à 

progesterona, que é implantado no braço (com anestesia local) e 

inibe a ovulação. O efeito dura três anos. 

Adesivo anticoncepcional: deve ser colado na pele, em diversos 

locais do corpo, permanecendo na posição durante uma semana. 

 

Método Cirúrgico: 

É o único método de contracepção definitiva, sendo utilizada por 

muitos casais. A esterilização feminina consiste na ligadura tubária, 

ou laqueadura. A masculina é a vasectomia. 

Ligadura de trompas É uma cirurgia simples realizada na mulher 

para evitar a gravidez. É um método anticoncepcional considerado 

permanente ou irreversível, porque, depois de feita a cirurgia, é 

muito difícil recuperar a capacidade de ter filhos. Nessa cirurgia, as 

duas trompas podem ser cortadas e amarradas, cauterizadas, ou 

fechadas com grampos ou anéis. A ligadura de trompas age 

impedindo que os espermatozoides se encontrem com o óvulo. 

Pode ser realizada por diferentes técnicas cirúrgicas. É necessário 

usar anestesia, que pode ser geral ou local, e a mulher pode ficar 

internada, de algumas horas até um ou dois dias. A ligadura de 

trompas, mesmo sendo uma operação simples, tem riscos e pode 

apresentar problemas como qualquer outra cirurgia. 

 

Vasectomia É uma cirurgia simples, segura e rápida, que se faz em 

homens que não desejam mais ter filhos. É um método 

anticoncepcional considerado permanente ou irreversível, porque, 

depois de feita a cirurgia, é muito difícil recuperar a capacidade de 

ter filhos. Nessa cirurgia, os canais deferentes são cortados e 

amarrados, cauterizados, ou fechados com grampos. É uma cirurgia 

simples, que pode ser feita em ambulatório, com anestesia local e o 

homem não precisa ficar internado. A vasectomia age impedindo 
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que os espermatozoides se encontrem com o óvulo. A vasectomia, 

mesmo sendo uma operação simples, tem riscos e pode apresentar 

problemas como qualquer outra cirurgia. 

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

De acordo com o Manual de Controle das doenças sexualmente 

transmissíveis DST, da Coordenação Nacional de DST/AIDS, 

devem ser classificadas em: 

 DST’s que causam corrimento uretral (gonorreia). 

 DST’s que causam corrimento vaginal (gonorreia e candidíase). 

 DST’s que causam úlceras genitais (sífilis, cancro mole, herpes 

genital, e condiloma acuminato-HPV). 

 AIDS. 

- DST’s que causam corrimento uretral (gonorreia) e as que causam 

corrimento vaginal (gonorreia e candidíase). 

Gonorreia – agente: Neisseriagonorrhoeae 

Doença infectocontagiosa que se caracteriza pela presença de 

abundante secreção purulenta (corrimento) pela uretra no homem e 

vagina e/ou uretra na mulher. Este quadro frequentemente é 

precedido por prurido na uretra e disúria (ardência miccional). Em 

alguns casos podem ocorrer sintomas gerais, como a febre. Nas 

mulheres os sintomas são mais brandos ou podem estar ausentes 

(maioria dos casos). 

Transmissão: Relação sexual. O risco de transmissão é superior a 

90%, o fato de não haver sintomas (caso da maioria das mulheres 

contaminadas), não afeta a transmissibilidade da doença.  

Período de incubação: 2 a 10 dias  

Diagnóstico: exame das secreções coradas pelo Gram e/ou cultura 

do mesmo material.  

Tratamento: antibióticos.  

Prevenção: uso de camisinha, higiene pós-coito. 

Candidíase – agente: Candida albicans e outros.  

A candidíase, especialmente a vaginal, é uma das causas mais 

frequentes de infecção genital. Caracteriza-se por prurido, ardor, 

dispareunia (dor na relação sexual) e pela eliminação de um 

corrimento vaginal em grumos brancacentos, semelhante à nata do 

leite. Com frequência, a vulva e a vagina encontram-se 

edemaciadas (inchadas) e hiperemiadas (avermelhadas). As lesões 

podem estender-se pelo períneo, região perianal e inguinal (virilha). 

No homem apresenta-se com hiperemia da glande e prepúcio e 

eventualmente por um leve edema e pela presença de pequenas 

lesões puntiformes, avermelhadas e pruriginosas. Na maioria das 

vezes não é uma doença de transmissão sexual. Em geral está 

relacionada com a diminuição da resistência do organismo da 

pessoa acometida. Existem fatores que predispõe ao aparecimento 

da infecção: diabetes melitus, gravidez, uso de anticoncepcionais 

orais, uso de antibióticos e medicamentos que diminuem as defesas 

imunitárias do organismo, obesidade, uso de roupas justas etc.  

Transmissão: ocorre pelo contato com secreções provenientes da 

boca, pele, vagina e dejetos de doentes ou portadores. A 

transmissão da mãe para o recém-nascido (transmissão vertical) 

pode ocorrer durante o parto. 

A infecção, em geral, é primária na mulher, isto é, desenvolve-se em 

razão de fatores locais ou gerais que diminuem sua resistência 

imunológica.  

Período de Incubação: muito variável.  

Diagnóstico: pesquisa do agente no material vaginal. O resultado 

deve ser correlacionado com a clínica.  

Tratamento: medicamentos locais e/ou sistêmicos.  

Prevenção: higienização adequada, evitar roupas muito justas, 

investigar e tratar doença(s) predisponente(s), uso de camisinha. 

 

DST’s que causam úlceras genitais (sífilis, cancro mole, herpes 

genital, e condiloma acuminato-HPV). 

Sífilis (cancro duro) – agente: Treponema pallidum  

Doença infectocontagiosa sistêmica, que evolui de forma crônica e 

que tem períodos de acutização (manifesta-se agudamente) e 

períodos de latência. Pode comprometer múltiplos órgãos (pele, 

olhos, ossos, sistema cardiovascular, sistema nervoso). De acordo 

com algumas características de sua evolução a sífilis divide-se em: 

primária, secundária, latente e terciária ou tardia. Quando 

transmitida da mãe para o feto é chamada de sífilis congênita.  

– Sífilis primária: trata-se de uma lesão ulcerada (cancro) não 

dolorosa (ou pouco dolorosa), em geral única, com a base 

endurecida, lisa, brilhante, com presença de secreção serosa 

(líquida, transparente) escassa e que pode ocorrer nos grandes 

lábios, vagina, clitóris, períneo e colo do útero na mulher e na 

glande e prepúcio no homem, mas que pode também ser 

encontrada nos dedos, lábios, mamilos e conjuntivas. O cancro 

usualmente desaparece em 3 a 4 semanas, sem deixar cicatrizes. 

Entre a segunda e quarta semanas do aparecimento do cancro, as 

reações sorológicas para sífilis tornam-se positivas.  

– Sífilis secundária: é caracterizada pela disseminação dos 

treponemas pelo organismo e ocorre de 4 a 8 semanas do 

aparecimento do cancro. As manifestações nesta fase são 

essencialmente dermatológicas e as reações sorológicas continuam 

positivas.  

– Sífilis latente: nesta fase não existem manifestações visíveis, 

mas as reações sorológicas continuam positivas.  

– Sífilis terciária ou tardia: a sífilis é considerada tardia após o 

primeiro ano de evolução em pacientes não tratados ou 

inadequadamente tratados. Apresentam-se após um período 

variável de latência sob a forma cutânea, óssea, cardiovascular, 

nervosa etc. As reações sorológicas continuam positivas também 

nesta fase.  

– Sífilis congênita: é devida a infecção do feto pelo Treponema por 

via transplacentária, a partir do quarto mês da gestação. As 

manifestações da doença, na maioria dos casos, estão presentes já 

nos primeiros dias de vida e podem assumir formas graves, 

inclusive podendo levar ao óbito da criança.  

Transmissão: relação sexual (vaginal anal e oral), transfusão de 

sangue contaminado, transplacentária (a partir do quarto mês de 
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gestação). Eventualmente através de fômites, ou seja, qualquer 

objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e 

transportar organismos contagiantes ou infecciosos (de germes a 

parasitas), de um indivíduo a outro.  

Período de incubação: 1 semana à 3 meses. Em geral de 1 a 3 

semanas.  

Diagnóstico: pesquisa direta do agente nas lesões. Exames 

sorológicos (VDRL, FTA-ABS etc) 

Tratamento medicamentoso: com cura completa, se tratada 

precoce e adequadamente.  

Prevenção: camisinha pode proteger da contaminação genital se a 

lesão estiver na área recoberta. Evitar contato sexual se detectar 

lesão genital no(a) parceiro(a). 

Cancro mole – agente Haemophilus ducreyi 

Ulceração (ferida) dolorosa, com a base mole, hiperemiada 

(avermelhada), com fundo purulento e de forma irregular que 

compromete principalmente a genitália externa, mas pode 

comprometer também o ânus e mais raramente os lábios, a boca, 

língua e garganta. Estas feridas são muito contagiosas, auto 

inoculáveis e, portanto, frequentemente múltiplas. Em alguns 

pacientes, geralmente do sexo masculino, pode ocorrer inchação na 

virilha. Não é rara a associação do cancro mole e o cancro duro 

(sífilis primária). 

Transmissão: relação sexual 

Período de incubação: 2 a 5 dias 

Diagnóstico: Pesquisa do agente em material colhido das lesões.  

Tratamento: antibiótico. 

Prevenção: uso de camisinha, higienização genital antes e após o 

relacionamento sexual, escolha do(a) parceiro(a). 

Herpes genital 

Infecção recorrente causadas por um grupo de vírus que 

determinam lesões genitais vesiculares (em forma de pequenas 

bolhas) agrupadas que, em 4-5 dias, sofrem erosão seguida de 

cicatrização espontânea do tecido afetado. As lesões com 

frequência são muito dolorosas e precedidas por eritema local. A 

primeira crise é, em geral, mais intensa e demorada que as 

subsequentes. O caráter recorrente da infecção é aleatório podendo 

ocorrer após semanas, meses ou até anos da crise anterior. As 

crises podem ser desencadeadas por fatores tais como estresse 

emocional, exposição ao sol, febre, baixa da imunidade etc.  

A pessoa pode estar contaminada pelo vírus e não apresentar ou 

nunca ter apresentado sintomas e, mesmo assim, transmiti-lo a(ao) 

parceira(o) numa relação sexual.  

Agente: vírus do herpes genital ou herpes simples genital ou HSV-

2. É um DNA vírus. 

Transmissão: frequentemente pela relação sexual. Da mãe doente 

para o recém-nascido na hora do parto.  

Período de incubação: 1 a 26 dias. Indeterminado se se levar em 

conta a existência de portadores em estado de latência (sem 

manifestações) que podem a qualquer momento, manifestar a 

doença.  

Diagnóstico: o diagnóstico é essencialmente clínico (anamnese e 

exame físico). A cultura e a biópsia são raramente utilizadas.  

Tratamento: não existe ainda tratamento eficaz quanto a cura da 

doença. O tratamento tem por objetivo diminuir as manifestações da 

doença ou aumentar o intervalo entre as crises.  

Prevenção: não está provada que o uso da camisinha diminua a 

transmissibilidade da doença, higienização genital antes e após o 

relacionamento sexual é recomendável.  

Condiloma (HPV) 

Infecção causada por um grupo de vírus (HPV – Humanpapilloma 

viruses) que determinam lesões papilares (elevações da pele) as 

quais, ao se fundirem, formam massas vegetantes de tamanhos 

variáveis, com aspecto de couve-flor (verrugas). 

Os locais mais comuns do aparecimento destas lesões são a 

glande, o prepúcio e o meato uretral no homem e a vulva, o períneo, 

a vagina e o colo do útero na mulher. 

Em ambos os sexos pode ocorrer no ânus e reto, não 

necessariamente relacionado com o coito anal. 

Com alguma frequência a lesão é pequena, de difícil visualização à 

vista desarmada, mas na grande maioria das vezes a infecção é 

assintomática, sem nenhuma manifestação detectável pelo(a) 

paciente. 

Obs.: Papilomavirus humano (HPV) – DNA vírus. HPV é o nome de 

um grupo de vírus que inclui mais de 100 tipos. As verrugas genitais 

ou condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da 

infecção pelo vírus do grupo HPV e estão relacionadas com os tipos 

6,11 e 42, entre outros. Os tipos (2, 4, 29 e 57) causam lesões nas 

mãos e pés (verrugas comuns). Outros tipos têm um potencial 

oncogênico maior do que os outros (HPV tipo 16, 18, 45 e 56) e são 

os que tem maior importância clínica.  

O espectro das infecções pelos HPV é muito mais amplo do que se 

conhecia até poucos anos atrás e inclui também infecções 

subclínicas (diagnosticadas por meio de peniscopia, colpocitologia, 

colposcopia e biópsia) e infecções latentes (só podem ser 

diagnosticada por meio de testes para detecção do vírus). 

Alguns trabalhos médicos referem-se a possibilidade de que 10-20% 

da população feminina sexualmente ativa, possa estar infectada 

pelos HPV. 

A principal importância epidemiológica destas infecções deriva do 

fato que do início da década de 80 para cá, foram publicados muitos 

trabalhos relacionando-as ao câncer genital, principalmente 

feminino. 

Transmissão: contato sexual vaginal, anal e oral, mesmo que não 

ocorra penetração vaginal ou anal o vírus pode ser transmitido, o 

recém-nascido pode ser infectado pela mãe doente, durante o parto.  

Pode ocorrer também, embora mais raramente, contaminação por 

outras vias que não a sexual, em banheiros, saunas, instrumental 

ginecológico, uso comum de roupas íntimas, toalhas etc. 

Período de Incubação: semanas a anos.  

Diagnóstico: é essencialmente clínico (anamnese e exame físico). 

Eventualmente recorre-se a uma biópsia da lesão suspeita. 

Tratamento: os tratamentos disponíveis são locais (cirúrgicos, 

quimioterápicos, cauterizações etc.) e visam somente a remoção 

das lesões (verrugas, condilomas e lesões do colo uterino). As 

recidivas podem ocorrer e são frequentes, mesmo com o tratamento 

adequado. 

Eventualmente, as lesões desaparecem espontaneamente. 

Não existe ainda um medicamento que erradique o vírus, mas a 

cura da infecção pode ocorrer por ação dos mecanismos de defesa 

do organismo. 
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Já existem vacinas para proteção contra alguns tipos específicos do 

HPV, estando as mesmas indicadas para pessoas não 

contaminadas. 

Prevenção: uso de camisinha nas relações sexuais, ter parceiro fixo 

ou reduzir o número de parceiros. Exame ginecológico anual para 

rastreio de doenças invasivas do colo do útero. Avaliação do(a) 

parceiro(a). Abstinência sexual durante o tratamento. 

 

AIDS – agente HIV (Human Immunodeficiency Virus), com 2 

subtipos conhecidos : HIV-1 e HIV-2. 

O vírus compromete o funcionamento do sistema imunológico 

humano, impedindo-o de executar sua tarefa adequadamente, que é 

a de protegê-lo contra as agressões externas (por bactérias, outros 

vírus, parasitas e mesmo por células cancerígenas). 

Com a progressiva lesão do sistema imunológico o organismo 

humano se torna cada vez mais susceptível a determinadas 

infecções e tumores, conhecidas como doenças oportunistas, que 

acabam por levar o doente à morte. 

A fase aguda (após 1 a 4 semanas da exposição e contaminação) 

da infecção manifesta-se em geral como um quadro gripal (febre, 

mal estar e dores no corpo) que pode estar acompanhada de 

manchas vermelhas pelo corpo e adenopatia (íngua) generalizada 

(em diferentes locais do organismo). A fase aguda dura, em geral, 

de 1 a 2 semanas e pode ser confundida com outras viroses (gripe, 

mononucleose etc.) bem como pode também passar despercebida. 

Os sintomas da fase aguda são, portanto inespecíficos e comuns a 

várias doenças, não permitindo por si só o diagnóstico de infecção 

pelo HIV, o qual somente pode ser confirmado pelo teste anti-HIV, o 

qual deve ser feito após 30 a 90 dias (1 a 3 meses) da data da 

exposição ou provável contaminação. 

Transmissão: sangue e líquidos contaminados. Pode ocorrer 

transmissão através do sexo vaginal, oral e anal. 

Período de incubação: de 3 a 10 (ou mais) anos entre a 

contaminação e o aparecimento de sintomas sugestivos de AIDS.  

Diagnóstico: por exames realizados no sangue do(a) paciente.  

Tratamento: existem drogas que inibem a replicação do HIV, que 

devem ser usadas associadas, mas ainda não se pode falar em cura 

da AIDS. 

As doenças oportunistas são em sua maioria tratáveis, mas há 

necessidade de uso contínuo de medicações para o controle dessas 

manifestações. 

Prevenção: relação monogâmica com parceiro comprovadamente 

HIV negativo, uso de camisinha. E ainda existem as DST: 

Pediculose do púbis – agente: Phtiruspubis 

Infestação da região pubiana causadas por um inseto do grupo dos 

piolhos e cuja única manifestação é o intenso prurido que causa. 

Por contiguidade pode acometer também os pelos da região do 

baixo abdome, ânus e coxas. Eventualmente acometem as 

sobrancelhas e cílios (por auto inoculação). Os piolhos machos 

medem cerca de 1 milímetro e as fêmeas, maiores, 1,5 milímetros, 

sendo que seus ovos (lêndeas), medem em torno de 2 milímetros. O 

prurido determinado pela parasitose é causado pela saliva do inseto, 

liberada ao sugar o sangue do hospedeiro. 

Transmissão: principalmente pelo contato sexual com pessoa 

infestada, podendo ocorrer também através do uso comum de 

vestimentas, toalhas, vasos sanitários etc. 

Diagnóstico: essencialmente clínico, com o auxílio de uma lupa 

pode-se confirmar a presença dos ácaros ou de seus ovos. 

Tratamento: local, com bons resultados. 

Prevenção: escolha do(a) parceiro(a), cuidados com a higiene 

corporal. 

Hepatite B 

Infecção das células hepáticas pelo HBV que se exterioriza por um 

espectro de síndromes que vão desde a infecção inaparente e 

subclínica até a rapidamente progressiva e fatal. 

Os sintomas, quando presentes, são: falta de apetite, febre, 

náuseas, vômitos, astenia, diarreia, dores articulares, icterícia entre 

os mais comuns. 

Transmissão: relações sexuais, materiais ou instrumentos 

contaminados: seringas, agulhas, perfuração de orelha, tatuagens, 

procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, procedimentos de 

manicure ou pedicuro etc., transfusão de sangue e derivados. 

Transmissão vertical: da mãe portadora para o recém-nascido, 

durante o parto (normal ou cesariana). O portador crônico pode ser 

infectante pelo resto da vida. 

Período de incubação: 30à 180 dias (em média 75 dias). 

Diagnóstico: É feito através de exames realizados no sangue do 

paciente. 

Tratamento: não há medicamento para combater diretamente o 

agente da doença, tratam-se apenas os sintomas e as 

complicações. 

Prevenção: vacina, obtida por engenharia genética, com grande 

eficácia no desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos (3 

doses). Sexo seguro e cuidados com a manipulação do sangue. 

 

 

 

Neste conteúdo o mais abordado é a transmissão e a 
prevenção das DSTs, bem como, os componentes dos 
sistemas reprodutores masculinos e femininos e suas 
respectivas funções e suas relações como os hormônios 
sexuais. 

 
http://planetabiologia.com/ 

 
https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS 
Leia em Química - Equilíbrio químico: pH; 
Leia em Geografia - População: Densidade demográfica, 
taxa de Natalidade. 
LINK COM O CADERNO THÉTIS NUNES 
Texto 19: Homossexualidade 

 

E a banda continua a tocar. Dir. Roger Spottiswoode, 
EUA; 1993. 

01. (UNIFOR-96.2) A figura abaixo mostra acontecimentos que 

ocorrem no aparelho reprodutor humano. A sequência ovulação, 

fecundação, segmentação e implantação do embrião está indicada, 

corretamente, em 
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A) I II, IV e II  B) II, I, III e IV C) III, IV, II e I 

D) IV I, II e III  E) IV, III, I e II 

 

02. (UECE-2002.2) Miomas são massas musculares de caráter 

benigno formadas a partir das células do tecido muscular da parede 

uterina. A causa exata de seu aparecimento é desconhecida, mas 

sabe-se que são estimulados a crescer em ambiente 

hiperestrogênico. Marque a alternativa que indica a função do 

hormônio citado: 

A) Estimular a contração da musculatura uterina. 

B) Responsável pelos caracteres sexuais femininos e 

desenvolvimento do endométrio. 

C) Estimular o desenvolvimento do corpo lúteo. 

D) Maturação dos folículos ovarianos. 

 

03. (FUVEST – 2004) Foram feitas medidas diárias das taxas dos 

hormônios: luteinizante (LH), folículo estimulante (FSH), estrógeno e 

progesterona, no sangue de uma mulher adulta, jovem, durante 

vinte e oito dias consecutivos. Os resultados estão mostrados no 

gráfico: 

 

Os períodos mais prováveis de ocorrência da menstruação e da 

ovulação, respectivamente, são: 

A) A e C.  B) A e E.  C) C e A.  D) E e C.  E) E e A. 

 

04. (UNIFESP – 2007) Um homem dosou a concentração de 

testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio 

encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. 

Imediatamente buscou ajuda médica, pedindo a reversão da 

vasectomia a que se submetera havia dois anos. A vasectomia 

consiste no seccionamento dos ductos deferentes presentes nos 

testículos. Diante disso, o pedido do homem: 

A) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por 

glândulas situadas acima dos ductos, próximo à próstata. 

B) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente 

o transporte dos espermatozoides dos testículos para o pênis. 

C) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede o 

transporte da testosterona dos testículos para o restante do 

corpo. 

D) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos 

ductos deferentes e, com seu seccionamento, essa produção 

cessa. 

E) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e 

dali é transportada pelos ductos deferentes para o restante do 

corpo. 

 

05. (UNIRIO–2007) Muitos anos de pesquisas ajudaram a 

desenvolver pílulas anticoncepcionais seguras e eficientes. As 

pílulas anticoncepcionais já foram consideradas um dos símbolos da 

liberação feminina, um instrumento para a ascensão da mulher em 

todos os setores da sociedade. Mesmo assim, carregaram por muito 

tempo a fama de trazer riscos para a saúde. Tanto que, mesmo 

considerando-se seus aspectos positivos (evitar uma gravidez 

inoportuna, por exemplo), as pílulas eram vistas como um mal 

necessário. (Fonte: http://www.sabermulher.com.br). 

As pílulas anticoncepcionais femininas possuem substâncias que 

A) alteram o pH vaginal, inibindo o batimento flagelar dos 

espermatozoides. 

B) impedem a ocorrência do fenômeno da ovulação. 

C) provocam a morte dos espermatozoides após a entrada no colo 

do útero. 

D) irritam a mucosa tubária, provocando a obstrução das tubas 

uterinas. 

E) bloqueiam a penetração do espermatozoide no óvulo. 

 

EMBRIOLOGIA: 

Desenvolvimento Embrionário: Há grandes variações, visto que 

os animais invertebrados e vertebrados apresentam muitos 

diferentes aspectos e níveis evolutivos. 

Etapas:  

 Fase da Multiplicação de células, através de mitoses sucessivas 

(ocorre na fase fetal) . 

 Fase de Crescimento, devido ao aumento do número de células e 

das modificações volumétricas em cada uma delas(ocorre na fase 

fetal). 

 Fase de Diferenciação ou especialização celular, com 

modificações no tamanho e forma das células que compõem os 

tecidos. Essas alterações é que tornam as células capazes de 

cumprir suas funções biológicas. 

Estrutura e Tipos de Óvulos 

a) Estruturas do óvulo 

 

b) Tipos de Óvulos 

Critério: presença quantitativa do vitelo no citoplasma ovular. 

b.1. Alécito (oligolécito / isolécito / homolécito). 

Apresenta pouco ou nenhum vitelo no citoplasma. 

Ex.: poríferos, cnidários e equinodermos. 

 

b.2. Metalécito 

o  É uma forma variante do alécito. 

o  Apresenta pouco vitelo no 

citoplasma. 

o  Possui zona pelúcida e corona 

radiata. 

Ex.: típico dos mamíferos 



Pré-Universitário/SEED Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Biologia 
 

287 

 Obs: É comum classificar os óvulos dos mamíferos em alécito, 

por serem os óvulos metalécitos uma variação sua. 

b.3 Telolécito (megalécito) 

Apresenta muito vitelo em todo o citoplasma. 

Ex.: moluscos cefalópodos, répteis e aves. 

 

b.4) Centrolécito 

Apresenta muito vitelo no centro do citoplasma. 

Ex.: artrópodos, com evidência nos insetos. 

 

b.5) Heterolécito (telolécito incompleto / panlécito) 

Apresenta média quantidade de vitelo em um dos polos do 

citoplasma celular. Ex.: platelmintos, anelídeos, moluscos, peixes e 

anfíbios. 

 

Tipos de Segmentação 

– Holoblástica ou total: a segmentação envolve todo o ovo. 

A) Holoblástica igual: o ovo se divide em blastômeros de mesmo 

tamanho. Ocorre nos ovos oligolécitos. 

B) Holoblástica desigual: ocorre no ovo telolécito polar incompleto, 

onde, pela distribuição desigual do vitelo, os blastômeros resultantes 

têm tamanho diferente. No polo animal (com pouco vitelo) surgem 

células pequenas, e no polo vegetativo surgem células maiores. 

– Meroblásticas ou parcial: apenas uma parte do ovo se envolve 

na segmentação. 

A) Meroblástica discoidal: no ovo telolécito polar completo, o vitelo 

enche quase todo o seu interior, exceto o polo animal (disco 

germinativo). Somente nesse ponto ocorrem mitoses, e a região 

vitelínica não se divide. 

B) Meroblástica superficial: nos ovos centrolécitos, o núcleo se 

divide várias vezes, os núcleos resultantes migram para a superfície 

do ovo e continuam a se dividir. 

 

Fases do Desenvolvimento: 

 Segmentação: aumento do número de células (blastômeros); 

 Mórula: grupo de células agregadas. Lembra uma amora; 

 

 Blástula: esfera oca onde a camada de células denominada 

blastoderma envolve a blastocele (cavidade); 

 

 Gástrula: forma o arquêntero, a mesentoderme e a ectoderme; 

 Nêurula: forma o tubo neural, ocorrendo no final da anterior; 

 Histogênese: formação dos tecidos. 

 Organogênese: formação dos órgãos. 

 

Destino dos Folhetos Embrionários:  

 Ectoderme 

o Revestimento externo do embrião (anexos epidérmicos, cristalino 

dos olhos, esmalte dos dentes, lobo anterior da hipófise); 

o Tubo neural (cérebro, medula espinhal, gânglios). 

o Endoderme: Tubo digestório, glândulas salivares, glândulas 

mucosas, pâncreas, fígado, glândulas estomacais, sistema 

respiratório (pulmões e fendas branquiais) e revestimento interno 

da bexiga; 

 Mesoderme: Derme, músculos, ossos, sistema cardiovascular, 

urinário e genital.  
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Anexos Embrionários: 

Distribuição dos Anexos 
A

n
e

x
o

s
 

P
e
ix

e
s

 

A
n

fí
b

io
s

 

R
é
p

te
is

 

A
v
e
s

 

Mamíferos 

Saco vitelínico X X X X X 

Âmnio   X X X 

Córion   X X X 

Alantóide   X X X 

Placenta     X 

Cordão umbilical     X 

 

 Saco vitelínico: formado pela esplancnopleura, armazena vitelo 

(nutrição) Atrofiada nos mamíferos, sua função é exercida 

pela placenta. Forma as primeiras células sanguíneas nos 

mamíferos. 

 Âmnio: formado pela esplancnopleura, com função de proteção.  

 Alantóide: formado pela esplancnopleura com função de 

excreção e respiração. Em mamíferos, é atrofiada, sendo sua 

função exercida pela placenta, mas orienta a formação dos 

vasos umbilicais. 

 Placenta: em mamíferos eutérios. Formado pelas vilosidades 

coriônicas. Realiza as trocas com o embrião através do cordão 

umbilical, dotado de uma veia e duas artérias. É uma estrutura de 

origem mista, exclusiva dos mamíferos. Nos primeiros meses de 

gestação, a placenta trabalha produzindo hormônios, além de 

substâncias de defesa, nutrição, respiração e excreção. Na 

espécie humana é eliminada durante o parto.  

  Córion: Película delgada que envolve os outros anexos 

embrionários. Tem função respiratória em aves e répteis. Nos 

mamíferos vai formar as vilosidades coriônicas, que formará 

mucosa uterina, participando junto com o alantóide para a 

formação da placenta.  

  Cordão Umbilical: também é uma exclusividade dos mamíferos. 

É o elemento de ligação entre o feto e a placenta materna. 

Apresentam duas artérias e uma única veia, estruturas que 

garantem a nutrição e respiração do embrião. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste conteúdo o mais abordado nas questões são as fases da 
segmentação e do desenvolvimento embrionário, bem como, os 
anexos do embrião.  
 

 

http://planetabiologia.com/ 
O enigma da pluripotência. da revista Fapesp 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/04/10/o-enigma-da-
pluripot%C3%AAncia/  
Como se faz um ser humano. Da revista Fapesp 
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/07/046-
047-174.pdf?c35079 
Para que serve o sexo? da revista: Ciência Hoje 
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4290/n/para_que_serv
e_o_sexo  
Uma casa com três senhores. Da revista Ciência Hoje 
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4221/n/uma_casa_co
m_tres_senhores  
 

 
https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Qúimica - Equilíbrio químico: pH;  
Leia em Física - Hidrostática: pressão; 
Leia em Geografia - População: Densidade demográfica, taxa de 
Natalidade. 
LINK COM O CADERNO THÉTIS NUNES: 
Texto 19: Homossexualidade 

 

E a banda continua a tocar. Dir. Roger Spottiswoode, EUA; 
1993. 

 

01. (UDESC - 2014)  O desenvolvimento embrionário é diversificado 

entre os diferentes grupos animais, e ocorre, de maneira geral, em 

três fases consecutivas. Assinale a alternativa correta quanto ao 

desenvolvimento embrionário dos anfioxos. 

 

A) A organogênese é a fase em que o arquêntero, ou intestino 

primitivo, é formado a partir da blastocele. 

B) A gastrulação é o processo de formação dos órgãos, sendo 

possível visualizar o tubo neural e o intestino, ao final dessa 

fase. 

C) A organogênese é o processo de transformação da blástula em 

gástrula. 

D) A segmentação é um processo em que o zigoto sofre clivagens 

(divisões), originando os blastômeros. 

E) A neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários 

denominados ectoderme e endoderme, a partir da gástrula. 

 

02. (UEPB - 2013)  O esquema abaixo representa o processo de 

neuruIação em anfioxo. Identifique as estruturas indicadas por setas 

e assinale a alternativa cujas informações estão corretas. 

 

A) 1 - tubo digestório; 2 - canal neural; 3 - notocorda; 4 - 

somitos; 5 - hipômero. 

B) 1 - tubo digestório; 2- tubo neural; 3 - canal neural; 4 - 

notocorda; 5 -celoma. 

C) 1 - celoma; 2 - notocorda; 3 - tubo neural; 4 - hipômero; 5 - 

somito. 

http://planetabiologia.com/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/04/10/o-enigma-da-pluripot%C3%AAncia/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/04/10/o-enigma-da-pluripot%C3%AAncia/
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/07/046-047-174.pdf?c35079
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/07/046-047-174.pdf?c35079
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4290/n/para_que_serve_o_sexo
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4290/n/para_que_serve_o_sexo
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4221/n/uma_casa_com_tres_senhores
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4221/n/uma_casa_com_tres_senhores
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D) 1 - tubo digestório; 2 - notocorda; 3 - canal neural; 4 – 

somitos; 5 –celoma. 

E) 1 - endoderma; 2 - tubo neural; 3 - notocorda; 4 - celoma; 5 - 

somito. 

 

03. (UERN - 2013)  A figura a seguir mostra o desenvolvimento 

embrionário de um ser humano e apresenta, numerados, os anexos 

embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento.  

 

Analise as afirmativas. 

I. A vesícula vitelina, representada pelo número 1, não é necessária 

nos mamíferos, ela se atrofia gradativamente e desaparece. No 

parto, aparece junto com alantoide reduzida a vestígios no cordão 

umbilical. 

II. Os números 5 e 6 representam a cavidade amniótica e o córion. A 

cavidade amniótica protege o feto contra choques mecânicos e o 

córion envolve a cavidade amniótica. 

III. O número 3 indica a placenta, que é o principal contato do feto 

com a mãe, facilitando a entrada do oxigênio e dos nutrientes e 

eliminando as excretas do embrião na circulação materna. 

IV. O alantoide, representado pelo número 2, é bem reduzido, se 

une ao córion e à mucosa uterina para formar a placenta. 

V. O âmnio, representado pelo número 4, protege todo o feto e os 

anexos embrionários. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

 

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

 

04. (UESPI - 2012)  A figura abaixo mostra um dos estágios do 

desenvolvimento embrionário observado em vários grupos 

animais. Sobre este tema é correto afirmar que:  

 

A) nesse estágio, é definido o plano corporal do organismo. 

B) o blastóporo (1) dará origem ao ânus nos vertebrados. 

C) a figura mostra a blástula, estágio em que a blastocele (2) está 

repleta de líquido. 

D) o arquêntero (2) originará a boca nos moluscos e artrópodes. 

E) as células que originarão o sistema nervoso migram da periferia 

(3) para o interior do embrião. 

 

 

ORIGEM DA VIDA 

Biogênese X Abiogênese 

Nos dias de hoje, em meio a tanta tecnologia e informação, é muito 

fácil perceber que todo ser vivo surge a partir da reprodução. O 

conhecimento científico nos é ensinado desde o primeiro momento 

que entramos na escola, desde o nosso primeiro contato com o 

mundo lá fora. 

Mas será que sempre foi assim? Será que as diversas sociedades 

que se formaram ao longo da história nesse planeta pensaram da 

mesma forma? 

Para compreender esse assunto você não pode olhar para o 

passado com os olhos do presente. Caso isso aconteça, você estará 

cometendo um grande equívoco e o assunto não ficará tão claro na 

sua mente. 

A partir de agora, faça de conta que você está entrando numa 

máquina do tempo e voltando a pouco mais de quatro séculos atrás. 

Vejamos quais foram as principais teorias elaboradas para explicar 

a origem da vida na Terra, seus principais pensadores e as 

contribuições de cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Experimento de Redi 

GERAÇÃO ESPONTÂNEA (ABIOGÊNESE): 
Propunha-se o surgimento da vida a partir da 
matéria bruta através de um “Princípio 
Ativo” ou “Força Vital”. 

CRIACONISMO/FIXISMO: 
Nos primórdios, os seres vivos foram criados 
sob a imagem e semelhança divina, como se 
tem até hoje, sendo, portanto, imutáveis.  

BIOGÊNESE: 
Propunha-se que um ser vivo sempre surge 
de outro ser vivo, por meio da reprodução. 

http://1.bp.blogspot.com/-KjUeXp8LqfI/VEpmC12jssI/AAAAAAAAA_s/yqajUFbjJUQ/s1600/embriologia3.png
http://3.bp.blogspot.com/-el6FhY5_3l0/VEpmcX34osI/AAAAAAAAA_8/sBB4rg79drQ/s1600/embriologia6.png
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Quadro dos principais teóricos: 

TEORIA PENSADORES CONTRIBUIÇÕES 

 
Aristóteles 

(384 – 322 a. C.) 

Principal filósofo grego 

defensor da Abiogênese. 

 
J. B. Van Helmont 

(1577 – 1644) 

Elaborou um método para 

produzir ratos por geração 

espontânea. 

Abiogênes

e 

Anton Van 

Leeuwenhoek 

(1632 – 1732) 

Melhorou o microscópio, 

podendo, assim, serem 

visualizados os micro-

organismos, os quais eram 

gerados de forma 

espontânea.  

 
John Needham 

(1713 – 1781) 

Visualizou o aparecimento 

de micro-organismos após a 

fervura de um caldo 

orgânico. 

 
Francesco Redi 

(1626 – 1697) 

Demonstrou que os vermes 

encontrados na matéria 

orgânica em decomposição 

constituem um dos estágios 

de desenvolvimento de 

moscas. 

Biogênese 
Louis Joblot 

(1645 – 1723) 

Fez um experimento com 

caldos nutritivos, frascos e 

pergaminhos. Acreditava 

que os micróbios surgiam 

de sementes presentes no 

ar, e não da matéria bruta. 

 

Lazzaro 

Spallanzani 

(1729 – 1799) 

Contestou os experimentos de Needham, indicando 

a necessidade de maior 

fervura do caldo orgânico. 

 
Louis Pasteur 

(1822 – 1895) 

Derrubou a teoria da 

Abiogênese em 1862, com 

o famoso experimento 

“pescoço de cisne.” 

 

 

Origem da Vida na Terra: 

Teorias Modernas 

1) A formação da Terra:  

- As evidências científicas apontam que a Terra surgiu há 

aproximadamente 4,56 bilhões de anos atrás, a partir da 

aglomeração de poeira, rochas e gases (hélio e hidrogênio) que 

giravam ao redor do Sol em formação (Teoria do Big-Bang); 

- Suas condições eram as mais inóspitas possíveis. A temperatura 

era altíssima, a ponto de fundir as rochas da superfície terrestre, 

devido, principalmente, as erupções vulcânicas. Além de sofrer 

constantes bombardeios de corpos rochosos advindos do espaço; 

- A água trazida por estes corpos evaporava em decorrência do 

impacto e se acumulava como vapor na atmosfera da Terra em 

formação, formando nuvens carregadas que precipitavam um 

enorme volume de água; 

- A atmosfera primitiva era composta de amônia (NH 3), hidrogênio 

(H), metano (CH4) e vapor de água, submetidos a altas 

temperaturas e descargas elétricas. Não existia oxigênio livre; 

- Após aproximadamente 1 milhão de anos de sua existência, a 

superfície terrestre já tinha resfriado o bastante para a formação da 

crosta, dos oceanos primitivos e, consequentemente, das primeiras 

formas de vida. 

 
 

2) Principais hipóteses sobre a origem da vida na Terra: 

 Panspermia: segunda ela, os primeiros seres vivos teriam vindo 

do espaço através de meteoritos (vida extraterrestre). Tendo como 

principais defensores Lord Kelvin (1824 – 1907) e Svante August 

Arrhenius (1859 – 1927). 

Experimento de Pasteur 
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 Evolução química: de acordo com essa teoria, a vida é 

resultado de um processo no qual, compostos inorgânicos 

combinaram-se, originando compostos orgânicos simples, como 

aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos, etc. 

Seus principais defensores são: 

 

 Thomas Huxley (1825 – 1895): cientista inglês pioneiro nessa 

ideia; 

 

 John Burdon S. Haldane (1892 – 1964) e Aleksandr I. Oparin 

(1894 – 1980): propuseram independentemente a teoria da evolução 

gradual dos sistemas químicos. “Sopas orgânicas” formaram os 

coacervados; 

 

 

Stanley Lloyd Miller (1930 – 2007): construiu um aparelho 

simulador onde se tentava recriar as condições existentes na 

atmosfera primitiva da Terra; 

 

 Sidney Walter Fox (1912 – 1998): provou ser possível a 

formação de proteínas a partir do aquecimento de uma mistura seca 

de aminoácidos (microsferas); 

 

 Thomas R. Cech (n. 1947): na década de 1980, seus estudos 

mostraram que a união dos aminoácidos na produção de proteínas 

são diretamente controlados por moléculas de RNA (ribozimas). 

Acredita-se que esse foi um passo importante no desenvolvimento 

de um sistema genético. 

 

3) Evolução dos processos energéticos: 

Como os primeiros seres vivos conseguiam moléculas orgânicas 

para o seu crescimento? Qual a sua fonte de energia? 

 

 Hipótese Heterotrófica:  

- Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos deveriam 

apresentar nutrição sapróbia, ou seja, conseguiam alimento pela 

absorção de moléculas orgânicas simples dos mares primitivos, 

através de algo muito semelhante à fermentação bacteriana que 

conhecemos hoje.  

 

- Existem algumas divergências entre os defensores dessa hipótese. 

Porém, o ponto favorável a ela seria que, por serem muito simples, 

os primeiros seres vivos não teriam como sintetizar compostos 

orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, sendo assim, a 

fotossíntese, que é um processo bastante complexo, dificilmente 

teria surgido primeiro. 

 Hipótese Autotrófica:  

- De acordo com essa hipótese, os primeiros seres vivos seriam 

quimiolitoautoróficos, ou seja, produziam seus nutrientes a partir da 

energia liberada por reações químicas de compostos inorgânicos da 

crosta terrestre, especialmente, ferro e enxofre. 

 

 

 

- Essa ideia se reforça ainda mais pela recente descoberta das 

Arqueas em lugares inóspitos, como fontes de água quente e 

vulcões submarinos, nas regiões do Pacífico, além das “Cachoeiras 

de Sangue” (Blood Falls) na Antártida; 

- Muitos cientistas concordam que, com o passar do tempo, as 

fontes primárias de alimentos diminuiriam, devido à grande atividade 

heterotrófica, sendo assim, depois do quimiolitoautoróficos, teriam 

surgido, nessa ordem, fermentadores, fotossintetizantes e aeróbios 

(utilizam gás oxigênio); 

- Além de proporcionar a respiração aeróbia, o surgimento do 

oxigênio (O2) na atmosfera terrestre irá proporcionar a formação da 

camada de ozônio (O3), principal bloqueador da radiação U.V. do 

nosso planeta, sendo, portanto, fundamental para a conquista dos 

ambientes terrestres. 

 

4) Origem das Células: 

- Os primeiros seres vivos deviam ser muito simples, sendo 

formados apenas por uma única célula, desprovida de núcleo 

(procariótica). Por volta de 2 bilhões de anos atrás, ocorreu uma 

grande inovação na estrutura dos seres vivos: surgiu a célula 

eucariótica.  

- Acredita-se que os compartimentos membranosos das células 

eucarióticas surgiram por invaginações da membrana plasmática em 

um ancestral procariótico. 

- Tal inovação foi tão positiva que foi passada adiante para vários 

outros grupos de seres vivos. Qual seria, então, a vantagem de se 

ter um núcleo celular naquele momento? 

Sulfeto  
de Ferro 

Sulfeto  
de Hidrogênio 

Dissulfeto  
de Ferro 

Gás  
Hidrogênio 
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 Hipótese endossimbiótica ou simbiogênica: 

- Defendida pela bióloga norte-americana Lynn Margulis (n. 1938); 

- Mitocôndrias e plastos são bactérias primitivas que foram 

fagocitadas no passado por células eucarióticas, passando a 

conviver normalmente com as mesmas; 

- O que sustenta essa ideia? 

  

 

- Observe o esquema abaixo da endossimbiose, dando origem a 

células animais e vegetais. 

 

 Multicelularidade: 

- Supõe-se que a multicelularidade tenha surgido quando os 

organismos unicelulares resultantes de divisões permaneceram 

unidos, dividindo o trabalho e tornando as células cada vez mais 

incapazes de viver isoladamente;  

- Futuramente, essa associação dará origem a tecidos, órgãos, 

sistemas e organismos. Como mostra o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem da vida pode aparecer em provas associado com 
evolução e também com bioquímica celular: água, proteínas e 
ácidos nucléicos. Nesse conteúdo, tenha atenção nas teorias, 
principalmente, na hipótese heterotrófica. 

 
http://planetabiologia.com/bioquimica-celular/ 

 
https://pt-br.facebook.com/biologiajubilut 

 

LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Química - Química ambiental (Química orgânica) 
Leia em Geografia - Meio ambiente. 

 
A história do universo em duas horas de Douglas Cohen (2011)  

 

01. (UPE – 2009) Observe as frases abaixo. 

I. No canto XIX do poema épico Ilíada (Homero VIII- IX a. C.), Aquiles pede 

a Tétis que proteja o corpo de Pátrocles contra os insetos, que 

poderiam dar origem a vermes e assim comer a carne do cadáver. 

II. A geração espontânea foi aceita por muitos cientistas, dentre estes, pelo 

filósofo grego Aristóteles (384-322 a. C.). 

III. “... colocam-se, num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas. 

Sobre elas, espalham-se grãos de trigo, e o resultado será que, em 

vinte e um dias, surgirão ratos...” (Jan Baptista van Helmont – 1577-

1644). 

IV. Pasteur (1861) demonstrou que os micro-organismos surgem em caldos 

nutritivos, através da contaminação por germes, vindos do ambiente 

externo. 

Assinale a alternativa que correlaciona adequadamente os exemplos com 

as teorias relativas à origem dos seres vivos. 

A) I-abiogênese, II-biogênese, III-abiogênese e IV-biogênese. 

B) I-abiogênese, II-biogênese, III-biogênese e IV-abiogênese. 

C) I-abiogênese, II-abiogênese, III-biogênese e IV-biogênese. 

D) I-biogênese, II-abiogênese, III-abiogênese e IV-biogênese. 

E) I-abiogênese, II-abiogênese, III-abiogênese e IV-biogênese. 

 

02. (UPE – 2011) A teoria da abiogênese foi contestada por diversos 

cientistas, que, por meio de experimentos, validaram a teoria da 

Proteção de 
informações vitais, 

presentes no código 
genético. 

DNA próprio e a 
consequente 

capacidade auto-
replicação 

independente da 
célula. 

Representação dos três domínios de seres vivos, proposto por Carl 
Woese (n. 1928): Archaea (arqueas), Bacteria (bactérias) e Eukarya 
(eucariontes). 

http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=Douglas+Cohen&m=1
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biogênese, em que um ser vivo se origina, apenas, de outro ser 

vivo. Uma coluna relaciona os pesquisadores das duas correntes de 

pensamento, e a outra coluna, os experimentos. Enumere a coluna 

dos pesquisadores de acordo com a coluna dos experimentos. 

1. Jan Baptist van Helmont 

2. Francesco Redi 

3. John T. Needham 

4. Lazzaro Spallanzani 

5. Louis Pasteur 

(  ) Surgimento de microorganismos – distribuiu caldo nutritivo em  

balões de vidro “pescoço de cisne”, submetendo-os à fervura  e 

à esterilização. Após alguns dias, o caldo nutritivo estava livre 

de micróbios, mas, se o gargalo é quebrado, surgem 

microorganismos no caldo. 

(  ) Surgimento de microorganismos – distribuiu caldo nutritivo 

fervido por 30 minutos, em diversos frascos e vedou com rolhas 

de cortiça. Após alguns dias, os caldos estavam cheios de 

micróbios. 

(  ) Aparecimento de vermes – depositou animais mortos em dois 

frascos de boca larga; um tampado com gaze e outro aberto. No 

frasco vedado, não surgiram vermes. 

(  ) Surgimento de microorganismos – distribuiu caldo nutritivo em 

balões de vidro, fechando-os hermeticamente e submetendo-os 

à fervura por 1 hora. Após alguns dias, ao se abrirem os frascos 

e se observar o caldo ao microscópio, não havia 

microorganismos. 

(  ) Produção de ratos – colocou camisa suja misturada com grãos 

de trigo em local sossegado e pouco iluminado. Em vinte e um 

dias, surgiram ratos. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

D) 4, 5, 2, 1, 3.   E) 5, 3, 2, 4, 1. 

03. (ENEM/2000) O gráfico abaixo representa a evolução da 

/quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 

geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na 

atmosfera, e os demais valores indicam diferentes porcentagens 

dessa quantidade. 

 

De acordo com o gráfico é correto afirmar que: 

A) As primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

B) A atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

C) Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera 

mantém-se estável. 

D) Desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis 

de teor de oxigênio. 

E) Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor 

de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. 

 

04. (ENEM/2002) Na solução aquosa das substâncias orgânicas 

prebióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese de 

moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos 

nucléicos. A natureza dos catalisadores primitivos que agiam antes 

não é conhecida. É quase certo que as argilas desempenharam 

papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no 

tubo de ensaio mediante a presença de certos tipos de argila. (…) 

Mas o avanço verdadeiramente criativo – que pode, na realidade, ter 

ocorrido apenas uma vez – ocorreu quando uma molécula de ácido 

nucléico “aprendeu” a orientar a reunião de uma proteína, que, por 

sua vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucléico. Em outros termos, 

um ácido nucléico serviu como modelo para a reunião de uma 

enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácido 

nucléico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro 

mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 

Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: 

Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

Adaptado de GEPEQ – Grupo de Pesquisa em Educação Química. USP 

– Interações e TransformaçõesIII – atmosfera: fonte de materiais 

extrativos e sintéticos. São Paulo: EDUSP, 1998. 

Considere o esquema a seguir: 

 

O “avanço verdadeiramente criativo” citado no texto deve ter 

ocorrido no período (em bilhões de anos) compreendido 

aproximadamente entre 

A) 5,0 e 4,5.  B) 4,5 e 3,5.  C) 3,5 e 2,0. 

D) 2,0 e 1,5.  E) 1,0 e 0,5. 
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05. (ENEM/2016) Apesar da grande diversidade biológica, a 

hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem 

comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que 

apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos 

comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo 

de tal processo é o(a) 

 

A) desenvolvimento embrionário.          B) reprodução sexuada. 

C) respiração aeróbica.                         D) excreção urinária. 

E) síntese proteica. 

 

06. (ENEM/2014) Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as 

mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de 

ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido 

originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por 

células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que 

sustenta essa teoria é a 

 

A) capacidade de produzir moléculas de ATP. 

B) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 

C) presença de membranas envolvendo e separando a matriz 

mitocondrial do citoplasma. 

D) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio 

semelhante ao bacteriano. 

E) presença de um sistema enzimático eficiente às reações 

químicas do metabolismo aeróbio. 
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GEOMETRIA E POLARIDADE DAS MOLÉCULAS 

 

As moléculas apresentam uma forma geométrica definida, 

fundamental para o estudo da polaridade molecular. Para prever a 

geometria de uma molécula basta sabermos o número de átomos ao 

redor do átomo central e se existe(m) par(es) de elétrons não 

compartilhado(s) pelo átomo central. 

Para entender a polaridade de uma molécula faz-se necessário 

lembrar da polaridade de uma ligação. Ligação polar é aquela em 

que um átomo concentra cargas positivas e o outro concentra as 

cargas negativas. Da mesma forma, molécula polar é aquela que 

tem um “lado” positivo e outro negativo. 

A polaridade de uma molécula depende da eletronegatividade dos 

elementos químicos envolvidos e da geometria molecular. Para 

saber se uma molécula é polar ou apolar devemos lembrar a regra 

abaixo: 

Ligações Apolares  Molécula Apolar 

Ligações Polares Molécula Polar 

Ligações Polares  Molécula Apolar (os vetores se anulam) 

 

Para que os vetores se anulem, são necessárias duas condições: 

 Os elétrons da camada de valência do átomo central devem estar 

todos sendo compartilhados; 

 Todos os seus ligantes devem ser iguais. 

 

 

Modelo Exemplo Geometria Polaridade 

X2 H2 Linear Apolar 

XY HCl Linear Polar 

XY2 

CO2 Linear Apolar 

H2O Angular Polar 

XY3 

BF3 Trigonal Apolar 

NH3 Piramidal Polar 

XY4 CH4 Tetraédrica Apolar 

 

 

FORÇAS INTERMOLECULARES 

São forças de atração existentes entre as moléculas de uma mesma 

substância, podendo ser intensas, moderadas ou fracas. 

Tipos de Interações Intermoleculares: 

Dipolo induzido (Forças de Van der Waals): são forças de atração 

de fraquíssima intensidade e ocorrem apenas entre moléculas 

apolares. 

Dipolo-dipolo (dipolo permanente): são forças de atração de fraca 

intensidade e ocorrem entre moléculas polares. Como as moléculas 

polares possuem pólos (+) e (–), ocorre uma atração entre os 

mesmos fazendo com que as moléculas fiquem unidas. 

Forças de Hidrogênio (Interações de Hidrogênio): São forças de 

atração de forte intensidade e ocorrem entre moléculas polares que 

tenham átomo(s) de hidrogênio ligado(s) a átomo(s) dos elementos 

flúor, oxigênio ou nitrogênio. 

 

FORÇAS INTERMOLECULARES E AS PROPRIEDADES FÍSICAS 

Pontos de fusão e ebulição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substâncias 
moleculares 

Com massas moleculares 

aproximadamente iguais 

Com mesma força 

intermolecular 

O ponto de ebulição mais 

elevado será da que tiver 

a força intermolecular 

mais intensa. 

 
O ponto de ebulição mais 

elevado será da que tiver 

a maior massa molecular. 
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Solubilidade 

Substâncias que possuem o mesmo tipo de atração intermolecular 

são, geralmente, miscíveis (solúveis). 

Lembre-se que semelhante dissolve semelhante: 

Substância polar dissolve substância polar. 

Substância apolar dissolve substância apolar. 

A água é considerada um solvente universal somente para 

compostos inorgânicos, pois poucos compostos orgânicos são 

solúveis em água. 
 

 

 

A geometria molecular está ligada com o entendimento de 
ligação polar e apolar. É crucial saber os tipos de interações 
intermoleculares, principalmente, as pontes de hidrogênio. 

 

Vídeo no youtube, série do canal History, sobre Robôs 
exterminadores e o uso das forças intermoleculares (Van der 

Walls) no desenvolvimento tecnológico de alguns robores. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5DjZluFAH8 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Matemática – Geometria Espacial. 

 

 

01. (UFRGS - 2016) O dióxido de enxofre, em contato com o ar, 

forma trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com a água 

forma ácido sulfúrico. Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 

5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, 

características das moléculas dessa substância. 

1. SO2                                  (  ) tetraédrica, polar  

2. SO3                                  (  ) angular, polar  

3. H2SO4                              (  ) linear, apolar  

4. H2O                                  (  ) trigonal, apolar  

5. O2  

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é  

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

D) 3 – 1 – 5 – 2.           E) 3 – 4 – 2 – 1. 

 

02. (UDESC - 2016) O consumo cada vez maior de combustíveis 

fósseis tem levado a um aumento considerável da concentração de 

dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos 

problemas, dentre eles o efeito estufa. Com relação à molécula de 

dióxido de carbono, é correto afirmar que:  

A) é apolar e apresenta ligações covalentes apolares.  

B) é polar e apresenta ligações covalentes polares.  

C) os dois átomos de oxigênio estão ligados entre si por meio de 

uma ligação covalente apolar.  

D) é apolar e apresenta ligações covalentes polares.  

E) apresenta quatro ligações covalentes apolares. 

03. (UEMP/PAS – 2016 - ADAPTADA) Os átomos por meio de 

ligações químicas podem perder, receber ou compartilhar elétrons a 

fim de adquirir estabilidade. Quando temos a formação de 

moléculas, essas podem ser polares ou apolares. Isso está 

diretamente relacionado com a geometria e a polarização das 

ligações, as quais apresentam uma direção, um sentido e uma 

intensidade. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.  

A) A molécula de N2 possui uma ligação covalente tripla, e cada 

átomo de nitrogênio possui um par de elétrons livre.  

B) Considerando a aproximação dos núcleos de dois átomos de 

hidrogênio, pode-se dizer que essa aproximação possui 

resultante vetorial nula, o que torna um molécula polar.  

C) Na molécula de diclorometano (CH2Cl2) as ligações carbono-

hidrogênio apresentam o mesmo sentido e a mesma intensidade 

que as ligações carbono-cloro.  

D) A molécula de CO2 possui ligação covalente apolar e o vetor 

momento de dipolo resultante na molécula é nulo.  

E) Na molécula de NO2 os átomos compartilham elétrons e cada 

átomo fica com oito elétrons na camada de valência 

 

04. (UPF - 2016) Na coluna da esquerda, estão relacionadas as 

moléculas, e, na coluna da direita, a geometria molecular. Relacione 

cada molécula com a adequada geometria molecular.  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é:  

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

D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.   E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

 

05. (UEL - 2015) Desde os primórdios da humanidade, há uma 

busca por entender questões acerca da origem, do funcionamento e 

da organização do Universo. Na tentativa de propor explicações, os 

cientistas elaboram modelos. Considerando que as propriedades 

físicoquímicas da matéria, os tipos de ligações e as geometrias 

moleculares podem ser explicados por meio de modelos atômicos, 

modelos de ligações e modelos de moléculas, relacione a coluna da 

esquerda com a da direita. 

Assinale a alternativa que contém a associação correta. 

I. O NaCl é um sólido em temperatura ambiente. 

II.  A água é uma substância molecular, polar e considerada solvente 

universal. 

III. O Benzeno é uma substância apolar e líquida em temperatura 

ambiente. 

IV. O HCl é um gás em temperatura ambiente. 

V. O CO2 é um gás em temperatura ambiente. 

A. Geometria linear, ligação covalente e forças intermoleculares do 

tipo dipolo- dipolo. 

B. Geometria linear, molécula apolar e forças intermoleculares do 

tipo dipolo-induzido dipolo-induzido. 

C. Composto aromático e forças do tipo dipolo-induzido dipolo-

induzido. 

D. Alto ponto de fusão e ebulição, composto formado por ligação 

iônica 

E. Ligações de hidrogênio e geometria angular. 

A) I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D.        B) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.  
C) I-D, II-C, III-E, IV-B, V-A.        D) I-D, II-E, III-C, IV-A, V-B.  

E) I-C, II-E, III-B, IV-A, V-D. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5DjZluFAH8
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06. (PREUNI/SEED/2017)  Nas estruturas de Lewis, cada par de 

elétrons em uma ligação é representado por uma única linha. E, 

para realizar a determinação da geometria molecular, é preciso 

escrever a fórmula da molécula, descobrir qual é o átomo central e 

ver quantas nuvens eletrônicas existem.  Como mostra a figura 

abaixo, podemos chegar a conclusão que a molécula PH3  é 

considerada como polar. 

 

Com base na informação acima, dos exemplos abaixo, aquele que 

apresenta a geometria polar é  

A) CO2                B) H2O               C) BF3              D) Cl2          E) CCl4 

 

 

07. (ENEM – 2017) Partículas microscópicas existentes na 

atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de 

água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, 

propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. 

No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de 

ácidos (HX) com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, 

dando origem a sais de  Amônio (NH4X), de acordo com a equação 

química genérica: 

 
FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação 

úmida. 

Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 (adaptado). 

A fixação de  moléculas de vapor de água pelo núcleos de 

condensação ocorre por 
 

A) ligações iônicas.      B) interações dipolo-dipolo. 

C) interações dipolo-dipolo induzido.     D) interações íon-dipolo. 

E) ligações covalentes. 

 

08. (ENEM - 2016) O carvão ativado é um material que possui 

elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de 

compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a 

remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno 

ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a 

superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, 

substância adsorvida). 

No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida 

ocorre a formação de: 

A) Ligações dissulfeto. 

B) Ligações covalentes. 

C) Ligações de hidrogênio. 

D) Interações dipolo induzido – dipolo induzido. 

E) Interações dipolo permanente – dipolo permanente. 

09. (ENEM – 2013)  As fraldas descartáveis que contêm o polímero 

poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de água que 

as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose 

(2). 

 

A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de 

pano, deve-se às 

A) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, 

em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as 

moléculas de água. 

B) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas 

de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose 

e as moléculas de água. 

C) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, 

em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as 

moléculas de água. 

D) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as 

moléculas de água, em relação às interações dipolo induzido-

dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água. 

E) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as 

moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre 

a celulose e as moléculas de água. 

 

10. (ENEM – 2011) A pele humana, quando está bem hidratada, 

adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, 

quando esta ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta 

opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele e necessário, 

sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos 

geralmente a base de glicerina e polietileno glicol: 

A retenção de água na superfície da pele promovida pelos 

hidratantes e consequência da interação dos grupos hidroxila dos 

agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio 

de 

A) ligações iônicas.  .    B) forças de London. C) ligações covalentes. 

D) forças dipolo-dipolo  E) ligações de hidrogênio. 
 

 

MOMENTO DA LEITURA 

Essas duas funções químicas se revelam ao reagir com água 

Na natureza existem grupos de substâncias com propriedades 

químicas semelhantes, também conhecidas como funções. Os 

ácidos e as bases são algumas dessas funções que estão mais 

presentes no nosso cotidiano, como o ácido acético, encontrado no 

vinagre, ou o hidróxido de magnésio, uma base popularmente 

conhecida como leite de magnésia. 

Um dos cientistas que se debruçaram sobre os estudos dessas duas 

substâncias foi o sueco Svante Arrhenius (1859-1927), que realizou 

experimentos no fim do século 19 sobre a condutibilidade elétrica de 

determinadas soluções aquosas. Ele concluiu que, ao adicionar 

algumas substâncias, como sal de cozinha ou vinagre, em um 

recipiente com água, a solução adquiria a propriedade de transmitir 

corrente elétrica. 

Em contrapartida, outros tipos de substância, como o açúcar, não 

adquiriam essa propriedade de conduzir eletricidade. As primeiras 

foram classificadas por Arrhenius como soluções eletrolíticas, e as 

segundas, como não eletrolíticas. 

O pesquisador explicou esse comportamento pelo fato de que, nas 

soluções eletrolíticas, estão presentes íons (partículas carregadas 

eletricamente), que conduzem a corrente elétrica. Nas soluções não 

eletrolíticas, existem somente moléculas, que são neutras, e não 

ocorre a formação de íons. Esse modelo ficou conhecido como 

Teoria da Dissociação Eletrolítica. 
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Existem substâncias corantes que têm a propriedade de mudar de 

cor em razão da acidez ou basicidade da solução, que são os 

indicadores ácido-base. Eles são muito úteis para distinguir esses 

dois tipos de substância.  

 

 

Funções inorgânicas 
 

Os grupos de substâncias compostas que se apresentam com 

propriedades químicas e comportamentos semelhantes recebem o 

nome de Funções Químicas. O estudo em seu entorno envolve a 

acidez, basicidade, solubilidade em água e reatividade, sendo que 

os quatro principais tipos de funções são os óxidos, ácidos, bases e 

sais. É importante, para entender o comportamento das substâncias 

e como elas podem transformar-se em outras, conhecer a 

classificação das funções químicas. 

Classificação 

A classificação de uma substância nessas funções citadas é 

realizada por meio da análise dos tipos de íons que formam-se com 

a dissolução dela em água. Também conhecidas como funções 

inorgânicas, essas substâncias se caracterizam por compostos que 

não possuem cadeia carbônica. As substâncias podem ser 

classificadas nos quatro tipos principais, citados acima que serão 

explicados a seguir: 

Ácidos 

São compostos moleculares que se ionizam em meio aquoso 

liberando o íon hidrônio H3O
+, são capazes de conduzir corrente 

elétrica, e como exemplo podemos citar o Ácido Clorídrico, Ácido 

Bórico, Ácido Fórmico, etc.  

Entre suas principais características, estão o sabor azedo, como o 

do limão, por exemplo. Boa condução da eletricidade, e a alteração 

da cor dos indicadores, que são substâncias que tem propriedade de 

mudar a cor para identificar caráter ácido ou básico da solução. 

Principais ácidos e algumas de suas aplicações 

 

Ácido clorídrico HCl 

O ácido impuro (técnico) é vendido no comércio com o nome de 

ácido muriático. 

É encontrado no suco gástrico.  

É um reagente muito usado na indústria e no laboratório.  

É usado na limpeza de edifícios após a sua caiação, para remover 

os respingos de cal.  

É usado na limpeza de superfícies metálicas antes da soldagem dos 

respectivos metais.  

Ácido sulfúrico H2SO4 

É o ácido mais importante na indústria e no laboratório. O poder 

econômico de um país pode ser avaliado pela quantidade de ácido 

sulfúrico que ele fabrica e consome. 

O maior consumo de ácido sulfúrico é na fabricação de fertilizantes, 

como os superfosfatos e o sulfato de amônio. 

É o ácido dos acumuladores de chumbo (baterias) usados nos 

automóveis. 

É consumido em enormes quantidades em inúmeros processos 

industriais, como processos da indústria petroquímica, fabricação de 

papel, corantes, etc. 

O ácido sulfúrico concentrado é um dos desidratantes mais 

enérgicos. Assim, ele carboniza os hidratos de carbono como os 

açúcares, amido e celulose; a carbonização é devido à desidratação 

desses materiais. 

O ácido sulfúrico "destrói" o papel, o tecido de algodão, a madeira, o 

açúcar e outros materiais devido à sua enérgica ação desidratante. 

O ácido sulfúrico concentrado tem ação corrosiva sobre os tecidos 

dos organismos vivos também devido à sua ação desidratante. 

Produz sérias queimaduras na pele. Por isso, é necessário extremo 

cuidado ao manusear esse ácido. 

As chuvas ácidas em ambiente poluídos com dióxido de enxofre 

contêm H2SO4 e causam grande impacto ambiental. 

Ácido Nítrico HNO3 

Depois do sulfúrico, é o ácido mais fabricado e mais consumido na 

indústria. Seu maior consumo é na fabricação de explosivos, como 

nitroglicerina (dinamite), trinitrotolueno (TNT), trinitrocelulose 

(algodão pólvora) e ácido pícrico e picrato de amônio. 

É usado na fabricação do salitre (NaNO3, KNO3) e da pólvora negra 

(salitre + carvão + enxofre). 

A amônia é um gás incolor de cheiro forte e muito irritante. 

A amônia é fabricada em enormes quantidades na indústria. Sua 

principal aplicação é a fabricação de ácido nítrico. 

É também usada na fabricação de sais de amônio, muito usados 

como fertilizantes na agricultura.  

Exemplos: NH4NO3, (NH4)2SO4, (NH4)3PO4 

A amônia é usada na fabricação de produtos de limpeza doméstica, 

como Ajax, Fúria, etc. 

Ácido Fosfórico H3PO4 

Os seus sais (fosfatos) têm grande aplicação como fertilizantes na 

agricultura.   

É usado como aditivo em alguns refrigerantes.  

Ácido Acético CH3 – COOH (Orgânico) 

http://www.estudopratico.com.br/solubilidade/
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É o ácido de vinagre, produto indispensável na cozinha (preparo de 

saladas e maioneses). 

Ácido Fluorídrico HF 

O HF tem a propriedade de corroer o vidro; por isso, é usado para 

fazer gravações em vidros e cristais. 

Ácido Cianídrico HCN 

Ácido utilizado em indústrias diversas, como nas de plásticos, 

acrílicos e corantes, entre outras. Mas ele tem também um destino 

sinistro: nos Estados Unidos, foi usado nas "câmaras de gás" para 

executar pessoas condenadas à morte. 

Ácido Carbónico H2CO3 

É o ácido das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes. 

Forma-se na reação do dióxido de carbono com a água: 

                               CO2 + H2O H2CO3 

Ácido SulfídricoH2S 

Gás venenoso, incolor, formado na putrefação de substâncias 

orgânicas naturais que contenham enxofre. 

(http://www.explicatorium.com/Acidos.php.Acesso : 07/11/2015 Antonio Chagas) 

Bases 

Chamadas de hidróxidos, as bases são compostos iônicos que 

liberam ânion (OH)- em solução quando em contato com a água. 

Podemos citar como exemplos o hidróxido de sódio, hidróxido de 

magnésio, hidróxido de amônio, cal hidratada, etc. 

NaOH     +   H2O        Na+ + OH- 

Mg(OH)2 +   H2O        Mg2+ + 2OH- 

Al(OH)3   +   H2O        Al3+ + 3OH- 

As principais características das bases são: 

Sabor adstringente (sabor igual ao da banana verde que parece que 

“prende” a língua); 

Conduzem eletricidade em solução aquosa (em água); 

Mudam a cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido 

base; 

Reagem com ácidos formando sal e água. 

 

Principais Bases e algumas de suas aplicações:  

 

 

Hidróxido de sódio NaOH 

conhecida também como soda cáustica. É 

tóxico e corrosivo. Usado para desentupir 

pias. É muito usado na indústria química 

para preparar sabão e outros compostos 

orgânicos. 

Hidróxido de Magnésio 

Mg(OH)2 

usado como antiácido estomacal. É 

também chamado de leite de magnésia. 

Hidróxido de Cálcio Ca(OH)2 

chamado de cal hidratada, cal apagada 

ou cal extinta. Usada na construção civil 

para preparar argamassa e usado em 

pinturas. O hidróxido de cálcio em água 

é chamado de leite de cal ou água de cal. 

Hidróxido de Amônio NH4OH  

em solução aquosa é conhecido como 

amoníaco ou amônia. Usado em 

limpeza doméstica, saponificações de 

gorduras e óleos. É tóxico e irritante 

aos olhos. 

 

Indicadores Ácido-Base e pH 

Os indicadores ácido-base são substâncias orgânicas que ao entrar 

em contato com a solução indicam se o meio é ácido ou básico, por 

de mudança de cor.  Assim, para saber se uma substância é ácido 

ou base, podemos utilizar um indicador para identificar a função 

química.  

São exemplos de indicadores ácido-base: fenolftaleína, alaranjado 

de metila, papel tornassol, azul de bromotimol.  

Alguns indicadores naturais também podem ser utilizados, como o 

repolho roxo e a flor hortência e o hibisco. 

Veja a coloração que os principais indicadores podem adquirir ao 

entrar em contato com um ácido ou uma base: 

 

Para os indicadores ácido-base naturais citados acima temos: 

Repolho roxo, em meio aquoso, fica vermelho em contato com 

ácido, verde em contato com base e vermelho quando neutro. 

A flor hortência fica azul em meio ácido e rosa em base; 

O hibisco ou mimo-de-vênus, que possui a cor rosa, fica vermelho-

alaranjado em contato com ácido e verde em meio básico. 

Alguns indicadores ácido-base são tão eficientes que indicam até 

mesmo o grau de acidez ou alcalinidade (basicidade) das 

substâncias. Este grau é chamado do pH (produto hidrogeniônico) 

que mede a quantidade do cátion H+ das soluções.  

Existe uma escala de acidez e alcalinidade que vai de zero a 

quatorze. O maior número indica solução básica (alcalina) e o menor 
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número indica uma solução ácida. Se o valor de pH for sete, ou seja, 

então a solução não é nem ácida e nem básica, ela é neutra 

O pH (potencial hidrogeniônico) é definido como o logaritmo 

negativo da concentração de íons H+
 na base 10: 

colog [H+] = - log [H+] 

pH = - log [H+] 

[H+] = 10-pH 

 

Visto que para a água temos [H+] = 10-7 a 25ºC, então, o pH da água 

é igual a 7. 

pH = - log [H+] 

pH = - log 10-7
 

pH = 7 

 

Na prática, o pH pode ser medido com indicadores e também 

através de aparelhos que medem a condutividade elétrica das 

soluções.  

Os indicadores mudam de cor em diferentes valores de pH. Para 

essa mudança de cor damos o nome de viragem e para o valor do 

pH damos o nome de ponto de viragem. 

 

 

Observe que, ao saber sobre os ácidos e bases fortes ou 
fracos, você terá suporte para os tipos de questões que 
abordam o pH e p OH, esses temas são bem aprofundados no 
segundo módulo. Reforce esses conhecimentos, comparando 
com a tabela de indicadores, ácido-base. 
 

 

 
Vídeo sobre indicadores   acido base. 
https://www.youtube.com/watch?v=88o8AcTAImY 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Geografia -  Fontes de Energia no Brasil e Mineração.  

 

   

 
01. (UEA - 2014) A contaminação do leite com substâncias químicas 

nocivas à saúde, infelizmente, ainda é notícia na mídia. Uma das 

substâncias encontradas no leite adulterado foi o ácido bórico 

(H3BO3). A identificação desta substância é feita a partir de uma 

amostra do leite em que são adicionados indicador fenolftaleína e 

solução de NaOH. O desaparecimento da cor rosa da amostra, ao 

adicionar glicerina, indica teste positivo para o ácido bórico.  

(Proposta Curricular de Química para o Ensino Médio – Manaus, 2012. Adaptado.) 

Quanto às características do ácido bórico e o seu grau de ionização 

nos solventes água e glicerina, é correto afirmar que, em solução 

aquosa, esta substância é um ácido 

A) fraco e apresenta maior grau de ionização em água.  

B) forte e apresenta maior grau de ionização em glicerina. 

C) fraco e apresenta maior grau de ionização em glicerina.  

D) forte e apresenta menor grau de ionização em glicerina.  

E) forte e apresenta menor grau de ionização em água. 

 

02. (PREUNI/SEED/2017) Base é toda substância que, em solução 

aquosa, sofre dissociação liberando íons OH-.  As bases podem ser 

classificadas quanto ao número de hidroxilas que as compõe, pela 

solubilidade ou ainda pelo grau de dissociação. Com base na escala 

de pH, poderemos obter informações sobre a força dos ácidos e 

bases. 

 

Tendo com referência a escala e analisando as substâncias abaixo, 

a que apresenta ser bastante solúvel e forte é a base 

A) Al(OH)3, com o pOH nos valores entre as faixas 12 a 14. 

B) Zn(OH)2 e seu pH < 7 

C) NaOH, com o pOH entre os valores nas faixas de 1 e 3. 

D) NH4OH e seu pOH com valor de 8. 

E) Pb(OH)4  e  seu pH com valores entre as faixas de 7 a 10. 
 

03. (ULBRA - 2012) Achocolatado é recolhido depois de causar 

mal-estar em consumidores Queixas chegaram à Vigilância Sanitária 

Estadual e foram relatadas por moradores de Canoas, São Leopoldo 

e Porto Alegre. Na zona sul da Capital, uma menina de 10 anos foi 

levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) depois que sentiu uma 

forte ardência na boca e na garganta ao beber o produto, comprado 

pela avó dela, que é dona de um minimercado no bairro Guarujá. A 

garota foi medicada e retornou para casa nesta tarde. Segundo a 

responsável pelo setor de alimentos da Divisão de Vigilância 

Sanitária do Estado, Susete Lobo Saar de Almeida, uma análise 

laboratorial prévia do produto constatou alterações no pH da bebida. 

Esse índice, que aponta o quanto uma substância é ácida ou 

alcalina, estaria em torno de 13 — em uma escala que vai de zero a 

14 — indicando grande alcalinidade no produto. 

Fonte: http://zerohora.clicrbs.com.br 

Qual das substâncias abaixo poderia ter causado o problema citado 

na reportagem? 
 

A) Ácido sulfúrico.        B) Hidróxido de sódio. C) Nitrato de potássio. 

D) Dióxido de carbono. E) Cloreto de amônio. 
 

04. (FUVEST - 2012) Observa-se que uma solução aquosa saturada 

de HCℓ libera uma substância gasosa. Uma estudante de química 

procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas 

que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema – sem 

representar as partículas de água. A figura com a representação 

mais adequada seria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88o8AcTAImY
http://zerohora.clicrbs.com.br/
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05. (ENEM - 2012) Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na 

geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou 

um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se 

que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses 

compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as 

concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na 

cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da 

geladeira.  

 

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar 

esse odor?  
 

A) Álcool ou sabão.                         B) Suco de limão ou álcool. 

C) Suco de limão ou vinagre.          D) Suco de limão, leite ou sabão. 

E) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha. 

 

06. (ENEM – 2010) As misturas efervescentes, em pó ou em 

comprimidos, são comuns para a administração de vitamina C ou de 

medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi 

desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de 

substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco 

pelo organismo. 

As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o 

ácido tartárico ou o ácido cítrico que reagem com um sal de caráter 

básico, como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em contato 

com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a 

água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas: liberação 

de íons, formação de ácido e liberação do gás carbônico – gerando 

a efervescência. 

As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura 

efervescente na água, em que foram omitidos os estados de 

agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 

I – NaHCO3 Na+ + HCO3– 

II – H2CO3H2O + CO2 

III – HCO3–+ H+
 H2CO3 

IV – H3A- 3 H+ + A– 

A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação 

do gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas: 
 

A) IV, I, II e III                       B) I, IV, III e II                    C) IV, III, I e II 

D) I, IV, II e III                       E) IV, I, III e II 

 

07. (ENEM – 2009) O processo de industrialização tem gerado 

sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os 

quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes 

em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, formado 

pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o 

H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente 

a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre 

gerados pela queima de combustíveis fósseis. 

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da 

concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. 

Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias 

para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas 

concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem 

maior acidez às águas das chuvas? 
 

A) HNO3 e HNO2                      B) H2SO4 e H2SO3                   C) H2SO3 e HNO 

D) H2SO4 e HNO3                    E) H2CO3 e H2SO3 

 

08. (ENEM - 2010 – 2ª APLICAÇÃO) O rótulo de uma garrafa de 

água mineral natural contémas seguintes informações: 

 

As informações químicas presentes no rótulo de vários de acordo 

com seu gosto, seu cheiro, sua aparência, suafunção, entre outras. 

As informações da tabela permitem concluir que essa água é 

A) gasosa.                       B) insípida.                  C) levemente azeda. 

D) um pouco alcalina.     E) radioativa na fonte. 

 

09. (ENEM - 2010 - 2ªAPLICAÇÃO) Os oceanos absorvem 

aproximadamente um terço das emissões de CO2 procedentes de 

atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as 

queimadas. O CO2 combina-se com as águas dos oceanos, 

provocando uma alteração importante em suas propriedades. 

Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa 

alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos 

necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias 

espécies da vida marinha. 

A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento  
 

A) da acidez das águas dos oceanos. 

B) do estoque de pescado nos oceanos. 

C) da temperatura média dos oceanos. 

D) do nível das águas dos oceanos. 

E) da salinização das águas dos oceanos. 

 

10. (ENEM - 2012) Os tubos de PVC, material organoclorado 

sintético, são normalmente utilizados como encanamento na 

construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de 
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descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo 

libera-se HCℓ (g), cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. 

Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da 

emissão desse poluente.  

Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado 

canalizar e borbulhar os gases proveniente da incineração em 

A) água dura.                   B) água de cal.               C) água salobra. 

D) água destilada.            E) água desmineralizada. 

 

Teorias Modernas de Ácido e Base 

Acido é toda substância que em água produz um cátion H+ e que 

base é toda a substância que em água produz um ânion OH-. Esta 

teoria foi utilizada durante muito tempo para explicar o conceito de 

ácido e de base. Teoria de Arrhenius. Com o passar dos tempos, 

novas teoria foram apresentadas relacionadas a ácido e base. São 

as chamadas Teorias Modernas Ácido-Base:  Teoria de Bronsted-

Lowry e Teoria de Lewis. 

Antes, vamos relembrar a Teoria de Arrhenius: 

 

Teoria de Bronsted-Lowry 

Esta teoria é baseada nos estudos dos químicos Johannes Nicolaus 

Bronsted e Thomas Martin Lowry. Juntos eles definiram ácido e 

base na ausência de água, que não é explicado pela Teoria de 

Arrhenius. 

A teoria é baseada em doar ou receber 1 próton. 

Ácido de Bronsted-Lowry – é toda a espécie química que doa 1 

próton. 

Base de Bronsted-Lowry – é toda a espécie química que recebe 1 

próton. 

doa          recebe          doa          recebe                         

HCl    +    NH3           NH4
+   +   Cl- 

ácido        base            ácido         base              

Neste caso, o HCl doa 1 próton para a amônia (NH3). Na reação 

reversa, o NH4+ é quem doa 1 próton para o íon Cl-. 

Os ácidos e bases de Bronsted-Lowry formam pares conjugados. 

Sempre um ácido e uma base. O ácido da primeira reação e a base 

que formou. 

HCl e Cl- são pares conjugados. 

O HCl é o ácido conjugado da sua base conjugada Cl-. 

A NH3 e NH4
+ são pares conjugados. 

A NH3 é a base conjugada do seu ácido conjugado NH4
+. 

 

Teoria de Lewis 

O químico norte-americano Gilbert Newton Lewis, desenvolveu uma 

teoria ácido-base relacionada ao par de elétron. 

Ácido de Lewis – é a espécie química que recebe o par de elétrons 

numa reação química. 

Base de Lewis - é a espécie química que doa o par de elétrons 

numa reação química. 

doa         recebe       

:NH3     +    H+         NH4+ 

                                 base ácido  
Quadro-resumo das teorias ácido-base 

TEORIA ÁCIDO BASE 

ARRHENIUS Libera H+ em 
solução aquosa 

Libera OH- em 
solução aquosa 

BRONSTED-LOWRY Doa 1 próton Recebe 1 próton 

LEWIS Recebe par de 
elétrons 

Doa par de elétrons 

MOMENTO DA LEITURA 

Os chineses foram os primeiros a encarar a produção de sal como 

um negócio de grandes proporções. Desde o século IX a.C., eles 

obtinham cristais de sal fervendo água do mar em vasilhas de barro. 

Essa técnica se espalharia pelo mundo ocidental e, um milênio 

depois, no Império Romano, ainda seria a mais disseminada. 

Quando o mar estava longe, o jeito era cavar a terra em busca do 

sal. Foi o que fizeram os celtas, os inventores da mineração de sal-

gema. Segundo os registros arqueológicos, procuravam o sal sob o 

solo já em 1300 a.C. 

O sal logo virou alvo de cobiça dos governantes, que passaram a 

tributar seu comércio e produção, e a arrecadar grandes somas de 

dinheiro com isso. Em várias civilizações, a extração de sal era 

monopólio estatal. 

Da mesma forma que deveria estar disponível para o cidadão 

comum, o sal era imprescindível para os legionários romanos, que 

conquistavam e mantinham o gigantesco império. Tanto que os 

soldados chegavam a ser pagos em sal, de onde vêm as palavras 

“salário”, “soldo” (pagamento em sal) e “soldado” (aquele que 

recebeu o pagamento em sal). 
 

Sais 

Os sais são substâncias muito comuns em nosso dia a dia, 

geralmente estão associados a sua coloração branca, como o sal de 

cozinha (cloreto de sódio – NaCl) e o bicarbonato de sódio 

(NaHCO3). Entretanto, existem sais com outras colorações, que 

também são importantes para a nossa sociedade, tais como: o 

sulfato cúprico (CuSO4), que é largamente utilizado no tratamento de 

água de piscinas e dicromato de potássio (K2Cr2O7), um dos 

reagentes utilizados na identificação do teor alcoólico, nos testes de 

bafômetro.  

Assim como os ácidos e as bases, Arrhenius também definiu os 

compostos salínicos, uma vez que, são derivados da reação entre 

ácidos e bases. Portanto, temos que sais são compostos iônicos, 

que em solução aquosa dissociam-se liberando um cátion diferente 

do hidrônio (H+), e um ânion diferente de hidroxila (OH−). 

           H2O 

NaCl(s)Na+
 (aq)+Cl−(aq) 

             H2O   

KNO3(s)  K+
(aq)+(NO3)

−
(aq) 

 

Estes compostos por serem iônicos, isto é, formados por cátions e 

ânions, à temperatura ambiente encontram-se no estado físico 

sólido, apresentam sabor salgado, além de serem bons condutores 

de eletricidade. 

Alguns possuem grande capacidade de se cristalizarem com 

moléculas de água, formando os compostos denominados de sais 

hidratados. Por exemplo: 

Sulfato de Cálcio Di-hidratado CaSO4.2H2O      

Cloreto de cobalto Hexahidratado CoCl2.6H2O              

Em alguns casos, essa hidratação é tão elevada, que até a umidade 

do ar é absorvida. Por isso, esses sais passam a ser denominados 

de higroscópico.  

Sílica Gel SiO2.nH2O             

 

http://educacao.globo.com/quimica/assunto/funcoes-inorganicas/acidos.html
http://educacao.globo.com/quimica/assunto/funcoes-inorganicas/bases.html
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Solubilidade de alguns sais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os compostos  salínicos são obtidos a partir da reação de um ácido 

e uma base, que também gera como produto água. Essas reações 

são denominadas de Reação de Neutralização, podendo ser 

classificadas em: 

Reação de Neutralização Total → quando os íons de hidroxila e 

hidrônio reagem em proporções iguais, isto é, todo íon (OH−) é 

consumido pelo íon H+. Resultando em uma ou mais moléculas de 

água.  

2HNO3+Ca(OH)2Ca(NO3)2+2H2O 

H2SO4+2NaOHNa2SO4+2H2O   

Reação de Neutralização Parcial quando os íons de hidroxila e 

hidrônio reagem em proporções definidas de 1:1, não havendo o 

consumo total de íons (OH)− ou H+. Resultando em apenas uma 

molécula de água. 

HCl + Ca(OH)2 Ca(OH)Cl + H2O 

H2CO3 + NaOH NaHCO3 + 2H2O     

Em todo composto salínico o cátion é sempre o metal da base, 

enquanto que o ânion é sempre o ametal + oxigênio ou somente 

ametal do ácido. 

 

KCl                      Cátion: K+       base  de  origem:  KOH  

                            Ânion: Cl−      Ácido  de  origem:   HCl 

 

Fe2(SO4)3             Cátion: Fe3+                   Base de origem: Fe(OH)3 

                            Ânion: (SO4)2−             Ácido de origem: H2SO4 

 

Cloreto de Sódio NaCl  (Sal de Cozinha) 
 

Principais aplicações 

Tempero de comidas; 

conservação de carnes, de 

pescados e de peles; está 

presente no soro caseiro e no 

soro fisiológico; além de ser 

usado como matéria-prima na 

produção de soda cáustica 

(NaOH), de gás cloro (Cl2) e 

de gás hidrogênio (H2) por 

meio de sua eletrólise em meio aquoso. 
 

Fluoreto de Sódio NaF 

 Apesar de muitas vezes ser chamado 

apenas de “flúor” nas embalagens dos 

cremes dentais, entretanto, essa 

designação é incorreta; 

 

Principais aplicações 

É usado em cremes dentais, pois previne as cáries nos dentes. 

Nitrato de Sódio NaNO3 (Salitre do Chile) 
 

Principais aplicações 

É usado na fabricação de nitrato de 

potássio e serve como matéria prima na 

produção de pólvora negra, usada como 

explosivo; é utilizado também nas 

indústrias de fertilizantes e como 

conservante de carnes enlatadas e 

defumadas.   

 

Carbonato de Sódio Na2CO3 (Barrilha ou  soda) 

Principais aplicações 

Usado em tratamento de águas de 

piscina; na fabricação de vários 

produtos como sabões, remédios, 

corantes, papeis e, principalmente, na 

produção de vidro, juntamente com o 

carbonato de cálcio do calcário e com a 

sílica da areia. 

Barrilha +calcário + areia   vidro comum + gás carbônico 

 

Na2CO3+ CaCO3   + SiO2   silicatos de sódio e cálcio + CO2 
 

xNa2CO3+ yCaCO3  + z SiO2  (Na2O)x .(CaCO)y .(SiO2)z+(x + y) CO2 
 

Carbonato Ácido de Sódio ou Hidrogenocarbonato de 
Sódio NaHCO3 ( Bicarbonato de sódio). 
 

Principais aplicações:  
 

É usado como fermento de bolos e pães, 
em extintores de incêndio de espuma, em 
talcos desodorantes e em antiácidos 
estomacais. 
 

 

Carbonato de Cálcio CaCO3  Calcário ou mármore 
 

Principais aplicações  
 

Conforme já mencionado, ele é uma 

das matérias-primas da produção de 

vidro; é usado também na produção de 

cimento juntamente à argila e areia; na 

fabricação de pias, estátuas, pisos e 

escadarias; na agricultura, para reduzir 

a acidez do solo; é utilizado, ainda, na 

produção de cal virgem; além de 

compor as estalactites e estalagmites 

que existem em muitas cavernas, 

recifes de corais e carapaças de muitos animais marinhos. 
 

Sulfato de CálcioCaSO4 (Sua forma hidratada é conhecida como 

gipsita) 
 

Principais aplicações 
 

É usado na fabricação do giz 

escolar e do gesso usado na 

Medicina para imobilização; na 

construção civil; na produção 

de moldes dentários e em 

certos tipos de tintas. 
 

Sulfato de Magnésio MgSO4 (Sal amargo ou sal de Epsom)  
 

Principais aplicações 
 

Possui ação laxativa e é 

usado para massagens e 

banhos relaxantes. 
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Fosfato de Cálcio  Ca3(PO4)3 
 

Principais aplicações 
 

 É encontrado na crosta 

terrestre e nos ossos dos 

animais. Por meio da 

calcinação desses ossos, 

obtém-se a “farinha de osso”. 

Além de ser utilizado também 

na produção de fertilizantes 

fosfatados. 
 

Hipoclorito de sódio NaClO (Nomes comerciais de alvejantes, 

geralmente com o nome de cloro) 
 

Principais aplicações 
 

 É usado principalmente como 

alvejante, branqueador de tecidos e 

papeis; tem ação bactericida, sendo 

usado na limpeza de casas,hospitais, 

alimentos (como verduras e legumes) e 

no tratamento de águas para consumo 

e de piscinas. 

Nitrato de AmônioNH4NO3 

Principais aplicações 

 Como fertilizante e explosivo, 

inclusive foi usado juntamente ao 

óleo combustível no ataque terrorista 

aos edifícios do World Trade Center, 

em 11 de setembro de 2001. 

 

Óxidos 

são compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais 

eletronegativo. Por exemplo: H2O, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5, etc. 

Apenas os compostos oxigenados do flúor (como, por exemplo, OF2 

e O2F2) não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio, 

pois, como já vimos, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. 

 
ÓXIDOS ÁCIDOS 

São óxidos em que apresentam um ametal ligado ao átomo de 

oxigênio.   

Apresentam um caráter covalente e, por isso, possuem estrutura 

molecular, devido à pequena diferença de eletronegatividade entre o 

oxigênio e o ametal.  

Os óxidos ácidos também podem ser denominados de anidridos 

ácidos, pois são obtidos pela total eliminação de hidrogênio, na 

forma de água nos ácidos oxigenados. 

Estes compostos podem reagir com água gerando um ácido ou 

reagir com uma base produzindo um sal e água. 

Reagem com água formando um ácido oxigenado 

SO2 + H2O  H2SO3 

Reagem com  bases formando sal e água. 

SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O 

Dentre os óxidos de características ácidos, destacam-se: 

CO2presente em bebidas gaseificadas, que reagem com a água 

tornando o meio ácido, devido à produção de ácido carbônico 

(H2CO3). No seu estado sólido, o CO2é conhecido como gelo seco, 

devido a sua sublimação – passagem do estado sólido para gasoso. 

 SO2 e SO3 Principais responsáveis pelo fenômeno da Chuva Ácida, 

juntamente com óxidos do tipo NOx, e também, pelo Efeito Estufa. 

 

CHUVA ÁCIDA 

A chuva ácida é um dos grandes problemas ambientais da 

atualidade. Esse fenômeno é muito comum nos centros urbanos e 

industrializados, onde ocorre a poluição atmosférica decorrente da 

liberação de óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de carbono (CO2) e 

do dióxido de enxofre (SO2), sobretudo pela queima do carvão 

mineral e de outros combustíveis de origem fóssil. 

 

É importante ressaltar que a chuva contém um pequeno grau natural 

de acidez, no entanto, não gera danos à natureza. O problema é que 

o lançamento de gases poluentes na atmosfera por veículos 

automotores, indústrias, usinas termelétricas, entre outros, tem 

aumentado a acidez das chuvas. 

 

O dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre 

reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, sendo 

que o resultado desse processo é a formação do ácido nítrico 

(HNO3) e do ácido sulfúrico (H2SO4). Ao se precipitarem em forma 

de chuva, neve ou neblina, ocorre o fenômeno conhecido como 

chuva ácida, que, em virtude da ação das correntes atmosféricas, 

também pode ser desencadeada em locais distantes de onde os 

poluentes foram emitidos. 

Entre os transtornos gerados pela chuva ácida estão a destruição de 

lavouras e de florestas, modificação das propriedades do solo, 

alteração dos ecossistemas aquáticos, contaminação da água 

potável, danificação de edifícios, corrosão de veículos e 

monumentos históricos, etc. De acordo com o Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF), cerca de 35% dos ecossistemas do continente 

europeu foram destruídos pelas chuvas ácidas. 

A maior ocorrência de chuvas ácidas até os anos 1990 era nos 

Estados Unidos da América (EUA). Contudo, esse fenômeno se 

intensificou nos países asiáticos, principalmente na China, que 

consome mais carvão mineral do que os EUA e os países europeus 

juntos. No Brasil, a chuva ácida é mais comum nos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo. 

Algumas ações são necessárias para reduzir esse problema, tais 

como a redução no consumo de energia, sistema de tratamento de 

gases industriais, utilização de carvão com menor teor de enxofre e 

a popularização de fontes energéticas limpas: energia solar, eólica, 

biocombustíveis, entre outras. 

Por Wagner de Cerqueira e Francisco 

Graduado em Geografia 

ÓXIDOS BÁSICOS 

Os óxidos básicos são óxidos que apresentam um metal com 

número de oxidação 1+ ou 2+, ligados ao átomo de oxigênio. 

Apresentam caráter iônico, devido à grande diferença de 

eletronegatividade entre os elementos. Por isso, seus compostos 

geralmente são sólidos à temperatura ambiente. 

Reagem com Água formando uma Base 

Na2O+H2O  NaOH 

Reagem com Ácidos formando Sal e Água 
Na2O+H2SO4  Na2SO4+H2O 

Dentre os óxidos básicos, destaca-se: 

CaO – Conhecido como cal viva ou virgem, é utilizado na 

preparação da argamassa. Além disso, em regiões agrícolas, é 

utilizado para correção da acidez nos solos, processo conhecido 

como Calagem. 
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MgO –  Conhecido como magnésia, ao reagir com a água foram o 

leite de magnésia – Mg(OH)2 – substância utilizada como antiácido 

estomacal. 

ÓXIDOS DUPLOS OU MISTOS 

Os óxidos duplos ou mistos são aqueles que originam dois 

óxidos, do mesmo elemento, ao serem aquecidos.   

Os principais óxidos duplos são: 

MagnetitaFe3O4Um dos principais componentes do ímã natural 

Formado por  FeO+Fe2O3.  

Zarcão Pb3O4Formado por 2 PbO+PbO2  ,quando aplicado sobre 

materiais de ferro, impede o seu contato com oxigênio, evitando 

assim a formação da ferrugem, isto é, a oxidação do ferro. 

 

ÓXIDOS NEUTROS 
 

Formados por ametais, por isso são covalentes, não reagem com 

água, ácido ou base. São chamados de indiferentes ou inertes 

PRINCIPAIS ÓXIDOS NEUTROS 

Monóxido de Carbono CO extremamente tóxico para os seres 

humanos, por formar um complexo muito estável com a 

hemoglobina que impede a troca gasosa que esta realiza no 

organismo. 

Monóxido de dinitrogênio ou Óxido Nitroso N2O Utilizado como 

anestésico em consultórios odontológicos. 
 

Monóxido de nitrogênio ou Óxido Nítrico NO extremamente tóxico, 

assim como o Monóxido de Carbono. 

 

ÓXIDOS ANFÓTEROS 

Comportam-se como óxidos básicos na presença de um ácido, e 

como óxidos ácidos na presença de uma base. 

Principais óxidos anfóteros 

Óxido de Zinco ZnO 

Encontrado na natureza como mineral Zincite, é utilizado como 

aditivo na produção de plásticos, cerâmicas, vidros e pneus, por 

exemplo. 

Óxido de AlumínioAl2O3 

Conhecido como Alumina, é largamente utilizado na produção de 

alumínio puro.  

Existem outros formados por metais e ametais, porém são menos 

importantes, tais como: SnO,SnO2,PbO,PbO2,As2O3,As2O5. 

Ao reagirem tanto com ácidos ou base, produzem sal e água. 

Comporta-se como óxido acido 

ZnO + 2NaOH   Na2ZnO2 + H2O 

Al2O3 + 2NaOH   2NaAlO2 + H2O  

Comportam-se como óxido Básico  
ZnO + 2HCl    ZnCl2 + H2O 

Al2O3 + 6HCl   2AlCl3 + 3H2O 

 

PERÓXIDOS 
 

São formados por cátions das famílias dos Metais Alcalinos 

(Grupo1) e Metais Alcalinos Terrosos (Grupo 2), na qual o oxigênio 

possui número de oxidação igual a1 –.   

Peróxido de sódioNa2O2 

Peróxido de bário BaO2 

Peróxido de hidrogênio H2O2 

O Peróxido de Hidrogênio é um dos principais peróxidos utilizados. 

Encontrado nas farmácias em solução a 3% é popularmente 

conhecido como Água Oxigenada. É utilizada como antisséptico e 

para clareamento de cabelos e pelos. Nas pastas de dente, são 

utilizados como abrasivos para clarear os dentes. Nas indústrias, é 

utilizado em uma concentração superior a 30%, como alvejantes de 

madeiras e fibras têxteis.  

Os peróxidos podem reagir com água ou ácido, mas, em ambos os 

casos, haverá a produção de água oxigenada. 

Reagem com Água formando uma Base e Água Oxigenada 

CaO2+2H2O Ca(OH)2+H2O2 

Reagem com Ácidos formando Sal e Água Oxigenada 

CaO2+2HCl   CaCl2+H2O2 

 

Saiba classificar bem os tipos de óxidos, eles são importantes 
para formação de ácidos e bases  que influenciarão em 
resoluções de pH. Também fique atento no processo de 
neutralização. Esse assunto tem complementação na hidrólise 
de sais contidos no segundo módulo. 

 

https:                           

 //ww                          www.youtube.com/watch?v=eE4pDJqo                                                         

6w0 

 

Texto sobre          Sobre a  chuva ácida                                           

    http://www.i           infoescola.com/quimica/chuva-acida/ 
"Destruição camada ozônio pelos cfcs" 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/destruicao-
camada-ozonio-pelos-cfcs.htm 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Geografia -  Fontes de Energia no Brasil e 
Mineração. 
LINKS COM O CADERNO THÉTIS 
Texto 2: Combate as mudanças climáticas deve envolver 
cidades, diz brasileira que integra o painel da ONU. 
Texto 43: Transporte urbano tem ligação direta com 

problemas de saúde mortais. 
 

 

 

01. (UERJ - 2015) Os combustíveis fósseis, que têm papel de 

destaque na matriz energética brasileira, são formados, dentre 

outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa 

dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que 

vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A 

fórmula química desse óxido corresponde 

A) CO2                      B) SO3               C) H2O         D) Na2O            E) BaO 

 

02. (IFSP – 2014) O carbonato de sódio, Na2CO3, conhecido 

comercialmente como barrilha, tem grande uso no tratamento de 

águas de piscinas e de abastecimento público. Tal substância é 

classificada como um 

A) óxido básico                     B) óxido ácido                  C) hidróxido 

D) ácido                E) sal 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 03: 

“... Por mais surpreendente que pareça, a desintegração do exército 

napoleônico pode ser atribuída a algo tão pequeno quanto um botão 

— um botão de estanho, para sermos mais exatos, do tipo que 

fechava todas as roupas no exército, dos sobretudos dos oficiais às 

calças e paletós dos soldados de infantaria. Quando a temperatura 

cai, o reluzente estanho metálico exposto ao oxigênio do ar começa 

a se tornar friável e a se esboroar (desfazer) num pó acinzentado e 

não metálico — continua sendo estanho, mas com forma estrutural 

diferente”.  

Adaptado de Os Botões de Napoleão- Penny Le Couteur e Jay Burreson p. 8). 

http://www.i/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/destruicao-camada-ozonio-pelos-cfcs.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/destruicao-camada-ozonio-pelos-cfcs.htm
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03. (ESPECEX – AMAN - 2014) O texto acima faz alusão a uma 

reação química, cujo produto é um pó acinzentado e não metálico. A 

alternativa que apresenta corretamente o nome e fórmula química 

dessa substância  

A) cloreto de estanho de fórmula SnCl2. 

B) óxido de estanho II de fórmula SnO. 

C) óxido de estanho VI de fórmula Sn2O3. 

D) peróxido de estanho de fórmula Sn3O2. 

E) estanho metálico de fórmula o Sn0. 

04. (UERN -  2013) O ácido sulfúrico (H2SO4), comumente 

encontrado nas baterias de carro, reage com o hidróxido de sódio 

(NaOH), conhecido como soda cáustica, na proporção de 1:1.O 

precipitado formado será o  

A) sulfito de sódio.    B) sulfato de sódio.  C) sulfeto de sódio.  

D) sulfoso de sódio.  E) hidrogenossulfato de sódio. 

 

05. (UDESC - 2012) O leite de magnésia é uma suspensão de 

Mg(OH)2(s) em água. Esta suspensão dissolve-se com a adição de 

HCl(aq) gerando uma solução final aquosa incolor que contém cloreto 

de magnésio. As funções químicas das substâncias Mg(OH)2, HCl e 

cloreto de magnésio, respectivamente, são: 

A) óxido, ácido e base   B) óxido, ácido e sal   C) base, ácido e sal  

D) sal, ácido e óxido      E) base, ácido e óxido 

 

06. (PREUNI-SEED 2017) 

Texto I 

Explosões que destruíram no passado fabricas de fertilizantes, como a 

ocorrida na noite de quarta-feira (17) perto de Waco, no Texas, e na 

fábrica AZF em Toulouse, na França, em setembro de 2001, em muitos 

casos envolveram nitrato de amônio, um fertilizante amplamente usado 

na agricultura. O nitrato de amônio, por si só, é relativamente pouco 

explosivo. Ele se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis 

em água e é seguro, desde que não aquecido. A partir de 210 °C, 

decompõe-se e, se a temperatura aumentar para além de 290 °C, a 

reação pode tornar-se explosiva. 

Texto II 

Esse truque caseiro já é muito utilizado na Europa, especialmente 

na França, onde as mulheres são adeptas do bicarbonato de aliados 

de beleza. Nos EUA, indústrias que produzem o bicarbonato estão 

investindo em mostrar para suas consumidoras versatilidade do 

bicarbonato e sua imensidão de possibilidade de uso. Uma das 

vantagens da utilização do bicarbonato de sódio para cuidar da 

beleza é que apesar do produto ser milagroso, ele é barato.  

As fórmulas dos textos I e II são respectivamente: 

A) Na2CO3 e NH4OH.  B) NH4NO3 e NaHCO3. C) NaHCO3 e NH4NO3.     

D) NH3CO3 e NaNO3.  E) NaHCO3 e NH4OH. 

 
 

07. (ENEM - 2016)  A bauxita é o minério utilizado na fabricação do 

alumínio, a qual apresenta Al2O3 (alumina) em sua composição. 

Após o trituramento e lavagem para reduzir o teor de impurezas, o 

minério é misturado a uma solução aquosa de NaOH (etapa A). A 

parte sólida dessa mistura é rejeitada e a solução resultante recebe 

pequenos cristais de alumina, de onde sedimenta um sólido (etapa 

B). Esse sólido é aquecido até a obtenção de um pó branco, isento 

de água e constituído unicamente por alumina. Finalmente, esse pó 

é aquecido até sua fusão e submetido a uma eletrólise, cujos 

produtos são o metal puro fundido (Al) e o gás carbônico (CO2). 

SILVA FILHO, E. B.; ALVES, M. C. M.; DA MOTTA, M. Lama vermelha da indústria de 
beneficiamento de alumina: produção, características, disposição e aplicações alternativas. 
Revista Matéria, n. 2, 2007 
 

Nesse processo, as funções das etapas A e B são, respectivamente, 

A) oxidar a alumina e outras substâncias e reduzir seletivamente a 

alumina. 

B) solubilizar a alumina e outras substâncias e induzir a 

precipitação da alumina. 

C) solidificar as impurezas alcalinas e deslocar o equilíbrio no 

sentido da alumina. 

D) neutralizar o solo ácido do minério e catalisar a reação de 

produção da alumina. 

E) romper as ligações químicas da alumina e diminuir o calor de 

formação do alumínio. 

 

08. (ENEM - 2016 - 2ª APLICAÇÃO) Nos anos 1990, verificou-se o 

rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, 

em parte de seu curso, águas extremamente ácidas por receber um 

efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido 

sulfúrico (H2SO4). Essa água, embora límpida, era desprovida de 

vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel 

celulose que emprega hidróxido de sódio (NaOH) e carbonato de 

sódio (Na2CO3) em seus processos. Em pouco tempo, observou-se 

que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a 

vida aquática voltou a florescer. 

HARRIS,D.C Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: Livros Técnico e Científicos, 

2012 (adaptado) 

A explicação para o retorno da vida aquática nesses rio é a 

 

A) diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. 

B) precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova 

fábrica. 

C) biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo 

efluente descartado. 

D) diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica 

de papel e celulose. 

E) volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente 

introduzido no rio. 

 

09. (ENEM - 2015) Em um experimento, colocou-se água até a 

metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, 

adicionaram-se três gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. 

Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial, em pequenas 

quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, 

acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a 

cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. 

Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o 

desaparecimento da cor rosa.  

MATEUS, A. L. Química na cabeça. Belo Horizonte: UFMG, 2001 (adaptado). 

 A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a 

combustão do palito de fósforo, ocorreu o (a) 

 

A) formação de óxidos de caráter ácido.  

B) evaporação do indicador fenolftaleína.  

C) vaporização de parte da água do frasco. 

D) vaporização dos gases de caráter alcalino. 
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E) aumento do pH da solução no interior do frasco. 

10. (ENEM/PPL - 2012) Com o aumento da demanda por alimentos 

e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz- se cada vez 

mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para 

determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua 

plantação (aumentar o pH), um fazendeiro foi a uma loja 

especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas, 

indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado de 

que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis 

alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro 

agrônomo procurando saber qual comprar. 

O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao 

fazendeiro o 

 

A) KCℓ       B) CaCO3         C) NH4Cℓ         D) Na2SO4               E) Ba3(NO2) 

 

11. (ENEM – 2012 - 2ª APLICAÇÃO) Ácido muriático (ou ácido 

clorídrico comercial) é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos 

para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua 

aplicação em resíduos contendo quantidades apreciáveis 

de CaCO3 a ampla utilização desse ácido por profissionais da área 

de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados 

durante seu uso. 

A fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser realizado 

para confrmar sua presença são, respectivamente: 

 

A) CO2 e borbulhá-lo em solução de KCℓ 

B) CO2 e borbulhá-lo em solução de HNO3 

C) H2 e borbulhá-lo em solução de NaOH 

D) H2 e borbulhá-lo em solução de H2SO4 

E) CO2 e borbulhá-lo em solução de Ba(OH)2 

 

12. (ENEM – 2010 / 2ª APLICAÇÃO) Cientistas da Austrália 

descobriram um meio de produzir roupas que se limpam sozinhas. A 

equipe de pesquisadores usou nanocristais de dióxido de titânio 

(TiO2) que, sob ação da luz solar, são capazes de decompor as 

partículas de sujeira na superfície de um tecido. O estudo 

apresentou bons resultados com fibras de algodão e seda. Nesses 

casos, foram removidas manchas de vinho, bastante resistentes. A 

nanocamada protetora poderá ser útil na prevenção de infecções em 

hospitais, uma vez que o dióxido de titânio também mostrou ser 

eficaz na destruição das paredes celulares de microrganismos que 

provocam infecções. O termo nano vem da unidade de medida 

nanômetro, que é a bilionésima parte de 1 metro.  

Veja. Especial Tecnologia. São Paulo: Abril, set. 2008 (adaptado). 
 

A partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores em relação ao 

uso de nanocristais de dióxido de titânio na produção de tecidos e 

considerando uma possível utilização dessa substância no combate 

às infecções hospitalares, pode-se associar que os nanocristais de 

dióxido de titânio 

 

A) são pouco eficientes em ambientes fechados e escuros.  

B) possuem dimensões menores que as de seus átomos 

formadores.  

C) são pouco eficientes na remoção de partículas de sujeira de 

natureza orgânica.  

D) destroem microrganismos causadores de infecções, por meio de 

osmose celular.  

E) interagem fortemente com material orgânico devido à sua 

natureza apolar 

 

REAÇÕES QUÍMICAS 
 

Como elemento ou espécie química, apenas os gases nobres 

(gases raros), grupo 18 da tabela periódica, apresentam nível 

energético característico de estabilidade (regra dos octetos). No 

entanto, todos os outros elementos químicos buscam naturalmente 

atingir esse nível, e é a partir desta necessidade que surge às 

chamadas ligações químicas, dando origem às substâncias 

compostas de mais de um elemento químico.  

Dada a determinadas condições naturais, ou criadas pelo homem 

(criação de novos materiais), estas substâncias podem reagir umas 

com as outras, dando origem a novas substâncias (simples ou 

compostas), ou mesmo interagir entre elas, dada a condições de 

reatividade (nível energético mais instável) formando novas 

substâncias; surge assim as chamadas Reações Químicas. 

Na prática, em geral, evidenciamos a ocorrência de uma reação 

química ou fenômeno químico ( Já visto na aula 1) pela presença 

dos seguintes fatores: 

 Mudança da cor de uma substância; 

 Liberação de gases (efervescência); 

 Formação de um sólido (precipitação); 

 Aparecimento de uma chama ou luminosidade. 

Pode-se representar uma reação química, por uma representação 

simbólica padronizada a partir dos símbolos dos elementos e 

substâncias chamadas de Equações Químicas. 

 

Coeficientes–são os números que precedem as fórmulas e indicam 

a proporção entre as substâncias que participam da reação 

Índices – são os números que sucedem os símbolos dos elementos 

e indicam o número de átomos presentes nas substâncias. 

ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃO POR MOLÉCULAS 

 Qualquer molécula isolada possui uma certa quantidade 

de energia além daquela associada com seu movimento no espaço. 

A maior parte está na forma de energia cinética e energia potencial 

eletrostática dos elétrons que se movimentam em órbitas em torno 

do núcleo dos átomos. Outras quantidades menores de energia 

estão associadas com a vibração de átomos em torno de suas 

posições médias na molécula e a rotação da molécula em torno de 

seu centro de massa. 

Uma molécula pode sofrer uma transição para um nível mais alto de 

energia absorvendo radiação eletromagnética. Da mesma forma, ela 

pode descer a um nível mais baixo de energia emitindo energia 

radiante. Somente certas variações discretas de energia são 

permitidas, previstas pela teoria quântica. 

 A maior parte das linhas de absorção associadas com mudanças 

orbitais envolvem radiação de raios X, ultravioleta e radiação visível. 

Mudanças vibracionais são usualmente associadas com o intervalo 

infravermelho, enquanto as transições rotacionais, que envolvem as 

menores quantidades de energia, tendem a estar associadas com a 

região de microondas. Algumas moléculas, como o CO2, H2O e 
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O3 podem absorver ou emitir um fóton de energia radiante quando 

sofrem uma transição simultânea rotação-vibração. 

Fonte:http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-3.html 

 

As Equações Químicas, em geral, não nos são apresentadas de 

forma balanceadas; ou seja, com seus coeficientes acertados a 

obedecer a “lei da conservação das massas”, lei de Lavoisier. A 

quantidade de átomos, de um mesmo elemento químico, existente 

no primeiro membro da equação química, tem que ser a mesma no 

segundo membro.  

 

Métodos de balanceamento 

POR TENTATIVA: 

Regras práticas: 

 

O hidrogênio e o Oxigênio, sempre que possível, devem ser 

balanceados por último; 

No balanceamento devemos nos limitar a alterar os coeficientes de 

reagentes e/ou produtos, mas nunca os índices, pois isso alteraria a 

natureza das substâncias que participam da reação. 

Reação não balanceada: 

Al + O2Al2O3 

Al2(CO3)3Al2O3 + CO2 

Reação  balanceada: 

4 Al + 3 O2  2 Al2O3 

Al2(CO3)3 Al2O3 + 3 CO2 

http://www.brasilescola.com/quimica/balanceamento-por-
oxirreducao.htm 

TIPOS DE REAÇÕES QUÍMICAS: 

a) Quanto às substâncias participantes: 

Reações de Síntese ou Adição – reações em que duas ou mais 

substâncias (simples ou compostas) originam uma única substância 

composta. 

Exemplo: O oxigênio e o hidrogênio liquefeitos são os combustíveis 

líquidos mais comuns, usados para impulsionar os foguetes pela 

expulsão dos gases de combustão, gerados pela reação de síntese: 

2H2 + O2 2H2O 

Reações de Análise ou Decomposição – reações em que uma única 

substância composta se desdobra em outras substâncias simples ou 

compostas. 

Exemplo: O fermento químico de bicarbonato de amônio, também 

conhecido como carbonato ácido de amônio, é misturado à massa 

do bolo.Ao ser aquecido, decompõe-se, produzindo gás dentro da 

massa que deixa o bolo fofo. 

NH4HCO3(s) NH3(g) + H2O (g) + CO2(g) 

Reações de Dupla troca – reações em que duas substâncias 

compostas produzem duas outras substâncias compostas (o nome 

resulta do fato de as substâncias permutarem entre si parte de suas 

estruturas). 

Exemplo: No suco gástrico existe ácido clorídrico, que, em excesso, 

causa azia. O uso de leite de magnésia, uma suspensão de 

hidróxido de magnésio, ou medicamento a base de hidróxido de 

alumínio, diminui a acidez, aliviando a acidez. As reações que 

ocorrem são: 

2HCl+ Mg(OH)2 MgCl2 + 2H2O 

3HCl+ Al(OH)3 AlCl3 + 3H2O 

Reações de Simples Troca ou Deslocamento – reações em que uma 

substância simples reage com uma composta, produzindo outra 

substância composta e outra simples. 

Exemplo: Ao colocarmos limalhas de ferro em solução de sulfato de 

cobre, obteremos, por deslocamento do cobre pelo ferro, o sulfato 

de ferro II e o cobre precipitado. 

Fe+ CuSO4 FeSO4 +  Cu 

b) Quanto ao envolvimento de calor (reações estudadas em 

Termoquímica – Módulo II) 

 

c) Quanto à velocidade (reações estudadas em Cinética Química – 

Módulo II) 

Reações Rápidas – às vezes ocorrem de forma tão rápidas que 

caracterizamos como explosão (a queima da pólvora). 

Reações Lentas – a reação de formação do petróleo ocorre em 

milhões de anos. 

d) Quanto à Reversibilidade (reações estudadas em Equilíbrio 

Químico – Módulo II) 

Reações Reversíveis - ocorre simultaneamente nos dois sentidos. O 

equilíbrio químico somente é estabelecido em reações reversíveis, 

quando a velocidade de formação (v1) for igual à velocidade de 

decomposição (v2); ou seja v1=v2 (condição de equilíbrio). 

                                               V1 

CaO + CO2 CaCO3 

                                               V2 

Reações Irreversíveis – ocorrem em um único sentido. 

NaCl + AgNO3AgCl  + NaNO3 

Reações Químicas no cotidiano 

http://www.brasilescola.com/quimica/balanceamento-por-oxirreducao.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/balanceamento-por-oxirreducao.htm
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   A ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento 

de novas substâncias (produtos), diferentes das originais 

(reagentes). Quando as substâncias reagem, às vezes ocorrem 

fatos bastante visíveis que confirmam a ocorrência da reação e 

dentre eles, podemos destacar: desprendimento de gás e luz, 

mudança de coloração e cheiro, formação de precipitados, etc.  

Um exemplo de reação química muito comum em nosso cotidiano é 

a reação de combustão, para que ela ocorra é necessária a 

presença de três fatores: um combustível, um comburente e energia 

de ativação. Essa reação consiste na queima de um combustível 

que pode ser a gasolina, álcool, etc., através da energia de ativação 

(calor de uma chama, faísca elétrica), na presença de um 

comburente que, em geral, é o oxigênio do ar (O2). 

EXEMPLOS 

1 reação de oxidação de uma maça cortada 

2 azedamento do vinho 

3fotossintesse 

4 automóveis em movimento 

5 movimentação dos músculos 

6 queima da vela 

7 incendios 

8 acender o fogo 

9 fermentação da massa do pão 

10 aparecimento da ferrugem. 

 

Mais exemplos: 
 

reação de Oxidação da palha de aço (bombril) 

Palha de aço + Oxigênio aço oxidado 

 

Reação de saponificação 

Algumas donas de casa, realizam esta reação química para a 

produção do sabão caseiro. Os ingredientes usados são: Gordura; 

Soda Cáustica; Água e Cinzas. 

 

Preparação de um café. 

Quando se faz um café, usando açúcar, água, e pó de café, realiza-

se uma reação química, onde o produto final é o café. 

 

Combustão de gasolina em um carro 

Quando a gasolina reage com o oxigênio do ar produz 

dióxido de     

Gás Butano reage com o oxigênio produzindo dióxido de carbono, 

água e energia (fogo) 

 

Uso de água oxigenada para descolorir Pêlos em mulheres 

à água oxigenada (Peróxido de Hidrogênio) reage com os Pêlos, 

alterando a sua coloração. 

FONTE:http://br.answers.yahoo.com 

 

    

 
 
O tema dessa aula é de total importância para a 
compreensão dos cálculos estequimétricos. Algo que é bem 
cobrado nas provas do ENEM. Esse conteúdo também é 
abordado com o entendimento dos conteúdos de oxirredução. 

 
 

 

http://www.mundodaquimica.com.br/2012/08/  balanceando a 
equacao-aprenda-de-um-jeito-facil-e-divertido/ 

 

 LINKS COM OUTRAS DISCIPLINAS: 
Leia em Artes - Arte do Renascimento;  
Leia em História -  Renascimento Cultural; 
Leia em Educação Física – Pressão arterial e Osteoporose. 

 

01. (PUC – ADAPTADA 2018) Um comprimido efervescente 

(Sonrisal) é, em geral, uma mistura de bicarbonato de sódio, 

carbonato de sódio, ácido cítrico e ácido acetilsalicílico (AAS). Ao 

ser colocado em água, há liberação de um gás, derivado do ácido 

carbônico (instável), devido a equação: 

H2CO3  H2O + CO2 (g) 

Essa última equação é classificada como: 

A) Síntese, produzindo um óxido básico.  

B) Análise, sendo originada de um oxiácido de força moderada. 

C) Dupla-troca, originando de um hidrácido de força moderada. 

D) Deslocamento, produzindo uma substância  anfótera.  

E) Oxirredução, onde existe variação no nóx do oxigênio. 

 

02. (UFSM -  2014)  Na produção de eletricidade, são, algumas 

vezes, usados geradores a óleo. Quando o óleo queima, produz SO2 

que deve ser eliminado antes de ser emitido ao ar, pois é formador 

de chuva ácida. Um dos métodos para a sua eliminação usa o 

calcário, produzindo sulfito de cálcio que, posteriormente, é 

removido por precipitação eletrostática. As reações envolvidas na 

eliminação do SO2 são:  

     1.CaCO3    CaO(s)   +    CO2(g) 

           2. CaO(s)  +       SO2(g)    CaSO 3(s) 

As reações 1 e 2 denominam-se, respectivamente, reações de  

A) deslocamento e análise.   B) deslocamento e síntese.  

C) síntese e análise.              D) análise e síntese.  

E) síntese e deslocamento. 

 

03. (UEPB -  ADAPTADA - 2018) O bronzeamento é causado pelo 

aumento da quantidade de melanina na pele devido à radiação 

ultravioleta. Pode ocorrer naturalmente, pelo efeito do sol, ou por 

meio de câmaras de luz ultravioleta, o chamado bronzeamento 

artificial. Nos dois casos, o princípio é o mesmo. Nessa mesma linha 

de pensamento, O processo da fotossíntese é um exemplo mais 

comum de reação fotoquímica que ocorre naturalmente que estão 

relacionados entre as interações da matéria e a luz. Assim, uma 

reação fotoquímica só ocorre se 

Fonte:http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_reac

oes_fotoquimicas.pdf 

A) houver qualquer radiação eletromagnética que atinja o reagente.  

B) existirem dois ou mais compostos para reagir.  

C) houver radiação eletromagnética que possa induzir a reação. 

D) houver exclusivamente radiação luminosa.  

E) houver um catalisador. 

 
 

04. (ENEM - 2014) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) 

na atmosfera pode provocar depleção de ozônio (O3) na 

estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver 

parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos 

http://www.mundodaquimica.com.br/2012/08/
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seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado 

simplificadamente na figura. 

 

Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases 

CFCs é decorrência da 

A) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir 

espécies radicalares. 

B) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada 

por átomos de cloro. 

C) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para 

produzir átomos de cloro. 

D) reação direta entre os  CFCs e o ozônio para produzir oxigênio 

molecular e monóxido de cloro. 

E) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na 

molécula de ozônio por átomos de cloro. 

 

05. (ENEM - 2012) rótulo de um desodorante aerossol informa ao 

consumidor que o produto possui em sua composição os gases 

isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa 

informação, o rótulo traz, ainda, a inscrição “Não contém CFC”. As 

reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não 

utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante: 

 

 

A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O3) 

baseia-se na sua principal função: protegera matéria viva na Terra 

dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da 

radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente 

para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à 

vida. 

A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano 

neste aerossol é 

A) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como 

gases propelentes em aerossóis. 

B) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, 

capturam o Freon existente livre na atmosfera, impedindo a 

destruição do ozônio. 

C) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em 

dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), que não atacam o 

ozônio. 

D) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os 

hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, liberando 

hidrogênio (H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando 

água (H2O). 

E) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando 

carbono (C), que reage com o oxigênio doar (O2), formando 

dióxido de carbono (CO2), que é inofensivo para a camada de 

ozônio. 
 

06. (ENEM - 2012 - 2ª APLICAÇÃO) Para preparar uma massa 

básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e 

fermento. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no 

fermento: ele utiliza amido e açúcares da farinha em reações 

químicas que resultam na produção de alguns outros compostos 

importantes no processo de crescimento da massa. Antes de assar, 

é importante que a massa seja deixada num recipiente por algumas 

horas para que o processo de fermentação ocorra. 

Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois 

é quando ocorre a 

A) reprodução do fungo na massa. 

B) formação de dióxido de carbono. 

C) liberação de energia pelos fungos. 

D) transformação da água líquida em vapor d’água. 

E) evaporação do álcool formado na decomposição dos açúcares. 

 

CÁLCULOS QUÍMICOS 

É estudo das relações quantitativas (átomos, moléculas, massa e 

volume) dos constituintes de uma espécie química e da relação 

quantitativa entre duas ou mais espécies químicas presentes numa 

transformação química. 

Utiliza-se cálculo estequimétrico quando for necessario descobrir a 

quantidade de determinadas substâncias envolvidas numa reação 

química, reagentes e/ou produtos. 

Antes da resolução dos cálculos, deve-se seguir alguns passos: 

 

MASSAS DOS ÁTOMOS 

É fundamental, também, numa indústria química, por exemplo, saber 

antecipadamente qual a quantidade de reagentes que deve ser 

utilizada para se obter uma determinada quantidade de produto. O 

objetivo econômico de toda indústria que envolve processos 

químicos é produzir substâncias em quantidade suficiente, usando a 

menor quantidade possível de reagentes e com o menor custo, 

obtendo, assim, a melhor relação custo/benefício. 

 
 

MASSA DO ÁTOMO NA TABELA PERIÓDICA 
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O elemento neônio (Ne), por exemplo, é formado por três isótopos: 

20Ne, 21Ne e 22Ne. A abundância respectiva desses isótopos na 

natureza é de 90,92%, 0,26 % e 8,82%. Portanto, a massa atômica 

do elemento neônio é dada pela média ponderada desses três 

isótopos proporcionalmente à sua abundância. Veja: 

MA do elemento neônio = (90,92 . 20) + (0,26 . 21) + (8,82 . 22) 

                                  100 

MA do elemento neônio = 1818,4 + 5,46 + 194,04 

                                      100 

MA do elemento neônio = 2017,9 

                                      100 

MA do elemento neônio = 20,179 u 

 

A quantidade de matéria em mol pode ser expressa em outras 

grandezas, tais como: massa em gramas, volume de gases e, ainda, 

número de moléculas. 

RELACIONANDO QUANTIDADES 

  

 

 

 

 

 
 

LEIS PONDERAIS 

 

 

 

Determinar a massa de um corpo ("pesá-lo") 
é comparar sua massa com um padrão de 
massa conveniente e previamente 
escolhido. 
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FÓRMULA MÍNIMA OU EMPÍRICA 

Fornece a menor relação de proporção entre os elementos de um 

composto. A formula mínima pode ser igual à fórmula molecular do 

composto; no entanto, isso nem sempre é verdadeiro. 

Por exemplo, a fórmula empírica ou mínima da água é H2O, 

indicando que há a proporção de 2:1 entre os elementos que 

formam as moléculas de água. E, coincidentemente, essa também é 

a fórmula molecular da água.  

Porém, isso não ocorre sempre, observe os dois exemplos a seguir: 

 

Visto que a fórmula mínima é somente a relação dos átomos de 

cada elemento e não a quantidade real deles na fórmula molecular, 

pode ocorrer de compostos diferentes terem a mesma fórmula 

empírica e até mesmo a fórmula mínima de um composto pode ser 

igual à fórmula molecular de outro.  

 

Cálculo da Fórmula Mínima ou Empírica 

Para determinar a fórmula empírica de um composto é necessário 

encontrar a sua fórmula percentual ou centesimal, ou seja, tomando 

a massa de cada elemento em 100g de uma amostra.  

Exemplo 

A composição centesimal de determinado composto é dada por: 

40,00% de C, 6,67% de H e 53,33% de O. Transformando esses 

valores para grama, considerando uma massa de 100 g de amostra 

do composto. Assim, temos: 40 g de C, 6,67 g de H e 53,33 g de O. 

Transformando esses valores para a quantidade de matéria (mol). 

(Divide cada um dos valores encontrados por suas respectivas 

massas molares) 

 

C: 40/12 = 3,33                H: 6,67/1 = 6,67            O: 53,33/16 = 3,33 

 

Visto que os valores não são inteiros, usa-se o seguinte artifício: 

dividir todos os valores pelo menor deles, pois dessa maneira a 

proporção existente entre eles não é alterada. 

 

Nesse caso, o menor valor é 3,33, de modo que o resultado será: 

       

C: 3,33/3,33 = 1               H: 6,67/3,33 = 2              O: 3,33/3,33 = 1 

 

Resumidamente, os passos necessários para encontrar a fórmula 

empírica ou mínima de uma substância são: 

 

Jennifer Fogaça 
Graduada em Química 

Relações básicas para o cálculo 

Os coeficientes de uma reação química corretamente balanceada 

indicam a proporção de cada substancia que reage e que é 

produzida. Essa proporção pode ser tomada em massa, número de 

mols, número de moléculas ou íons-fórmula ou ainda em volume 

para substancias na fase gasosa. 

Esses dados nos permitem prever teoricamente a quantidade de 

reagentes que devem ser utilizados numa reação química e a 

quantidade de produtos que serão obtidos em condições 

determinadas.             

Essas informações são a base do cálculo estequiométrico e de 

todos os procedimentos feitos num laboratório ou numa indústria 

química. 

 

Exemplos 

 

I) De acordo com a equação 

Fe+O2Fe2O3 ;calcular: 

a) A quantidade de matéria de oxigênio necessário para reagir com 

5 mols de átomos de ferro. 

Pela equação 

4 Fe + 3 O2 2 Fe2O3 

4 mols   3 mols   2 mols 

5 mols   x mols 

Montando a proporção:        4/5   =   3/x                    X = 3,75 mols. 

 

b) O número de moléculas Fe2O3 que se formam a partir de 3,01 x 

10²³ moléculas de O2. 

 

4 Fe     +     3 O2                 2 Fe2O3 

 

                3 x 6,02 .10²³    –  2  x 6,02 .10²³ 

                 3,01 x 10²³         – Y 

3 x 6,02 . 10²³ / 3,01 x 10²³ = 2 x 6,02 . 10²³ / Y 

 

Y = 2 . 10²³ moléculas, logo, formam-se 2. 10²³ moléculas de Fe2O3. 

 

II) O carbonato de cálcio reage com o ácido clorídrico conforme a 

equação: 

 

CaCO3   +   HCl   CaCl2   +    H2O     +      CO2 

 

a) Calcular a massa de água, em gramas, e o volume de gás 

carbônico, nas CNTP, que se formam a partir de 50 g de carbonato 

de cálcio, sabendo que Ca = 40, C = 12, O = 16. 

 

De acordo com a equação: 

CaCO3   +   2HCl     CaCl2   +    H2O     +      CO2 

1 mol       2 mols      1 mol       1 mol           1 mol 
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100 g                                        18 g              22,4 L 

 50 g                                             X                  Y 

 

100 g/ 50 g  =   18 g/ X  =  22,4 L/ Y, logo: 

 

X = 9 g e Y = 11,2 L (formam-se 9 gramas de água e 11,2 litros de 

gás carbônico). 

 

Para o cálculo de volume:  

 

III) Calcular o volume de hidrogênio, a 27° C e 2 atm., que se obtém 

na reação entre 8 g de cálcio e quantidade suficiente de água, 

conforme a equação: 

Ca    +  2 H2O     Ca(OH)2      +     H2 

Pela equação 

 

1 mol de Ca           1 mol de H2 

 

40 g                     1 mol 

8 g                         X           X = 0,2 mols 

Então, obtém-se 0,2 mols de hidrogênio. Para sabermos o volume 

correspondente, aplicamos a Equação de Clapeyron: 

 

PV  = nRT       V = nRT/P     V = 0,2 . 0,082. 300/2 = 2,46, portanto, 

obtém-se 2,46 litros de hidrogênio. 

 

 

 
 
Essa aula trás os significados dos valores utilizados em 
gramas, Avogadro, em litros na CNTP que são utilizados no 
segundo e terceiro módulos, a depender do tipo da questão.  
 

 

 
LINKS COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Matemática -  Razão e Proporção, Regra de Três 
Simples e Compostas e Porcentagem. 
 

 

01. (CEFET-PR) Em uma experiência, 14g de gás nitrogênio 

reagiram com 3g de gás hidrogênio, formando 17g de gás amônia. 

Em outra experiência, 28g de gás nitrogênio foram misturados com 

10g de gás hidrogênio obtendo-se 34g de gás amônia e sobrando 4g 

de gás hidrogênio que não reagiu. Com base nesses dados, é 

possível comprovar a lei de: 

A) Da ação das massas D) Das proporções múltiplas 

B) Das proporções E) Da ação e da reação 

C) Das proporções constantes 

 

02. (VUNESP-SP) Um mol de adoçante aspartame, de fórmula 

molecular c14H18N2O5, reage estequiometricamente com dois mols 

de água para formar um mol de ácido aspártico, C4H7NO4, 1 mol de 

metanol, CH3OH, e 1 mol de fenilalanina. Com base nessas 

informações, conclui-se que a fórmula molecular de fenilalanina é: 

A) C14H18N2O5 B) C9H11NO2 C) C8H14N2O8 

D) C4H7NO4 E) CO3OH 

 

03. (ODONTO, DIAMANTINA-MG) A queima de 1,16 grama de um 

composto orgânico X produziu 2,64 gramas de CO2 e 1,0 grama de 

H2O. Qual a fórmula empírica (mínima) de X? 

A) CH2              B) C3H6O           C) C3H6O2            D) C3H8                E) C2H6O 

 

 TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

O uso mais popular do cloreto de sódio é na cozinha, onde é 

utilizado para acrescentar sabor a uma infinidade de alimentos e 

também como conservante e material de limpeza. É na indústria 

química, no entanto, que ele é mais consumido. São inúmeros os 

processos que fazem uso de produtos do processamento desse sal. 

04. (UNICAMP - 2014) Obtém-se um sal de cozinha do tipo light 

substituindo-se uma parte do sal comum por cloreto de potássio. 

Esse produto é indicado para pessoas com problemas de pressão 

arterial alta. Sabendo-se que a massa molar do sódio é menor que a 

do potássio, pode-se afirmar que, para uma mesma massa dos dois 

tipos de sal, no tipo light há 

A) menos íons cloreto e mais íons sódio do que no sal comum. 

B) mais íons cloreto e menos íons sódio do que no sal comum. 

C) mais íons cloreto e mais íons sódio do que no sal comum. 

D) menos íons cloreto e menos íons sódio do que no sal comum. 

E) mais cloreto e menos sódio do que no sal comum. 

 

05. (UFPB - 2011)  Em uma partida de futebol, um atleta gasta cerca 

de 720 kcal, o que equivale a 180 g do carboidrato C3H6O3. A partir 

dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade de 

carboidrato corresponde a: 

A) 2 mol            B) 1 mol          C) 3 mol       D) 0,5 mol          E) 4 mol 
 

 

06. (COVEST) O mármore (CaCO3) reage com o ácido sulfúrico 

formando o gesso (CaSO4), de acordo com a equação balanceada: 

H2SO4(aq) + CaCO3(s) → CaSO4(s) + H2O(l) + CO2(g) 

A massa de gesso formada pela reação de 25g de mármore com 

H2SO4 suficiente será: 

Dados: CaCO3 = 100 u; CaSO4 = 136 u; H2SO4 = 98 u.  

A) 5g.            B) 17g.            C) 34g.            D) 68g.             E) 100g. 

 

07. (UPF-RS) Considere a reação: 

3 (NH4)2CO3 + 2 H3PO4→ 2 (NH4)3PO4 + 3 CO2(g) + 3 H2O 

O volume em litros de gás carbônico liberado, quando 250g de 

carbonato de amônio reagem com excesso de ácido fosfórico, é de: 

Dados: Volume molar nas CNTP = 22,4 L.  H = 1,0g/mol; C = 

12g/mol; N = 14g/mol; O = 16g/mol; P = 31g/mol. 

A) 23,5 L.       B) 58,3 L.     C) 76,8 L.      D) 84,1 L.        E) 132,9 L. 

 

08. (UFRGS - 2013) Em 2012, após décadas de pesquisas, 

cientistas anunciaram, na Suíça, terem detectado uma partícula 

compatível com o denominado bóson de Higgs, partícula que dá 

origem à massa. Essa partícula foi detectada no maior acelerador de 

partículas do mundo, o Large Hadron Collider (LHC), onde são 

realizadas experiências que consistem em acelerar, em direções 

opostas, feixes de prótons em velocidades próximas à da luz, 

fazendo-os colidirem entre si para provocar sua decomposição. Nos 

experimentos realizados no LHC, são injetados, no acelerador, 

feixes contendo cerca de 100 bilhões de prótons, obtidos da ruptura 

de átomos de hidrogênio. 

Para obter 100 bilhões de prótons, é necessária uma quantidade de 

átomos de hidrogênio de, aproximadamente, 

A) 6,02 x 1011 mols.       B) 1,66 x 105 mols.         C) 6,02 x 10-1 mols. 

D) 3,01 x 10-10 mols.      E) 1,66 x 10-13 mols. 
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09.  (ENEM – 2010) As mobilizações para promover um planeta 

melhor para as futuras gerações são cada vez freqüentes. A 

maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida 

pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do 

ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, 

em média, cerca de 200g de dióxido de carbono por km percorrido. 

Revista Aquecimento Global. Ano 2, no 8. Publicação do Instituto Brasileiro de Cultura Ltda. 

 

Um dos principais constituintes da gasolina é o octano (C8H18). Por 

meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, 

permitindo que o carro entre em movimento. A equação que 

representa a reação química desse processo demonstra que 

A) no processo há liberação de oxigênio, sob a forma de O2.. 

B) o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do 

octano. 

C) no processo há consumo de água, para que haja liberação de 

energia. 

D) o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 

do octano. 

E) o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 

do octano 

 

10. (ENEM – 2013) O brasileiro consome em média 500 miligramas 

de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. 

Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 

problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge 

os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa 

óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 

Considerando-se o valor de 6 × 1023 mol–1 para a constante de 

Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a 

quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para 

que uma pessoa supra suas necessidades? 

 

A) 7,5 × 1021     B) 1,5 × 1022   C) 7,5 × 1023   D) 1,5 × 1025  E) 4,8 × 1025 

 

 

 
 

 

 
RELAÇÃO DE UNIDADES DE UMA EQUAÇÃO QUÍMICA 
 

Grau de Pureza 

 
 

Exemplo 
 

15 g de H2SO4, com 90% de pureza, reage com alumínio para 

formar Al2(SO4)3 e H2. Qual será a massa de hidrogênio formada? 
 

2 Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2 

Se a pureza do ácido sulfúrico é de 90%, então sua massa 

corresponde a 15 X (90/100), que é igual a 13,5 g. Na reação 

percebemos que 3 mols de H2SO4 (M = 98 g/mol) formam 3 mols de 

H2 (M = 2 g/mol), então: 
 

3 mols de H2SO4       3 mols de H2 

3 X 98 g       3 X 2g 

    15g X 0,9 x g de H2 

x = 0,275 g de H2. 
 

 

Exemplo  

Queimando 40 g de carbono puro, com rendimento de 95%, qual 

será a massa de dióxido de carbono obtida? 
 

C + O2 CO2 
 

Considerando um rendimento de 100% 
 
12gde C 44 g de CO2 

40g  de  C            x g de CO2 
 

x = 146,66 g de CO2 
 

Queimando 40 g de carbono puro é obtido 146,66 g de dióxido de 

carbono, caso o rendimento da reação seja de 100%.  
 

Mas a questão é que o rendimento é de 95%, logo: 
 

146,66g deCO2 100% 

          x g de CO295% 
 

x= 139,32 g de CO2 é obtido pela queima de carbono puro, numa 

reação com rendimento de 95%.  
 

Exemplo  
 

Qual será a quantidade de água formada a partir de 15 g de 

hidrogênio, sabendo que o rendimento da reação é de 80%? 

 

2 H2 + O2 2 H2O 
 

Considerando 100% de rendimento da reação: 
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4 g de H2 36 g de H2O 
15 g de H2x g de H2O 
 
x = 135 g de H2O 
 

Como o rendimento da reação foi de 80%, temos: 
 

135 gde H2O 100% 

    x g de H2O  80% 

 

x = 108 g de água será formada a partir de 15 g de hidrogênio, se o 

rendimento da reação for de 80%. 
 

REAGENTE EM EXCESSO E REAGENTE LIMITANTE 
 

 

Quando um problema fornece a quantidade de dois reagentes, 

provavelmente um deles está em excesso, enquanto o outro é 

totalmente consumido, sendo denominado reagente limitante. 

 

Para saber qual é o reagente limitante e qual está em excesso, 

deve-se: 

 

 

 
Exemplo 

Qual será a massa de sulfato de sódio (Na2SO4) obtida na reação de 

16 g de hidróxido de sódio (NaOH) com 20 g de ácido sulfúrico 

(H2SO4)? 

2NaOH + H2SO4Na2SO4 + H2O 

 
MASSA MOLAR  
 

NaOH = 40 g/mol 

H2SO4 = 98 g/mol 

Na2SO4 = 142 g/mol 
 

Para descobrir o reagente limitante e em excesso, ignora-se um 

deles e faz-se  cálculo em função do outro: 

2NaOH  + H2SO4     Na2SO4+ H2O 

   

2 X 40 g  de NaOH         98 g de H2SO4 

   16 g   de NaOH         x 
 

x = 19,6 g de  H2SO4 
 

19,6 g de ácido sulfúrico reagem com 16 g de hidróxido de sódio, ou 

seja,o reagente em excesso é o H2SO4, ,pois estar em maior 

quantidade que a obtida no cálculo das proporções. Desta forma, o 

reagente limitante é o NaOH. 

 
O valor do reagente que será consumido  na reação NaOH: 
 
2NaOH  + H2SO4      Na2SO4+ H2O 
   
2X40 gde NaOH            142 g de  Na2SO4 
   16 g de NaOH            x g      de  Na2SO4 
 
80 g de  NaOH    -------- 142 gde  Na2SO4 
16 g de  NaOH        --------- x g de  Na2SO4 
 
x = 28,40 g é a massa obtida de sulfato de sódio. 
 

 
 

 

 
Esse conteúdo é bastante explorado no ENEM. É fundamental 
que pratique o que foi aprendido nas aulas 9 e 10. A forma como 
vem sendo cobrado é de forma diversificada. Entenda bem o 
que é o grau de pureza, rendimento, reagentes em excesso e 
limitante 

 

 
http://educacao.globo.com/quimica/assunto/          estequiometria                                                                     
estequiometria/calculos-estequiometricos.html 
 

 

 
LINKS COM OUTRA DISCIPLINA: 
Leia em Matemática - Razão e Proporção, Regra de Três 
Simples e Compostas e Porcentagem. 
 
 
 
 
 

01. (PREUNI-SEED 2017) Amônia (NH3) é um dos produtos 

químicos mais importantes para o ser humano, sendo uma das cinco 

substâncias produzidas em maior quantidade no mundo. Sua 

importância está relacionada ao seu uso direto como fertilizante e 

por se constituir matéria-prima para a fabricação de outros 

fertilizantes nitrogenados. A amônia também é utilizada na produção 

de explosivos de plásticos. A amônia (NH3) é um gás incolor, 

irritante, inflamável, tóxico e de odor característico e sufocante, 

muito solúvel na água. A síntese industrial de amoníaco é feita pelo 

processo de Haber-Bosch, descoberto devido à necessidade de 

disponibilizar uma maior quantidade de alimentos com o aumento da 

população mundial, visto que o amoníaco possuía azoto na sua 

constituição, elemento essencial ao desenvolvimento das plantas. A 

reação a seguir é outro processo de obtenção da amônia pela ração 

do cal viva CaO.  (Dados em g/mol: CaO = 56  ;  NH4Cl = 53,5 ,    

NH3(g) =  17 ;    H2O = 18  ; CaCl2 = 111 
 

 Reação balanceada 

Relações 1N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) 

Massa 1.28.02 3.2,02 2.17,04 

Mols 1mol 3mols 2mols 

Nº de Avogadro 1,6,023,1023 3.6,023.1023 2.6,023.1023 

Volume(CNTP) 1.22,4L 3.22,4L 2,22,4L 

http://educacao.globo.com/quimica/assunto/
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CaO(s) + 2 NH4Cl(s) → 2 NH3(g) + H2O(g) + CaCl2(s) 

 

20,0 g de uma amostra de cal viva foram colocados para reagir com 

excesso de cloreto de amônio e foram produzidos 11 g de amônia.  

O grau de pureza em óxido de cálcio dessa amostra de cal viva 

usada nessa reação é de 
 

A) 60%            B) 73%         C) 80%            D) 90%             E) 125% 

 

 

02. (ENEM – 2017) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual 

a 180 g/mol), é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico 

(massa molarigual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se 

ácido sulfúrico 

como catalisador, conforme a equação química: 

 

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de 

aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades 

farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e 

antitrombótico), o AAs é utilizado como medicamento na forma de 

comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 

mg dessa Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 

900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. 

Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada 

para esse fim? 
 

A) 293         B) 345       C) 414          D) 690              E) 828 
 

03. (ENEM  -  2016) A minimização do tempo e custo de uma reação 

química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, 

caracterizam a eficiência de um processo químico. Como 

consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. 

Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação é o seu 

rendimento molar(R, em %)   

 

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser 

obtido pela reação entre o brometo de metila e hidróxido de sódio, 

conforme a equação química. 

CH3Br + NaOH → CH3OH + NaBr 

As massas molares (em g/mol) desses elementos são H = 1; C = 12; 

O = 16; Na = 23; Br = 80. 

O rendimento molar da reação, em que 32g de metanol foram 

obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80g de hidróxido 

de sódio, é mais próximo de  

A) 22%.  B) 40%.  C) 50%.  D) 67%.  E) 75%. 

 

04. (ENEM - 2010) Todos os organismos necessitam de água e 

grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos 

biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda 

influência na química das águas naturais em todo o planeta. O 

oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. 

Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 mg/a 20°C) a 

disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece 

o limite entre avida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um 

parâmetro chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi 

definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em 

um sistema hídrico. 

A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para 

realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água.  

BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 

Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 

Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa 

molar igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em 

quanto a DBO será aumentada? 

 

A) 0,4mg de O2/litro  D) 9,4mg de O2/litro 

B) 1,7mg de O2/litro  E) 10,7mg de O2/litro 

C) 2,7mg de O2/litro 

 

05. (ENEM - 2010) A composição média de uma bateria automotiva 

esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO2 e 

36% PbSO4. A média de massa da pasta residual de uma bateria 

usada é de 6 kg, onde 19% éPbO2 , 60% PbSO4 e 21% Pb. Entre 

todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais 

preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos 

pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das 

baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de 

enxofre, gás muito poluente.  

Para reduzir o problema das emissões de SO2 (g), a indústria pode 

utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo 

hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto 

de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO4 é 

feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio (Na2CO3) 1M 

a 45ºC, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com 

rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a 

fundição para obter o chumbo metálico. 

PbSO4 + Na2CO3 PbSO3 + Na2SO4 

Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 

16; C = 12. 

Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de 

carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por carbonato de 

sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria 

de 6 kg, qual quantidade aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é 

obtida? 

A) 1,7 kg          B) 1,9 kg          C) 2,9 kg         D) 3,3 kg         E)3,6 kg 

 

06. (ENEM - 2010 - 2ª APLICAÇÃO) Fator de emissão de carbono 

(carbon footprint) é um termo utilizado para expressar a quantidade 

de gases que contribuem para o aquecimento global, emitidos por 

uma fonte ou por um processo industrial específico. Pode-se pensar 

na quantidade de gases emitidos por uma indústria, por uma - 

cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás CO2, a relação pode 

ser escrita: 

Fator de emissão de CO2 = massa de CO2 emitida 

Quantidade de material 

O termo “quantidade de material” pode ser, por exemplo, a massa 

de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina 

consumida por um carro em um determinado período. 

No caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do 

óxido de cálcio, a partir do aquecimento do -calcário a altas 

temperaturas, de acordo com areação: 

CaCO3(s)CaO(s) + CO2(g) 
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Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos 

são adicionados ao óxido de cálcio, sendo que o cimento formado 

tem 62% de CaO em sua com posição. 

Dados: Massas molares em g/mol: CO2 =44;CaCO3 =100;CaO = 56. 

Considerando as informações apresentadas no texto, qual é, 

aproximadamente, o fator de emissão de CO2 quando 1 tonelada de 

cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa 

de obtenção do óxido de cálcio? 

A) 4,9 x 10–4   B) 7,9 x 10–4     C) 3,8 x 10–1    

D) 4,9 x 10–1      E) 7,9 x 10 

 

07. (ENEM - 2010 – 2ª APLICAÇÃO) O flúor é usado de forma 

ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a hidroxiapatita 

[Ca10(PO4)6(OH)2] presente nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a 

fluorapatita [Ca10(PO4)6F2] um mineral mais resistente ao ataque 

ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos 

açúcares das placas que aderem aos dentes. 

Disponível em: http://www.odontologia.com.br. Acesso em: 27 jul. 2010(adaptado). 

A reação de dissolução da hidroxiapatita é: 

[Ca10(PO4)6(OH)2](s) + 8H+
(aq) → 10Ca2

+
(aq) + 6HPO4

2-
(aq) + 2H2O(l) 

Massas molares em g/mol – [Ca10(PO4)6(OH)2] = 1004; HPO4
2- = 96; 

Ca = 40. 

Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente 

por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 mg 

desse material ocasiona a formação de, aproximadamente, 

A) 0,14 mg de íons totais.  D) 0,97 mg de íons totais. 

B) 0,40 mg de íons totais.  E) 1,01 mg de íons totais. 

C) 0,58 mg de íons totais. 

 

08. (ENEM – 2011) O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado 

como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em 

trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento 

de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o 

permanganato de potássio, este óxido decompõe-se, conforme a 

equação a seguir: 

5H2O2(aq)+2KMnO4(aq)+3H2SO4(aq) 

5O2(g)+2MnSO4(aq)+K2SO4(aq)+8H2O 

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. 

São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade 

de permanganato de potássio necessária para reagir completamente 

com 20,0 mL de uma solução0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é 

igual a  

A) 2,0×100 mol      B) 2,0×10-3 mol       C) 8,0×10-1 mol 

D) 8,0×10-4 mol.      E) 5,0×10-3 mol. 

 

09. (ENEM - 2012) No Japão, um movimento nacional para a 

promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: 1 

pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa reduzir 

em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de 

pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de 

cozinha. 

Um hamburguer ecológico? É pra já! 

 Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

Considerando um processo de combustão completa de um gás de 

cozinha composto exclusivamente por butano (C4H10), a mínima 

quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para 

atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de 

 Dados: CO2 (44g/mol); C4H10 (58 g/mol) 

A) 0,25 kg        B) 0,33 kg        C)1,0 kg        D)1,3 kg        E)3,0 kg.  

 

10. (ENEM – 2013) A produção de aço envolve o aquecimento do 

minério de ferro, junto com carvão (carbono) e ar atmosférico em 

uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de 

ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de 

eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento 

do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos 

formados são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono 

restante) e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos 

elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 g/mol e 16 

g/mol. 

LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999 

(adaptado). 

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de 

ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada, em quilogramas, na 

produção de aço doce, é mais próxima de 

 

A) 28                B) 75                C) 175              D) 275              E) 303 

11. (ENEM - 2014) Grandes fontes de emissão do gás dióxido de 

enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em 

decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a 

liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação 

da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo 

conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na 

equação (1). 

CaCO3 (s) + SO2 (g) → CaSO3 (s) + CO2 (g) (1) 

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o 

auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, 

como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande 

interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido 

como gesso, é utilizado para fins agrícolas. 

2 CaSO3 (s) + O2 (g) → 2 CaSO4 (s) (2) 

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e 

cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, 

respectivamente. 

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de 

gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima 

de 

A) 64             B) 108             C) 122            D) 136            E) 245 

 

12. (ENEM – 2015)  Para proteger estruturas de aço da corrosão, a 

indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal 

bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a 

partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. 

Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem 

rendimento de 80% nesta seqüência de equações químicas: 

2 ZnS + 3 O2    2 ZnO + 2 SO2 

ZnO + CO   Zn + CO2 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); 

ZnO (81 g/mol); SO2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); 

e Zn (65 g/mol). 

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em 

quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? 

 

A) 25                 B) 33              C) 40              D) 50                 E) 5 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Juro é o valor que se obtém quando se aplica dinheiro “sob 

determinada taxa percentual”, por um determinado período. 

Juros simples 

Nesse regime, os juros são constantes por período. 

Fórmulas: 

J = C.i.t M = J + C  

Juros compostos 

Os juros compostos são a prática de juros sobre juros. Eles são muito 

utilizados pelo sistema financeiro, pois oferecem maior rentabilidade 

se comparados ao juro simples. 

Fórmulas:          M = C.(1 + i)t                  J = M – C  

C – capital;    M – montante;    i – taxa de juros;    t – tempo. 

Observação: 

A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo (dia, 

mês, ano, bimestre, trimestre, semestre...). 

Equivalência de capital 

Essa é a fórmula fundamental da equivalência de capitais: Para obter 

o valor futuro, basta multiplicar o atual por (1 + i)n. Para obter o valor 

atual, basta dividir o futuro por (1 + i)n. 

Ex: Pedro tem duas opções de pagamento na compra de um televisor:  

i) três prestações mensais de R$ 160,00 cada;  

ii)  sete prestações mensais de R$ 70,00 cada. Em ambos os 

casos, a primeira prestação é paga no ato da compra. Se o 

dinheiro vale 2% ao mês para Pedro, qual a melhor opção 

que Pedro possui? 

Solução:  

Para comparar, determinaremos o valor dos dois conjuntos de 

pagamentos na mesma época, por exemplo na época 2. Os 

esquemas de pagamentos são: 

 

Para comparar, determinaremos o valor dos dois conjuntos de 

pagamentos na mesma época. Por exemplo, na época 2, temos, 

66,489160)02,01(160)02,01(160 2 a  

77,480
)02,01(

70

)02,01(

70

)02,01(

70

02,01

70
70)02,01(70)02,01(70

432

2 











b

Pedro deve preferir o pagamento em seis prestações. 

Acréscimos  

EX.: Quantidade X gramas acréscimo de 15%

xxxxx 15,115,0
100

15
  

Descontos 

EX.: Após ter recebido um desconto de 10 % uma TV está sendo 

vendida por R$ 1 800,00. Qual era o preço da TV antes do 

desconto?                      x – 0,10x = 0,90 x 

0,90 x = 1 800 

             x = 1 800/0,90 

     x = 2 000 

Acréscimos sucessivos 

Pn= Po(1 + i 1). (1 + i 2)....(1 + i n). 

Descontos sucessivos 

Pn= Po(1 – i 1). (1 – i 2)....(1 – i n).       

Lucro 

É o resultado da diferença entre o valor de venda e o custo. 

L = V – C, onde 
L lucro

V venda

C custo





 

 

 

 

O assunto matemática financeira, especificamente, 

porcentagem, foi o mais cobrado nas provas anteriores do 

enem, além de questões específicas, também aparece 

inserido em questões de outros conteúdos. É preciso estar 

atento aos diversos cálculos percentuais, às operações com 

números decimais, em especial à multiplicação e divisão. 

É indispensável  interpretar e entender tabelas e gráficos. 

 
 
 

 
 

https://goo.gl/DRTNzA 

https://goo.gl/2ZQC9y 

https://goo.gl/ysgnhC 

https://goo.gl/9foToh 

https://goo.gl/M9upyi 

 

 

LINKS COM O CADERNO THÉTIS: 

Texto 5: Lixo - muita sujeira para baixo do tapete; 

Texto 80 - 'The Guardian': É o fim da globalização? 

 

 

01. (UNICAMP/2018) Dois anos atrás certo carro valia R$ 50.000,00 

e atualmente vale R$ 32.000,00. Supondo que o valor do carro 

decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro 

será igual a 

A) R$ 25.600,00.                            B) R$ 24.400,00. 

C) R$ 23.000,00.                            D) R$ 18.000,00. 

 

02. (PREUNISEED/2017) Uma loja de calçados lança uma promoção: 

 

https://goo.gl/DRTNzA
https://goo.gl/2ZQC9y
https://goo.gl/ysgnhC
https://goo.gl/9foToh
https://goo.gl/M9upyi
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Uma cliente estava à procura de uma sandália, pois iria participar de 

uma festa naquele dia, após testar várias opções, decidiu ficar com a 

que estava na vitrine conforme figura seguinte: 

 

As sandálias que estão na vitrine já estão com o desconto anunciado. 

O valor aproximado dessa sandália antes dessa promoção era 

A) R$ 84,00.                   B) R$ 164,00.                C) R$ 174,00. 

D) R$ 45,00.                   E) R$ 198,00. 

03. (PREUNISEED/2017) Para a compra de um carro no valor 

de R$ 53.280, uma pessoa entregou o seu no valor de R$ 

18.000,00 e financiou o restante.  

 

Sabendo que o comprador terá as seguintes condições: 

 Acréscimo de 2% anual, como taxa de administração, 

sobre o valor financiado. 

 Acréscimo de 1% em todos os meses sobre o valor 

financiado que será adicionado em cada parcela do 

financiamento. 

 Prazo do financiamento: 36 meses,  

Quanto custará o carro, em reais, ao final do financiamento? 

A) 68.097,60               B) 74.078,30                   C) 80.001,20 

D) 62.038,30               E) 76.354,60 

04. (PREUNISEED-SE/2017) A arrecadação do ICMS em Sergipe 

vinha mantendo crescimento ao longo dos últimos três anos, mas em 

2016 sua trajetória mudou e voltou ao patamar de 2014. Em 2016 a 

arrecadação do estado com o ICMS foi de aproximadamente R$ 2,7 

bilhões. Ver o gráfico: 

 

 

Disponível em: http://www.fecomercio-se.com.br/wp-content/uploads/2017/03/S%C3%ADn 

tese _Econ%C3%B4mica_da_Economia_de_Sergipe_em_2016.pdf Acesso em 05.07.2017 

 

A queda percentual da arrecadação de ICMS no ano de 2016 com 

relação ao ano de 2015, foi de aproximadamente 

A) 7,3%          B) 2,1%          C) 6,8%          D) 12,3%          E) 8,0% 

 

05. (PREUNISEED/2017) Um investidor resolve aplicar um valor de 

R$ 30.000,00 da seguinte forma: 

 30% desse valor será investido em um banco que possui 

uma taxa de 1% a.m. 

 70% desse valor será aplicado a uma taxa de juros de  4% 

a. a .  

Se ambos os investimentos forem aplicados durante 6 meses e 

capitalizados sob o regime de juros simples, ao término desse 

período, o investidor terá um montante, em reais, igual a 

A) 31.800,00               B) 30.960,00                   C) 31.080,00 

D) 30.810,00               E) 33.960,00 

 

06. (ENEM/2017) Um empréstimo foi feito a taxa mensal de i%, 

usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P. O 

devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a 

qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas 

ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato 

de pagar a 6ª parcela. 

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do 

empréstimo é 

 

 

 

 

 
 
07. (ENEM-PPL/2016) Para atrair uma maior clientela, uma loja de 

móveis fez uma promoção oferecendo um desconto de 20% em 

alguns de seus produtos. 

No gráfico, estão relacionadas as quantidades vendidas de cada um 

dos produtos, em um dia de promoção. 

 

http://www.fecomercio-se.com.br/wp-content/uploads/2017/03/S%C3%ADn%20tese%20_Econ%C3%B4mica_da_Economia_de_Sergipe_em_2016.pdf
http://www.fecomercio-se.com.br/wp-content/uploads/2017/03/S%C3%ADn%20tese%20_Econ%C3%B4mica_da_Economia_de_Sergipe_em_2016.pdf


Pré-Universitário/SEED                                 Matemática e suas Tecnologias 
 

324 

No quadro constam os preços de cada produto vendido já com o 

desconto de 20% oferecido pela loja. 

 

Qual foi o valor total de desconto, em reais, concedido pela loja com 

a venda desses produtos durante esse dia de promoção? 

A) 300,00       B) 375,00       C) 720,00       D) 900,00       E) 1.125,00 

08. (ENEM/2016) Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia 

de certo evento ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$ 16,00 

a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, 

ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a 

mesma quantia, e obtendo um lucro de R$ 40,00 (obtido 

exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra 

dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía.  

Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a 

pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o 

obtido com a venda no primeiro dia do evento. 

Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis 

foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no 

segundo dia, deve ser 

A) R$ 0,96.    B) R$ 1,00.    C) R$ 1,40.    D) R$ 1,50.    E) R$ 1,56. 

09. (ENEM-PPL/2015) Segundo dados apurados no Censo 2010, 

para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou 

mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda 

média mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A soma dos rendimentos 

mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total 

de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma 

dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% 

desse total. 

Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 16 nov. 2011(adaptado). 

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um 

brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro 

que estava na faixa dos 10% mais pobres? 

A) 240,40     B) 548,11     C) 1 723,67     D) 4 026,70      E) 5 216,68 

10. (ENEM-PPL/2015) A uma pesquisa recente aponta que 8 em 

cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas 

de sua higiene pessoal. 

CAETANO, M.; SOEIRO, R.; DAVINO, R. Cosméticos. Superinteressante, n. 

304, maio 2012 (adaptado). 

Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor 

percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. 

Qual é o valor percentual que faz essa representação? 

A) 80%         B) 8%          C) 0,8%          D) 0,08%          E) 0,008% 

11. (ENEM/2015) Um casal realiza um financiamento imobiliário de 

R$ 180 000,00 a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de 

juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após 

a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 

mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido antes do 

pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se 

reduz em R$ 500,00 e considere que não há prestação em atraso. 

Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser pago 

ao banco na décima prestação é de 

A) 2 075,00.   B) 2 093,00.   C) 2 138,00.   D) 2 255,00.   E) 2 300,00. 

12. (ENEM/2014 – 3ª Aplicação) A legislação brasileira estabelece 

vários impostos para que o Estado levante os recursos necessários 

para custear os investimentos e despesas de responsabilidade do 

setor público. A arrecadação do Brasil, nas três esferas da 

administração pública (municípios, estados e União), vem 

aumentando consideravelmente nos últimos anos. No ano de 2005, 

foram arrecadados cerca de 700 bilhões de reais. A evolução do 

crescimento da arrecadação até 2010, em porcentagem, está 

expressa na tabela a seguir. 

 

De acordo com os dados apresentados, infere-se que o valor mais 

aproximado da arrecadação brasileira do setor público do ano de 

2007 foi, em bilhões de reais, de 

A) 724.             B) 738.            C) 784.            D) 868.           E) 878. 

13. (ENEM/2014 - 3ª Aplicação) Um estudo feito em cidades 

brasileiras aponta que apenas 15% dos diabéticos do país fazem bom 

controle da doença. A pesquisa, que foi feita por meio da análise dos 

prontuários e questionários respondidos por pacientes entre 2008 e 

2010, analisou os dados de 3 580 pessoas de 20 cidades nas cinco 

regiões do Brasil. 

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 14 nov. 2011 (adaptado).  

Entre todos que participaram da pesquisa, qual é o número de 

pessoas que fazem um bom controle do diabetes? 

A) 27             B) 53              C) 239              D) 537            E) 1074 

14. (ENEM/2014 – 3ª Aplicação) Em uma cidade turística, três 

hotéis ofereceram promoções para o mês de abril de 2011 e 

compararam as taxas de ocupação nesse mês com as de abril de 

2010. Os descontos praticados estão descritos a seguir: 

* Hotel 1: Foi dado um desconto de 10% nas diárias, elevando a 

ocupação de 70% em 2010 para 80% em 2011. 

* Hotel 2: Foi dado um desconto de 15% nas diárias, elevando a 

ocupação de 60% em 2010 para 100% em 2011. 

* Hotel 3: Foi dado um desconto de 20% nas diárias, elevando a 

ocupação de 10% em 2010 para 60% em 2011. 

* Hotel 4: Foi dado um desconto de 25% nas diárias, elevando a 

ocupação de 30% em 2010 para 90% em 2011. 

* Hotel 5: Foi dado um desconto de 30% nas diárias, elevando a 

ocupação de 40% em 2010 para 60% em 2011. 

Após o término de 2011, foi feita uma avaliação sobre os impactos 

desses descontos nos valores arrecadados pelos hotéis.  
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O hotel que apresentou a maior diferença na taxa de arrecadação de 

2010 para 2011 foi o 

A) hotel 1, pois apresenta a maior taxa de ocupação antes dos 

descontos. 

B) hotel 2, pois apresenta a maior taxa de ocupação após os 

descontos. 

C) hotel 3, pois apresenta aumento de 38% na taxa de arrecadação. 

D) hotel 4, pois apresenta a maior diferença na taxa de arrecadação 

de 2010 para 2011. 

E) hotel 5, pois apresenta o maior desconto no valor da diária. 

15. (ENEM/2014 – 3ª Aplicação) Em 2010, o mundo produziu uma 

quantidade de alimentos adequada para 5,5 bilhões de pessoas. A 

população mundial era 6,5 bilhões e 1 bilhão de pessoas passou 

fome, segundo a FAO. Em 2050, estimativas indicam que a 

população mundial será de nove bilhões, ou seja, será preciso 

aumentar bastante a oferta de alimentos nos próximos 40 anos. 

Considere que a quantidade de alimentos produzidos em 2050 seja 

40% superior à 2010. 

Disponível em: http://blogdaterra.com.br. Acesso em: 28 ago. 2011 (adaptado). 

De acordo com os dados e estimativas apresentados, a quantidade 

de pessoas, em bilhões, que passará fome em 2050, será igual a  

A) 1,2.             B) 1,3.              C) 1,4.             D) 2,2.             E) 2,3. 

 

FUNÇÕES 

Função: noção intuitiva 

No estudo científico de qualquer fenômeno, procuramos 

identificar grandezas ligadas a ele e estabelecer as relações 

existentes entre essas grandezas. 

Obs.: Grandeza, em Matemática, é tudo aquilo que pode ser 

medido. 

Ex.: Na tabela é dado o preço pago em função da quantidade de 

carne adquirida em um açougue 

QUANTIDADE(KG) PREÇO(R$) 

0,5 7,00 

1,0  14,0 

1,5 21,00 

2,0 28,0 

3,5 49 

É possível encontrar uma fórmula que estabelece a relação entre o 

preço (y) e a quantidade de carne (x). 

14y x   

A noção de função como relação entre dois conjuntos 

Vamos considerar os conjuntos  3,2,1,0A  e 

 3,2,1,0,1B  e observar uma relação entre elementos de A e 

elementos de B. 

- Associar cada elemento Ax  o elemento By , tal que 

1 xy .   Obtemos a seguinte tabela: 

X Y (X, Y) 

0 -1 (0, -1) 

1 0  (1, 0) 

2 1 (2, 1) 

3 2 (3, 2) 

 Note que, para todo Ax  existe um único By  tal que y  está 

associado a x . Por esse motivo, a relação 1 xy  é uma 

função definida de A com valores em B. 

 

Definição 

Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação que 

associa cada elemento Ax  um único elemento By  recebe o 

nome de função de A em B. 

BAf :  

 

Se, nessa função, By  é imagem de Ax , indicamos: 

 

)(xfy   

Obs.: toda função gera um conjunto de pares ordenados ),( yx . 

Função polinomial do 1º grau 

É toda função :f ,  sendo baxxf )( , com ba,  

e 0a . Onde a  é o coeficiente angular e b  é o coeficiente linear. 

Gráfico: RETA 

  

              CRESCENTE  DECRESCENTE 

 

a > 0 a < 0 

 

Raiz ou Zero da função: .
a

b
x   

 

 

 

 

 

Os três tipos de questões mais comuns são: 

Transformação de informações numa função; 

Substituição de valores no lugar das incógnitas; 

Análise de gráficos. 

http://blogdaterra.com.br/
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 Da mesma forma é relevante notar que se duas funções f(x) e 

g(x) “estão em equilíbrio” ou “são indiferentes” elas se igualam 

f(x) = g(x). 

 

 
 

 

https://goo.gl/Zo4F88 

https://goo.gl/yY7t6n 

https://goo.gl/uEHuXb 

https://goo.gl/Gk5snh 

 

01. (FATEC/2017) Admita que a população da Síria em 2010 era de 

20,7 milhões de habitantes e em 2016, principalmente pelo grande 

número de mortes e da imigração causados pela guerra civil, o 

número de habitantes diminuiu para 17,7 milhões. 

Considere que durante esse período, o número de habitantes da 

Síria, em milhões, possa ser descrito por uma função h, polinomial do 

1º grau, em função do tempo (x), em número de anos. 

Assinale a alternativa que apresenta a lei da função h(x), para 0 ≤ x ≤ 

6, adotando o ano de 2010 como x = 0 e o ano de 2016 como x = 6. 

A) h(x) = – 0,1 x + 17,7                  B) h(x) = – 0,1 x + 20,7 

C) h(x) = – 0,25 x + 17,7                D) h(x) = – 0,5 x + 20,7 

E) h(x) = – 0,5 x + 17,7 

02. (FGV/2016) Em 2013, uma empresa exportou 600 mil dólares e, 

em 2014, exportou 650 mil dólares de um certo produto.  

Suponha que o gráfico das exportações y (em milhares de dólares) 

em função do ano x seja formado por pontos colineares.  

Desta forma, a exportação triplicará em relação à de 2013 no ano de  

A)  2036        B) 2038         C) 2035        D) 2037       E) 2034 

03. (PREUNISEED/2017) Um taxista ao fazer uma corrida percebeu 

que seu taxímetro estava quebrado.  Sem querer perder a corrida, ele 

disse a seu cliente que cobraria um valor fixo e mais R$ 1,25 por 

quilômetro rodado. Se ao final da corrida o cliente pagou por 30 Km 

um valor de R$ 42,20, o valor fixo cobrado pelo taxista, em reais, foi: 

A)  5,20        B) 4,70         C) 4,85        D) 2,30       E) 3,30 

04. (PREUNISEED-SE/2017) O francês Nicolas François Blondel 

(1618-1686) analisou profundamente a questão da segurança, 

energia e conforto em subir e descer escadas.  

A famosa Fórmula de Blondel tem o seguinte aspecto: 

FÓRMULA DE BLONDEL: 

M = 2h + b 

 

onde: 

M = Module ou le pas, que é o Passo, o tamanho do passo da 

pessoa; 

h = hauteur, que é a altura entre um degrau e outro; 

b =  é a distância horizontal entre duas quinas consecutivas numa 

escada (em outras palavras, a largura de um degrau) 

Disponível em: http://www.ebanataw.com.br/escada/escada4.htm.  Acesso em: 12/06/2017 

No Brasil, a norma NBR-9077 também adota a Fórmula de Blondel e 

admite duas situações extremas, uma com Passo = 63 centímetros e 

outra com Passo = 64 centímetros. 

Uma pessoa quer construir uma escada, sem descanso e estipulou 

que a largura de cada degrau será de 28 cm. Considerando o maior 

valor de M adotado pela norma NBR-9077 e sabendo que a escada 

possui 12 degraus, a altura da escada será 

A) 18 cm        B) 208 cm        C) 96 cm         D) 216 cm     E) 108 cm 

05. (PREUNISEED/2017) Um casal de turistas desembarcou em 

Aracaju e alugou um veículo para ir até cidade de Canindé do São 

Francisco. O valor cobrado pela locadora, foi uma taxa fixa de R$ 

69,90 por dia, mais R$ 0,70 por quilômetros rodados.   

O casal ficou 3 dias com o veículo e nesse período percorreram 95 

km na cidade de Canindé, quando devolveram esse carro na 

locadora, em Aracaju o casal pagou 

A) R$ 276,20         

B) R$ 413,60         

C) R$ 553,40         

D) R$ 540,30        

E) R$ 414,80 

 

 

Considere a distância de Aracaju à 

Canindé do São Francisco 198 km. 
 

 

06. (ENEM/2017) A água para o abastecimento de um prédio é 

armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, 

em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao 

cano de entrada conforme ilustra a figura. 

 

A água entre no sistema pelo cano de entrada do Reservatório 1 a 

uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa 

a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois 

reservatórios estejam vazios. 

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no 

Reservatório 1, em função do volume V de água no sistema? 

 

 

https://goo.gl/Zo4F88
https://goo.gl/yY7t6n
https://goo.gl/uEHuXb
http://www.ebanataw.com.br/escada/escada4.htm
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07. (ENEM/2016-2) Uma empresa farmacêutica fez um estudo da 

eficácia (em porcentagem) de um medicamento durante 12 h de 

tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 

duas doses, com espaçamento de 6 h entre elas. Assim que foi 

administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu 

linearmente durante 1 h, até atingir a máxima eficácia (100%), e 

permaneceu em máxima eficácia durante 2 h. Após essas 2 h em que 

a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 

20% de eficácia ao completar as 6 h iniciais de análise. Nesse 

momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar 

linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 h e permanecendo 

em 100% por 3,5 h. Nas horas restantes da análise, a eficácia 

decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de 

eficácia.  

Considerando as grandezas tempo (em hora), no eixo das abscissas; 

e eficácia do medicamento (em porcentagem), no eixo das 

ordenadas, qual é o gráfico que representa tal estudo?  

 

 

 

 

 

08. (ENEM/2016) Uma cisterna de 6000 L foi esvaziada em um 

período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas 

nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, 

outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por 

dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na 

cisterna, em função do tempo. 

 
Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início 

da segunda hora? 

A) 1000           B) 1250            C) 1500            D) 2000          E) 2500  

09. (ENEM/2016) De forma geral, os pneus radiais trazem em sua 

lateral uma marcação do tipo abc/deRfg, como 185/65R15. Essa 

marcação identifica as medidas do pneu da seguinte forma: 

 abc é a medida da largura do pneu, em milímetro; 

 de é igual ao produto de 100 pela razão entre a medida da 

altura (em milímetro) e a medida da largura do pneu (em 

milímetro); 

 R significa radial; 

 fg é a medida do diâmetro interno do pneu, em polegada. 

A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados. 
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O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus de seu carro e, 

ao chegar a uma loja, é informado por um vendedor que há somente 

pneus com os seguintes códigos: 175/65R15, 175/75R15, 

175/80R15, 185/60R15 e 205/55R15. Analisando, juntamente com o 

vendedor, as opções de pneus disponíveis, concluem que o pneu 

mais adequado para seu veículo é o que tem a menor altura. 

Desta forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com a 

marcação 

A) 205/55R15.               B) 175/65R15.                     C) 175/75R15. 

D) 175/80R15.               E) 185/60R15. 

10. (ENEM-PPL/2015) Num campeonato de futebol de 2012, um time 

sagrou-se campeão com um total de 77 pontos (P) em 38 jogos, tendo 

22 vitórias (V), 11 empates (E) e 5 derrotas (D). No critério adotado 

para esse ano, somente as vitórias e empates têm pontuações 

positivas e inteiras. As derrotas têm valor zero e o valor de cada vitória 

é maior que o valor de cada empate.  

Um torcedor, considerando a fórmula da soma de pontos injusta, 

propôs aos organizadores do campeonato que, para o ano de 2013, 

o time derrotado em cada partida perca 2 pontos, privilegiando os 

times que perdem menos ao longo do campeonato. Cada vitória e 

cada empate continuariam com a mesma pontuação de 2012.  

Qual a expressão que fornece a quantidade de pontos (P), em função 

do número de vitórias (V), do número de empates (E) e do número de 

derrotas (D), no sistema de pontuação proposto pelo torcedor para o 

ano de 2013? 

A) P = 3V + E                  B) P = 3V - 2D                 C) P = 3V + E – D  

D) P = 3V + E - 2D           E) P = 3V + E + 2D  

11. (ENEM-PPL/2015) No comércio é comumente utilizado o salário 

mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um 

incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um 

vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada 

pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico 

expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de 

vendas realizadas, também em reais. 

 

Qual o valor percentual da sua comissão? 

A) 2,0%          B) 5,0%         C) 16,7%         D) 27,7%          E) 50,0% 

12. (ENEM/2015) Após realizar uma pesquisa de mercado, uma 

operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam 

até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de 

R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso 

o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional 

de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize 

entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 

32,00. 

Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor 

representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o 

número de ligações feitas é: 
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13. (ENEM/2014 – 3ª Aplicação) A empresa E fornece linhas para 

telefones celulares da Companhia de Telefonia X a dois de seus 

funcionários. Os funcionários 1 e 2 usam, em média, 170 minutos e 

195 minutos mensais, em ligações, respectivamente. 

O plano das linhas desses celulares possui uma franquia de 90 

minutos mensais (ou seja, 90 minutos de ligações grátis a cada mês),  

e custo de R$ 0,20 por minuto adicional, além de um custo fixo de R$ 

30,00 mensais. 

A companhia X lançou novos planos que podem baratear o custo da 

empresa E com esses celulares e ofereceu-lhes, com preços 

mostrados a seguir: 

  

FRANQUIA 

(em minutos) 

CUSTO POR 

MINUTO 

ADICIONAL 

(em reais) 

 

CUSTO FIXO 

(em reais) 

PLANO 

DOURADO 
120 0,22 20 

PLANO 

PARCERIA 
110 0,25 15 

 

Mas, por contrato, E só pode migrar uma das contas para um novo 

plano, enquanto a outra precisa continuar no plano em que está. 

De modo a ter o menor custo possível com os pagamentos dessas 

contas de celulares, qual é a melhor atitude a ser tomada pela 

empresa E em relação às ofertas descritas? 

A) Fornecer o Plano Dourado para o funcionário 1 

B) Fornecer o Plano Parceria para o funcionário 1 

C) Fornecer o Plano Dourado para o funcionário 2 

D) Fornecer o Plano Parceria para o funcionário 2 

E) Manter os planos atuais 

14. (ENEM/2014 – 3ª Aplicação) Enchem-se, segundo vazões 

constantes e idênticas, dois reservatórios, um em forma de um 

cilindro circular reto e outro em forma de prisma reto de base 

quadrada, cujo lado da base tem a mesma medida do diâmetro da 

base do primeiro reservatório. 

 

O gráfico que representa a variação das alturas dos níveis da água 

do reservatório cilíndrico (h1) e do reservatório em forma de prisma 

(h2) em função do volume de água contido em cada um dos 

reservatórios (V ) estão melhor representados em 
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15. (ENEM/2014 – 3ª aplicação) Em Economia, costuma-se 

representar o consumo mensal C de uma família por uma função 

linear  
0 1C c c Y  , em que   

0c   é o consumo independente da 

renda,  
1c  é a chamada propensão ao consumo e  Y  é a renda 

mensal da família. 

Uma determinada família possui a seguinte função consumo: 

500 0,8C Y  . Nesse caso, ela possui um gasto de R$ 500,00, 

independente da renda, e propensão ao consumo de 0,8. Nessa 

família a renda mensal provém somente dos salários do pai e da mãe, 

que são, respectivamente, R$ 3 000,00 e R$ 4 000,00. 

Qual o consumo mensal dessa família: 

A) R$ 2 900,00.               B) R$ 3 300,00.              C) R$ 3 700,00. 

D) R$ 6 100,00.               E) R$ 6 600,00. 

 

FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU OU 

QUADRÁTICA 

Sejam os números reais a, b e  c, com a  0, chama-se função 

polinomial do 2º grau, ou função quadrática, a função :f  

definida por 

cbxaxxf  ²)( . 

Gráfico da função quadrática: O gráfico de uma função quadrática 

é uma curva denominada parábola.  

Domínio e Imagem: Seu domínio é o conjunto dos números reais e 

sua imagem é um subconjunto dos números reais.  

Ou seja, D(f) = IR e Im (f)  IR. 

Concavidade: O sinal de a (coeficiente de x2) determina a 

concavidade da parábola. Assim: 

i) Se a > 0 (a positivo), a concavidade é voltada para cima. 

ii) Se a < 0 (a negativo), a concavidade é voltada para baixo. 

 

 

Vértice da Parábola: Toda parábola tem um ponto de ordenada 

máxima ou um ponto de ordenada mínima. A esse ponto chamaremos 

de vértice da parábola e o representaremos por V (xv,yv) onde:  

a

b
xv

2
  e 

a
yv

4


 , assim: 







 


aa

b
V

4
;

2
. 

 

Obs: De acordo com o valor de a na função cbxaxxf  ²)( , 

as ordenadas do vértice recebem as denominações de valor máximo 

ou valor mínimo.  

Raízes ou zeros da função quadrática: cbxaxxf  ²)(   

São os valores de x que anulam a função e representam as abscissas 

dos pontos onde a parábola (gráfico de f) corta o eixo x. 

a

b
x

2


 , onde     acb 4²  

Obs: O eixo de simetria passa pelo ponto médio das raízes, logo 

podemos calcular a abscissa do vértice como segue: 
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2

"' xx
xv


  (ponto médio das raízes) 

Termo independente função quadrática (c) : Ponto que a reta toca no 

eixo y. 

 

Estudo do Sinal  

 

 

 

 

 

 

É essencial perceber que o vértice representa o valor máximo ou 

mínimo das funções quadráticas ))(( 2 cxbxaxf  . 

mínimovalor 0;máximovalor 0  aa  

Similarmente, notar que para resolução de algumas questões será 

necessário a habilidade de transformar informações em funções.  

 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/yk1Nru 

https://goo.gl/5Jvtoh 

https://goo.gl/xYLQRg 

https://goo.gl/wbxaD5 

https://goo.gl/rfR3Qh 

https://goo.gl/aDqyYE 

https://goo.gl/bznPgH 

 

01. (ESPM/2017) O lucro de uma pequena empresa é dado por uma 

função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo: 

 
Podemos concluir que o lucro máximo é de: 

A) R$ 1280,00             B) R$ 1400,00             C) R$ 1350,00 

D) R$ 1320,00             E) R$ 1410,00 

02. (ESPM/2016) O lucro (em reais) obtido com a produção e venda 

de x unidades de um certo produto é dado pela função  

L = k ∙ (x + 10) ∙ ( x – 50 ), onde k é uma constante negativa.  

Podemos avaliar que o maior lucro possível será obtido para x igual 

a:         A) 24             B) 22                C) 15           D) 20           E) 18 

03. (PREUNISEED/2017) Numa partida de futebol um goleiro chutou 

a bola para o campo do adversário, esse chute levou a bola a realizar 

duas trajetórias parabólicas antes de parar, como mostra a figura 

abaixo: 

FIGURA A 

 
O ponto inicial do chute é considerado a origem dos eixos, R e S são 
os vértices das duas parábolas e uma das parábolas possui a 

seguinte função:   

1

4
y x² 7x= - +

 

A distância da origem ao ponto Q é igual a  

A)  38 m.        B) 35 m.          C) 37 m.          D) 35 m.         E) 39 m. 

04. (PREUNISEED-SE/2017) A aluna, Bete, empolgada com as aulas 

de Educação Física, resolveu montar uma cesta diferente na sala de 

aula.  

 

 

https://goo.gl/yk1Nru
https://goo.gl/5Jvtoh
https://goo.gl/xYLQRg
https://goo.gl/wbxaD5
https://goo.gl/rfR3Qh
https://goo.gl/aDqyYE
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Um professor de Matemática, observando a brincadeira, verificou que 

a trajetória da bola, em metros, obedece a seguinte função: 

xxxf 3²)(   

Diante disso, a altura máxima que a bola atingiu em relação ao chão 

e a distância entre a mão de Bete e o local onde a bola começou a 

entrar na cesta, eram respectivamente 

A) 1,5 m e 1m                B) 1,5 m e 3 m                   C) 2,25 m e 1 m 

D) 2,25 m e 3 m             E) 3,45 m e 3 m 

05. (PREUNI-SEED/2016) O dono de uma pequena empresa de 

produtos de limpeza, através de análises sobre sua produção, 

percebeu que o lucro pode ser estudado através da relação

000.63602  xxy , onde y representa o lucro e x a quantidade 

de material produzido. Com base nessas informações, o empresário 

observou que 

A) quanto maior a produção, maior será o lucro. 

B) o lucro é máximo quando são fabricados 90 produtos. 

C) se a produção for abaixo de 180 itens, a empresa não terá lucro 

algum. 

D) o lucro máximo obtido pela empresa é de R$ 26.400,00. 

E) produzindo 20 itens, o lucro pode chegar a R$ 8.000,00. 

 

 

06. (ENEM 2016/2) Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde 

de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a 

proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de 

infectados é dado pela função f(t) = – 2t2 + 120t (em que t é expresso 

em dia e t = 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal expressão 

é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria 

ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 

1600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no:  

A) 19° dia.     B) 20° dia.       C) 29° dia.      D) 30° dia.      E) 60° dia. 

07. (ENEM-PPL/2015) Um meio de transporte coletivo que vem 

ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto 

e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e 

urbano, intermunicipal e excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, 

cobra para uma excursão até a capital de seu estado R$ 60,00 de 

cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada 

passageiro pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o 

valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem 

até a capital é 

A) ( ) 902V x x                         B) ( ) 930V x x   

C) ( ) 900 30V x x                 D) 2( ) 60 2V x x x                         

E) 2( ) 900 30 2V x x x     

08. (ENEM/2015) Um estudante está pesquisando o desenvolvimento 

de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa 

para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, 

em graus Celsius, é dada pela expressão 8522²)(  hhhT , 

em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de 

bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura 

máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela 

associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as 

classificações: muito baixa, baixa, media, alta e muito alta.  

 

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a 

temperatura no interior da estufa está classificada como 

A) muito baixa.     B) baixa.      C) media.      D) alta.     E) muito alta. 

09. (ENEM/2015) Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais 

por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300,00. 

Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos 

diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a 

equação: pq 100400 ,  na qual q representa a quantidade de 

pães especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais.  

A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu 

fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial 

de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior 

possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse 

produto.  

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar 

no intervalo 

A) $0,50 $1,50R p R  .         B) $1,50 $2,50R p R  .  

C) $2,50 $3,50R p R   .        D) $3,50 $4,50R p R  . 

E) $4,50 $5,50R p R  . 

10. (ENEM/2014) Um professor, depois de corrigir as provas de sua 

turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para 

compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor 

que 3, para alterar as notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte 

maneira: 

• A nota zero permanece zero. 

• A nota 10 permanece 10. 

• A nota 5 passa a ser 6. 

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é 

A) xxy
5

7
²

25

1
                             B) xxy 2²

10

1
   

C) xxy
12

7
²

24

1
                           D) 2²

5

4
 xy   

E) xy    
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11. (ENEM-PPL/2013) Uma pequena fábrica vende seus bonés em 

pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é 

dado pela expressão L(x) = −x2 + 12x − 20, onde x representa a 

quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer 

um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para 

obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma 

quantidade de bonés igual a  

A) 4.                B) 6.                C) 9.                D) 10.             E) 14.    

12. (ENEM/2013) A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação 

de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura. 

 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, 

é dada pela lei cxxxf  6
2

3
)( 2

, onde C é a medida da 

altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o 

ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre 

o eixo x.  

Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em 

centímetros, é 

A) 1.               B) 2.                  C) 4.                    D) 5.                 E) 6. 

13. (ENEM/2013) A temperatura T de um forno (em graus 

centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de seu 

desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão

400
4

)(
2


t

tT , com t em minutos. Por motivos de segurança, 

a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a 

temperatura de 39°C. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, 

após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta? 

A) 19,0          B) 19,8              C) 20,0             D) 38,0              E) 39,0  

14. (ENEM/2010) Nos processos industriais, como na indústria de 

cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas 

temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa 

temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do 

produto final e a economia no processo.  

Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a 

temperatura ao longo do tempo de acordo com a função 
















100 tpara ,320t
5

16
t

125

2

100t 0 para ,20t
5

7

)t(T
2

 

em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus 

Celsius, e t é o tempo, em minutos, decorrido desde o instante em 

que o forno é ligado. 

Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 

48 ºC e retirada quando a temperatura for 200 ºC. 

O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a 

A) 100.           B) 108.             C) 128.             D) 130.            E) 150. 

15. (ENEM/2009) Um posto de combustível vende 10.000 litros de 

álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, 

para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 

100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do 

álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de 

cada litro, e V o valor, em R$, arrecadado por dia com a venda do 

álcool, então a expressão que relaciona V e x é 

A)  ²50000.10 xxV            B)  ²50000.10 xxV    

C)  ²50000.15 xxV         D) ²50000.15 xxV    

E)  ²50000.15 xxV    

 

FUNÇÃO EXPONENCIAL 

Revisão de potenciação 

Potenciação com Expoente Natural   


fatoresn

n aaaaa
  

...  

Potência com Expoente Negativo:       
1n

n
a

a
  , com *

n  

2 2

2

2

1 1 2 3 9
5

5 25 3 2 4



    
       

   
 

Potência com Expoente Racional 

  n m
m

nn

m

aaa   , com *Ra  , *m  e *n . 

Propriedades das Potências 

 P1.:
nmnm aaa   

 P2.:
nmnm aaa :  

 P3.:   mmm baba   

 P4.:
m

mm

b

a

b

a









, se 0b  

 P5.:   nmnm aa   

Equação Exponencial 

Para resolvermos uma equação exponencial devemos transformar os 

dois membros da igualdade em potências de bases iguais (onde a 

base é maior que zero e diferente de um), para que possamos igualar 

os expoentes. Determinando assim o valor da variável. 

Inequação Exponencial 

Para resolvermos uma inequação exponencial devemos transformar 

os dois membros da desigualdade em potências de bases iguais 

(onde a base é maior que zero e diferente de um). Se a base for maior 
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que 1(um) a desigualdade permanece a mesma, se estiver entre 

0(zero) e 1(um) a desigualdade muda (se é maior passa a ser menor 

e se for menor passa a ser maior). 

Considere inequação 
21 xx

aa   com  1 a > 0 e a R . 

Se a >1
21 xx  ,(conserva o sentido da desigualdade). 

Se 0 < a < 1
21 xx  , (inverte o sentido da desigualdade) 

Exemplo:   Resolva as inequações;      

a)    
81 22 x

  

Como a base 2 é maior que 1, temos 

1 82 2 1 8 8 1 9x x x x           

 (O sentido da desigualdade se conserva)     

b) 

53

3

1

3

1

















x

  

Como a base 

3

1  está compreendido entre 0 e 1, temos 

23553
3

1

3

1
53




















xxx

x

 

(O sentido da desigualdade se inverte). 

Função Exponencial 

Toda função RRf :  definida por xaxf )( , com ,Ra 

10  a  e Rx  , é denominada função exponencial de base a  

Gráfico 

 

Exemplos: 

- Na função
8( ) 2 xf x  , qual o valor de x, para o qual 

( ) 512f x  ? 

8 8 92 512 2 2 8 9 1x x x x          

- Suponhamos que a população de uma certa cidade seja estimada, 

para daqui a x anos, por 1000
2

1
20)( 










x
xf   . 

Determine a população referente ao terceiro ano. 

1000
2

1
20)(

3









xf  

1000
8

1
20)( 
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1000
8
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)( 







 
xf  

1000
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)( 








xf  
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000.159
)( xf  

875.19)( xf  

 

 

 

Lembrar as propriedades das potências e, do mesmo modo, 

algumas potências notáveis: 

 

0e0,e,com

;
1

;1;00;11; 2
1

101



 

cbRcba

cc
b

baaa nn

 

 

 

https://goo.gl/xx9Feb 

https://goo.gl/ykf4bu 

https://goo.gl/WvFhWK 

https://goo.gl/qgJDnU 

 

 

01.  (ESPM/2016) Um novo aparelho eletrônico foi lançado no 

mercado em janeiro de 2014, quando foram vendidas cerca de 3 

milhões de unidades. A partir de então, esse número teve um 

crescimento exponencial, dado pela expressão  𝐕 = 𝐧 × 𝐤𝐭  , em 

que n e k são constantes reais e t é o número de meses após o 

lançamento (jan = 0, fev = 1 etc.). 

Se, em fevereiro desse ano foram vendidos 4,5 milhões de aparelhos, 

podemos concluir que, no mês seguinte, esse número passou para: 

A) 5,63 milhões         B) 10,13 milhões           C) 4,96 milhões 

D) 8,67 milhões         E) 6,75 milhões 

02. (VUNESP/2016) A figura descreve o gráfico de uma função 

exponencial do tipo 
xay   , de  em  . 

 
Nessa função, o valor de y para x = –0,5 é igual a: 

A) 5log       B) 2log5       C) 5        D) 5log2        E) 2,5 

03. (PREUNISEED/2017) Suponhamos que temos um litro de água 

num recipiente aberto a 80°C (graus Celsius) e estamos num inverno 

rigoroso onde a temperatura ambiente é de 0°C. Colocamos então a 

água em contato com o ambiente e um termômetro mergulhado nela 

e começamos a contar o tempo a partir deste momento. Depois de 

cinco minutos, podemos notar que a temperatura da água está em 

40°C, ou seja, está a meio-caminho entre a temperatura inicial e a 

temperatura do ambiente, que também é a temperatura final. E assim 

https://goo.gl/xx9Feb
https://goo.gl/ykf4bu
https://goo.gl/WvFhWK
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se sucede que passados mais cinco minutos, ela terá a temperatura 

entre os quarenta graus e o zero, ou seja, no instante dez minutos 

contados a partir do momento em que a água foi posta em contato 

com o ambiente, ela terá como temperatura a metade da metade da 

diferença entre sua temperatura e a do meio. E assim 

progressivamente. Podemos a partir destes dados traçar um gráfico 

da temperatura em função do tempo, teremos: 

 

Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20011/Adriano/intro.html .  

Acesso em 17/04/2017 

Vemos que a temperatura vai gradativamente aproximando-se da 

temperatura ambiente e esta diferença vai tornando-se cada vez 

menor até que num determinado tempo ela fica desprezível e 

podemos dizer que os corpos estão em equilíbrio térmico (suas 

temperaturas são iguais). A partir do gráfico podemos saber a 

temperatura da água em determinado instante de tempo. Podemos 

usar para descrever a situação acima a equação: 

A) 80 ·  (
𝟏

𝟐
)

𝐭

𝟏𝟎
          B) 80 ·  (

𝟏

𝟐
)

𝐭

𝟏𝟎
+𝟏

          C) 80 ·  (
𝟏

𝟐
)

𝐭

𝟓
 

D) 40 ·  (
𝟏

𝟐
)

𝐭

𝟓
+ 40   E) 40 ·  (

𝟏

𝟐
)

𝐭

𝟓
 

04. (PREUNISEED/2017) A depreciação de veículos é o valor anual 

que um carro perde valor conforme o tempo passa. Como é de se 

esperar, carro que sai da concessionária já não é mais zero 

quilômetro, e, logicamente, não poderá ser revendido pelo mesmo 

preço fixado enquanto não estava emplacado. 

Disponível em: http://www.e-konomista.com.br/d/depreciacao-de-veiculos/ . 

Acesso em 20/04/2017 

Uma forma que alguns vendedores utilizam para calcular o preço do 

veículo de acordo com a quantidade de anos que ele possui é usar a 

seguinte fórmula:  

0,2x

0
p(x) p 2-= × , onde p(x) é o preço atual do veículo, p(0) é 

o preço do veículo novo e x é a quantidade de anos. 

Se um determinado veículo depois de 5 anos de uso está valendo R$ 

30.000,00, então o valor desse veículo após 15 anos será: 

A) R$ 4.000,00.         B) R$ 5.000,00.           C) R$ 6.000,00. 

D) R$ 7.500,00.         E) R$ 10.000,00. 

05. (PREUNISEED/2017) Os resultados de uma nova pesquisa sobre 

a duração no ar de bactérias eliminadas ao tossir ou espirrar são 

surpreendentes. A espécie pseudomonas aeruginosa, associada a 

infecções hospitalares, chega a "viajar" cerca de quatro metros e tem 

meia-vida de dez minutos, mas pode ficar ativa por até 45, 

descobriram cientistas da Universidade de Tecnologia de 

Queensland, da Austrália.  

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/bacterias-de-

espirro-e-tosse-podem-ficar-vivas-por-45-minutos-no-ar.html. Acesso em 21.06.2017 

Supondo que a espécie pseudomonas aeruginosa tenha uma 

população num determinado ambiente, cujo crescimento é dado 

através da fórmula 
32100)(

t

tp  , onde p(t) é a população e t 

é o tempo. Em quanto tempo o número dessas bactérias atingirá 

1600? 

A) 12             B) 20              C) 25                D) 30                   E) 40 

 

 
06. (ENEM-PPL/2016) A volemia V de um indivíduo é a quantidade 

total de sangue em seu sistema circulatório (coração, artérias, veias 

e capilares). Ela é útil quando se pretende estimar o número total N 

de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se a 

volemia V pela concentração C de hemácias no sangue, isto é, N = V 

x C. Num adulto normal essa concentração é de 5 200 000 hemácias 

por mL de sangue, conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira 

adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação 

científica, que consiste em expressar N na forma N = Q x 10n  , sendo 

1≤ Q ≤ 10 e n um número inteiro. 

Considere um adulto normal, com volemia de 5 000 mL. 

Disponível em: http://perfline.com. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 

Qual a quantidade total de hemácias desse adulto, em notação 

científica? 

A) 2,6x10 -10                  B) 2,6 x 10-9              C) 2,6 x 109 

D) 2,6 X 10 10                          E) 2,6 x 1011    

07. (ENEM/2016-2) O governo de uma cidade está preocupado com 

a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por 

bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade 

de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma 

cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a 

fórmula para a população:  

p(t) = 40 · 23t 

em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, em milhares de 

bactérias. 

Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a 

população será  

A) reduzida a um terço.                                    B) reduzida à metade.  

C) reduzida a dois terços.                                 D) duplicada. 

E) triplicada.  

08. (ENEM/2016-2) Admita que um tipo de eucalipto tenha 

expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu 

plantio, modelado pela função y (t) = at – 1, na qual y representa a 

altura da planta em metro, t é considerado em ano, e a é uma 

constante maior que 1. O gráfico representa a função y. 

http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20011/Adriano/intro.html
http://www.e-konomista.com.br/d/depreciacao-de-veiculos/
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/bacterias-de-espirro-e-tosse-podem-ficar-vivas-por-45-minutos-no-ar.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/bacterias-de-espirro-e-tosse-podem-ficar-vivas-por-45-minutos-no-ar.html
http://perfline.com/
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Admita ainda que y(0) fornece a altura da muda quando plantada, e 

deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 m 

após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual 

a 

A) 3.             B) 4.              C) 6.              D) log2 7             E) log2 15   

09. (ENEM-PPL/2015) O sindicato de trabalhadores de uma empresa 

sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1 800,00, propondo 

um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A 

expressão que corresponde à proposta salarial (s), em função do 

tempo de serviço (t), em anos, é 
tts )03,1(800.1)(   

De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional 

dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será, em reais, 

A) 7.416,00.                      B) 3.819,24.                       C) 3.709,62.       

D) 3.708,00.                      E) 1.909,62. 

10. (ENEM-PPL/2015) O fisiologista francês Jean Poiseuille 

estabeleceu, na primeira metade do século XIX, que o fluxo de 

sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é 

diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse 

vaso. Suponha que um médico, efetuando uma angioplastia, 

aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. 

O aumento percentual entre o fluxo por esse vaso está entre 

A) 7% e 8%.                      B) 9% e 11%.                       C) 9% e 11%.       

D) 39% e 41%.                  E) 46% e 47%. 

11. (ENEM-PPL/2013) Em um experimento, uma cultura de bactérias 

tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação 

de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias 

em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo: 

A) afim.                                B) seno.                              C) cosseno. 

D) logarítmica crescente.     E) exponencial. 

12. (ENEM/2013) Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais 

como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas 

construídas a partir da relação entre superfície e massa (ou volume) 

do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o “cubo 

da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado 

de sua massa M”. 

HUGHES-HALLETT, et al. Calculo e aplicações. São Paulo: Edgard Bücher, 

1999 (adaptado). 

Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k > 0, a área S 

pode ser escrita em função de M por meio da expressão: 

A) S K M                                           B) S = (1/3)S K M        

C) (1/3) (1/3)S K M                              D) (1/3) (2/3)S K M          

E) (1/ ) 23S K M   

13. (ENEM/2012) Dentre outros objetos de pesquisa, a Alometria 

estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo 

humano. Por exemplo, segundo a Alometria, a área A da superfície 

corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa m pela 

fórmula 3
2

mkA  , em que k é uma constante positiva. 

Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo 

sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área 

da superfície corporal? 

A) 
3 16            B) 4             C) 24               D) 8              E) 64  

14. (ENEM/2009 - Adaptado)      

TEXTO: 1 

A população mundial está ficando mais velha, os índices de 

natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico 

seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), a respeito da 

quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os 

números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por 

exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais 

nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população 

total nos países desenvolvidos. 

 

Fonte: “Perspectivas da População Mundial”, ONU, 2009 
Disponível em: www.economist.com.Acesso em: 9 jul. 2009 (adaptado). 

Suponha que o modelo exponencial 0,02491 xy e , em que x = 0 

corresponde ao ano 2010, x = 1 corresponde ao ano 2011, e assim 

sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no 

ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais 

de idade num determinado país em desenvolvimento entre 2010 e 

2050.  

Desse modo, considerando 0,2 1,2e  , estima-se que a população 

com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre: 

A) 490 e 510 milhões.                                     B) 550 e 620 milhões. 

C) 700 e 800 milhões.                                     D) 810 e 860 milhões. 

E) 870 e 910 milhões. 
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LOGARITMO 

Definição 

Denomina-se logaritmo do número b  na base a  o expoente x  ao 

qual se deve elevar a  para se obter b . 

x
a abxb log  

em que ,, Rba   0b  e 01  a . 

Consequências da definição 

;01log a                 ;1log aa  

;log nan
a              ;

log
ba

ba   

;loglog cbcb aa   

Condição de Existência             ∃ log𝑎 𝑏 ⟺ {
𝑏 > 𝑜

𝑒
1 ≠ 𝑎 > 0

 

Obs.: 

 

xx loglog10   

Logaritmo Neperiano 

(Logaritmo natural) 

xx elogln  , onde ...71828,2e   

Propriedades 

P1.: ;loglog)(log cbcb aaa   

P2.:   ;logloglog cb aac
b

a   

P3.: bnb a
n

a loglog  ; 

P4.: b
n

b a

n

a log
1

log  ; 

Cologaritmo 

bcb aa log)(logco   

Mudança de Base 

;
log

log
log

a

b
b

c

c
a  10e10;0  cab  

 

 

Recordar e compreender as propriedades dos logaritmos, 

bem como verificar como efetuar mudanças de base. 

Quando a base não aparece, a mesma é 10, ou seja: 

bb 10loglog   

 

 

https://goo.gl/9N6q68 

https://goo.gl/6LzERD 

https://goo.gl/gjC5S4 

https://goo.gl/vjmDZM 

https://goo.gl/x6qjCW 
 

 

01. (ESPM/2017) A taxa de crescimento populacional de um país é 

de 2% ao ano. Utilizando os dados da tabela abaixo e considerando 

que essa taxa permanecerá constante, podemos afirmar que a 

população desse país dobrará em: 

 

A) 15 anos                      B) 20 anos                      C) 25 anos 

D) 30 anos                      E) 35 anos 

02. (FGV/2017) Estima-se que, daqui a t semanas, o número de 

pessoas de uma cidade que ficam conhecendo um novo produto seja 

dado por  

20.000
N

t1 19(0,5)
=

+
 

Daqui a quantas semanas o número de pessoas que ficam 

conhecendo o produto quintuplica em relação ao número dos que o 

conhecem hoje? 

A) 
log19 log7

1 log5

-

-
        B) 

log19 log6

1 log5

-

-
         C) 

log19 log5

1 log5

-

-
 

D) 
log19 log4

1 log5

-

-
        E) 

log19 log3

1 log5

-

-
 

03. (SANTA-CASA/2018) O Nível de Pressão Sonora (NPS) é uma 

medida que determina o grau de potência de uma onda Sonora 

sonora, sendo o decibel (dB) sua unidade de medida mais usual. O 

infográfico traz dados do NPS de alguns sons: 

 

O NPS, em dB, de um som emitido está relacionado à sua Intensidade 

Sonora (I), em W/m2, pela seguinte lei: 

NPS = 120 + 10 · log I 

Desse modo, a razão entre a intensidade sonora do ronco mais alto 

já registrado e a do ronco moderado, nessa ordem, é um valor entre 

A) 10 e 100.                   B) 1 e 10.                   C) 100 e 1 000. 

D) 10 000 e 100 000.     E) 1 000 e 10 000. 

04. (PREUNISEED/2017) A escala Richter foi desenvolvida por 

Charles Richter e Beno Gutenberg, no intuito de medir a magnitude 

https://goo.gl/9N6q68
https://goo.gl/6LzERD
https://goo.gl/gjC5S4
https://goo.gl/vjmDZM
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de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas.  

As ondas produzidas pela liberação de energia do movimento das 

placas podem causar desastres de grandes proporções.  

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/matematica/aplicacoes-

matematicas-na-geologia-escala-richter.htm   Acessado em: 19/04/2017 

Para calcular a energia liberada por um terremoto, usamos a escala 

Richter, representada pela fórmula:    𝐼 =  
2

3
  ×  log

𝐸

𝐸0
 

Onde:   

E = Energia liberada 

E0  = 7x10-3. 

I = intensidade do terremoto 

Em 2010 no Chile, um terremoto de alta intensidade deixou 

destruição na costa da região do Maule. Segundo o USGS, o evento 

registrou magnitude de 8,8 pontos e deixou 523 mortos e 12 mil 

feridos. Neste terremoto o valor da energia liberada nesse terremoto 

é de: 

A) 3x108         B) 4x1012        C) 5x1015,6        D) 6x109        E) 7x1010,2 

05. (PREUNISEED/2017) O som que ouvimos são ondas sonoras 

produzidas por vibrações de partículas do meio. O nosso ouvido, ao 

ser atingido por essa onda sonora, possui a capacidade de converter 

a variação de pressão no ar em estímulo nervoso, o qual, quando 

alcança o cérebro, nos passa uma sensação auditiva, o som. Em 

virtude dos valores das intensidades serem muito pequenos ou muito 

grandes, utilizam-se as noções de logaritmos na seguinte fórmula 

capaz de calcular níveis sonoros:   𝑁𝑆 = 10 · log 
𝐼

𝐼0
 

onde:  

deaudibilidadeI

oconsideradsomdoeIntensidadI

sonoroNívelNS

limiar0 




 

Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/medindo-

intensidade-dos-sons.htm Acesso em: 04/07/2017 

Abaixo estão alguns ruídos e sua classificação em decibéis:  

 

Sendo 
212

0 /10 mWI  , o valor da intensidade do som de uma 

britadeira é  

A) 10-1             B) 10-2             C) 10-3             D) 10-4              E) 10-5 

 

06. (ENEM/2017) Para realizar a viagem dos sonhos. uma pessoa 

precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5 000,00. Para pagar 

as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400,00 mensais. 

Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é 

calculado em função do número de prestações (n) segundo a fórmula 

 

Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log 1,013; 2,602 

como aproximação para log 400; 2,525 como aproximação para log 

335.  

De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos 

valores não comprometem o limite definido pela pessoa é 

A) 12.             B) 14.               C) 15.                D) 16.              E) 17. 

07. (ENEM/2016) Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura 

de 3.000° C e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 min. 

Use 0,477 como aproximação para 
10

log (3)  e 1,041 como 

aproximação para 
10

log (11) . 

O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30°C é mais próximo 
de 

A) 22.             B) 50.              C) 100.              D) 200.             E) 400. 

08. (ENEM/2016) Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala 

Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um 

alerta na usina nuclear de Fukushima. 

Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 na mesma escala, 

sacudiu Sichuan (sudoeste da China), deixando centenas de mortos 

e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter 

pode ser calculada por   














0

log
3

2

E

E
M , 

sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e 0E  uma 

constante real positiva. Considere que 1E  e 2E  representam as 

energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, 

respectivamente. 

www.terra.com.br. 15/085/2013 (adaptado). 

Qual a relação entre 1E  e 2E ? 

A) 221  EE     B) 2
2

1 10 EE      C) 2
3

1 10 EE                                        

D) 21
7

9

10 EE            E) 21
7

9
EE   

09. (ENEM/2015) Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros 

das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas 

superiores fossem representadas pela curva de equação 

,log xy   conforme a figura. 

 

 

A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida 

ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. 

http://www.exame.com.br/topicos/chile
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Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma 

expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de 

sua base, em metros. 

A expressão algébrica que determina a altura do vidro é 

A) 

2 24 4
log log

2 2

n n n n      
   
   
   

 

B) log 1 log 1
2 2

n n   
     

   

 

C) log 1 log 1
2 2

n n   
     

   

 

D) 

2 4
log

2

n n  
 
 
 

 

E) 

2 4
2 log

2

n n  
 
 
 

 

10. (ENEM/2013) Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior 

acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-

137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi 

manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de 

um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse 

material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a 

quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, 

é calculada pela expressão ( ) (2,7) k tM t A  , onde A é a 

massa inicial e k é uma constante negativa. Considere 0,3 como 

aproximação para 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝟐. Qual o tempo necessário, em anos, para 

que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da 

quantidade inicial? 

A) 27;              B) 36;               C) 50;               D) 54;              E) 100. 

11. (ENEM/2011) A Escala de Magnitude de Momento (abreviada 

como MMS e denotada como Mw), introduzida em 1979 por Thomas 

Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escola de Richter para medir a 

magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos 

conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para 

estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. 

Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. 
wM   

e 
0M  se relacionam pela fórmula: 

)M(log
3

2
7,10M 010W   

Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos 

registros de movimento da superfície, através dos sismogramas), cuja 

unidade é o dina cm. 

O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um 

dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na 

comunidade científica internacional. Teve magnitude MW = 7,3. 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. HistoricEarthquakes. 

Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 1 maio 2010 

(adaptado). 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy. 

Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 1 maio 2010 

(adaptado). 

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de 

conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do 

terremoto de Kobe (em dina·cm)? 

A) 10 – 5,10  B) 10 – 0,73   C) 1012,00      D) 1021,65    E) 1027,00 

 

MATRIZES E SISTEMAS LINEARES 

MATRIZES 

É uma tabela, com linhas (filas horizontais) e colunas (filas verticais). 

Uma matriz que possuir m linhas e n colunas é chamada de matriz do 

tipo ( )m x n .  

Por exemplo, queremos representar uma matriz A, com quatro linhas 

e três colunas: 

 























434241

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

aaa

A  

Podemos representar a matriz 

A, de forma abreviada por 

 
34

 ijaA  ou, A a
i j

 , 

com 41  i  e

31  j . 

Obs.: Uma matriz nm   possui m n  elementos. 

Matriz quadrada: é a matriz que tem o número de linhas igual ao 

número de colunas. 

Matriz identidade: é toda matriz em que os elementos da diagonal 

principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são todos iguais 

a 0 (zero). A matriz identidade de ordem n é indicada por nI  

OBSERVAÇÃO: Toda matriz quadrada tem duas diagonais: 

Diagonal principal: formada pelos elementos jia , tais que ji  . 

Diagonal secundária: é formada pelos elementos jia , tais que 

1 nji . 

Igualdade de Matrizes 

Duas matrizes são iguais quando possuem a mesma ordem e todos 

os seus elementos correspondentes são iguais. 

 

Adição / Subtração de Matrizes 

Somamos ou subtraímos duas matrizes, apenas se elas possuírem a 

mesma ordem. 

E efetuamos a operação indicada com os elementos correspondes 

em cada matriz. 

Ex.: Sendo 














061

342
A  e 















423

175
B , 

determine BA . 



























423

175

061

342
BA  















4026)3(1

)1(374)5(2
BA  















484

433
BA  
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OBSERVAÇÃO: Chamamos de matriz oposta de A, simbolizada por  

–A, à matriz obtida trocando todos os sinais dos elementos da matriz 

A. 

Exemplo: 



























053

221

053

221
AA  

Multiplicação de um número por uma matriz 

Para multiplicarmos um número k por uma matriz A, devemos 

multiplicar TODOS os elementos de A, pelo número k. 

 

Ex.: Se 














731

542
A , determine A3 . 




























2193

15126
3

731

542
AA

 
 

Multiplicação de Matrizes 

O produto BA   só existe quando o número de colunas de A é 

igual ao número de linhas de B. Caso exista, é uma matriz que herda 

o número de linhas de A e o número de colunas de B. 

pmpnnm CBA  
 

Ex.: Dadas as matrizes 










24

31
A  e 











43

21
B , determine 

o produto BA  .   

 
























1601

108

42243214

43213311
BABA  

Não podemos afirmar, de um modo geral, que ABBA  .  

O produto de uma matriz qualquer A pela matriz identidade I, de 

ordem compatível, sempre resulta na mesma matriz A. 

AAIIA   

 

Matriz Transposta 

A matriz transposta de A, simbolizada por 
tA , é obtida trocando 

linhas por colunas e colunas por linhas, na matriz A. 

 

Matriz Simétrica 

Uma matriz quadrada é dita simétrica quando: AA t   
 

Matriz Antissimétrica 

Uma matriz quadrada é dita antissimétrica quando: AA t   
 

Matriz Inversa 

A inversa de uma matriz quadrada A, simbolizada por 
1A , é tal 

que quando multiplicamos A por 
1A , ou 

1A  por A, sempre 

obtemos a matriz identidade I, de mesma ordem. 

IAAAA   11
 

SISTEMA LINEAR 

Sistema Linear 

É todo sistema formado por equações lineares. 

 

Exemplo: 








32

132

yx

yx
  Sistema com duas equações e duas 

variáveis. 

Neste sistema temos que x e y são as variáveis, os números 2, 3, 1 e 

– 2 são coeficientes e os números  –1 e 3 são termos independentes. 

 

Obs.: Equação Linear É toda equação da forma 

bzayaxa  ...321 . 

Solução de um Sistema Linear 

A solução de um sistema linear é um conjunto de valores dados a 

suas variáveis que verifica todas as equações do sistema. 

Exemplo: O par ordenado  1;1   é solução do sistema linear 









32

132

yx

yx
. De fato, 1)1(312   e 3)1(21  . 

 

Resolução de Sistemas Lineares 

Sistema 22  (duas equações e duas variáveis) 

Podemos resolver por dois métodos: adição e substituição.  

 

 

 

 

Compreender o processo de multiplicação entre matrizes. 

Sistemas Lineares, é importante assimilar os métodos de 

resolução, dando ênfase ao método da adição. 



















43

21

24

31
BA
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https://goo.gl/rYZCGu 

https://goo.gl/YCceTA 

https://goo.gl/AhM9kw 

https://goo.gl/eycCSx 

https://goo.gl/ZKn84Q 

https://goo.gl/zuPcxC 

https://goo.gl/FgCvhx 

https://goo.gl/nSJzKG 

 

LINK COM OUTRA DISCIPLINA: 

Leia em Geografia - Distribuição da PEA (População 

Economicamente Ativa) por setores de produção. 

 

01. (FGV/2018) Rita compra bijuterias para revender. Em julho, ela 

comprou 3 pulseiras iguais e 10 colares iguais, pagando, no total, R$ 

87,00. Em agosto, ela comprou 10 das mesmas pulseiras, com 

desconto de 10%, e 25 dos mesmos colares, com acréscimo de 10%, 

gastando, nessa compra, R$ 243,00. Em julho, o preço de cada colar 

superava o preço de cada pulseira em 

A) 30%      B) 32%       C) 36%       D) 40%       E) 44% 

 

02. (IFPE/2016) Cristina resolveu empilhar seus 48 livros de duas 

coleções, de Matemática e de História. Seus livros de Matemática 

possuem 8 cm de espessura cada um, enquanto que os livros de 

História possuem 5 cm de espessura cada um. No fim da 

organização, Cristina viu que a pilha de livros tinha 321cm de altura. 

Quantos livros de Matemática Cristina possui? 

A) 27      B) 25       C) 23       D) 22       E) 21 

 

03. (INSPER/2016) Quanto custa uma medalha de ouro –  e por que 

as da Olimpíada Rio 2016 são diferentes? 

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2016 encomendaram 

2.488 medalhas para recompensar seus atletas, das quais 812 são 

de ouro. 

Mas quanto vale uma medalha de ouro da Rio 2016? 

Elas pesam 500 gramas e seu valor, calculado com base na sua 

composição, é de US$ 600, de acordo com estimativas do Conselho 

Mundial de Ouro. 

As últimas medalhas douradas feitas inteiramente de ouro foram 

entregues nos Jogos Olímpicos de 1912. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37016908. Adaptado 27. 

As medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de 2016 foram feitas por 

uma liga de outros metais, além do ouro. Considerando que, no 

cálculo apresentado na reportagem, o valor do grama do ouro era de 

R$ 140,00, o valor do grama da liga de outros metais era de R$ 2,10 

e a cotação do dólar era de R$ 3,20, o percentual de ouro presente 

na medalha está entre 

A) 5,0% e 5,5%.          B) 2,0% e 2,5%.         C) 0,0% e 0,5%. 

D) 6,0% e 6,5%.          E) 1,0% e 1,5%. 

04. (UEG/2016) Tatiana e Tiago comunicam-se entre si por meio de 

um código próprio dado pela resolução do produto entre as matrizes 

A e B, ambas de ordem 2 X 2, onde cada letra do alfabeto 

corresponde a um número, isto é, a = 1, b = 2, c = 3, ..., z = 26. Por  

 

exemplo, se a resolução de A B  for igual a 1 13

15 18

 
 
 

, logo a 

mensagem recebida é amor. 

Dessa forma, se a mensagem recebida por Tatiana foi flor e a matriz 

B = 1 1

2 1

 
 
 

, então a matriz A é 

A) 8 7

8 10

 
 
 

               B) 6 6

7 11

 
 
 

                C) 8 5

7 11

 
 
 

 

D) 6 7

6 11

  
 
 

               E) 1 0

0 1

 
 
 

 

05. (PREUNISEED-SE2017) Um frequentador de uma academia, 

pratica duas modalidades de cultura corporal do movimento: pilates e 

musculação, pagando por isso R$ 215,00 reais mensais.  

Ao final de um mês essa academia contabilizou 36 praticantes de 

pilates e 72 de musculação, com essas modalidades foi arrecadado 

um total de R$ 10.440,00. 

Os valores que essa academia cobra para se praticar pilates e 

musculação, correspondem, respectivamente a 

A) R$ 155,00 e R$ 60,00.                     B) R$ 150,00 e R$ 70,00. 

C) R$ 145,00 e R$ 70,00.                     D) R$ 135,00 e R$ 77,50. 

E) R$ 140,00 e R$ 75,00. 

 

 

06. (ENEM2016-2) Na figura estão representadas três retas no plano 

cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de intersecções entre as retas, 

e A, B e C s pontos de intersecções dessas retas com o eixo x. 

 
Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três 

equações e duas incógnitas que 

A) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos 

P, Q e R, pois eles indicam onde as retas se intersectam. 

B) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos 

A, B e C, pois eles indicam onde as retas intersectam o eixo das 

abscissas. 

C) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam em 

mais de um ponto. 

D) não possui solução real, pois não há ponto que pertença 

simultaneamente às três retas. 

E) possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em 

que se intersectam. 

https://goo.gl/rYZCGu
https://goo.gl/YCceTA
https://goo.gl/AhM9kw
https://goo.gl/eycCSx
https://goo.gl/ZKn84Q
https://goo.gl/zuPcxC
https://goo.gl/FgCvhx
https://goo.gl/nSJzKG
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07. (ENEM-PPL/2015) Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de 

diversões dará um prêmio de R$ 20,00 ao participante, cada vez que 

ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, 

deverá pagar R$ 10,00. Não há cobrança inicial para participar do 

jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$100,00. 

 

Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? 

A) 30              B) 36               C) 50               D) 60               E) 64  

08. (ENEM/2012-Adaptado) Um aluno registrou as médias 

semestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou 

que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 24  , e 

que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando 

produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso, e a 

tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. 

 1º Semestre 2º Semestre 

Matemática 5,9 6,2 

Português 6,6 7,1 

Geografia 8,6 6,8 

História 6,2 5,6 

Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da 

tabela por: 

A) 








2

1

2

1
      B) 









4

1

4

1

4

1

4

1
      C) 





















1

1

1

1

      D) 





















2

1

2

1

       E) 





















4

1

4

1

  

 

09. (ENEM/2011) O prefeito de uma cidade deseja construir uma 

rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma 

licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 

100 000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 

350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As duas 

empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços 

prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. 

Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar 

a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura 

escolher qualquer uma das propostas apresentadas? 

A) 150120350100  nn   

B) 350120150100  nn   

C) )150(120)350(100  nn   

D) )000150(120)000350(100  nn   

E) )000120(150)000100(350  nn   

10. (ENEM/2010 – 2ª Aplicação) Algumas pesquisas estão sendo 

desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de 

ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 g de arroz 

cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg e o de zinco é de 2,0 mg. Para 

100g de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e de 3 mg o de zinco. Sabe-

se que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma 

pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 mg de ferro e 10 mg de 

zinco. 

Disponível em: http://www.embrapa.br. Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado). 

Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas 

necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. 

Suponha que seu organismo absorva completamente todos os 

micronutrientes oriundos desses alimentos. 

Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer 

diariamente de arroz e feijão, respectivamente?  

A) 58 g e 456 g               B) 200 g e 200 g             C) 350 g e 100 g 

D) 375 g e 500 g             E) 400 g e 89 g 

11. (ENEM/2009-Cancelado) Diante de um sanduíche e de uma 

porção de batatas fritas, um garoto, muito interessado na quantidade 

de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados de 

que dispõe. Ele sabe que a porção de batatas tem 200 g, o que 

equivale a 560 calorias, e que o sanduíche tem 250 g e 500 calorias. 

Como ele deseja comer um pouco do sanduíche e um pouco das 

batatas, ele se vê diante de uma questão: quantos gramas de 

sanduíche e quantos gramas de batata eu posso comer para ingerir 

apenas as 462 calorias permitidas para esta refeição? 

Considerando que x e y representam, respectivamente, em gramas, 

as quantidades do sanduíche e das batatas que o garoto pode ingerir, 

assinale a alternativa correspondente à expressão algébrica que 

relaciona corretamente essas quantidades. 

A) 4628,22  yx .                           B) 46228,2  yx . 

C) 10603,28,1  yx .                        D) 4624,0
2

1
 yx . 

E) 462
2

1
4,0  yx . 

12. (ENEM/2009) Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial 

para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas 

iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 

faltavam R$ 510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no 

grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em 

partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 

pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial 

deveria contribuir com mais R$ 7,00. 

De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada 

no acerto final para cada uma das 55 pessoas?  

A) R$ 14,00   B) R$ 17,00   C) R$ 22,00   D) R$ 32,00   E) R$ 57,00  

13. (ENEM/2000) Uma companhia de seguros levantou dados sobre 

os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em 

média, 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca 

X é o dobro do número de carros roubados da marca Y, e as marcas 

X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. 

O número esperado de carros roubados da marca Y é: 

A) 20.              B) 30.               C) 40.                D) 50.                E) 60. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

AULA 06 

01 E 02 A 03 E 

04 C 05 C  

AULA 07 

01 E 02 E 03 A 

04 D 05 B  

AULA 08 

01 A 02 D 03 D 

04 D 05 D 06 C 

07 E 08 E 09 E 

10 A  

AULA 09 

01 A 02 E 03 D 

04 D 05 A  

AULA 10 

01 E 02 D 03 D 

04 D 05 C 06 E 

07 D 08 C 09 B 

10 A 11 B 12 B 

13 B 14 B 15 E 

AULA 11 

01 D 02 A 03 E 

04 C 05 D 06 E 

07 B 08 A 09 B 

10 C  

 
LITERATURA 
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04 C 05 E 06 C 
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04 E 05 E 06 A 
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AULA 02 

01 B 02 E 03 B 

04 D 05 C 06 B 

07 B 08 D 09 B 

10 E  

AULA 03 
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04 B 05 E 06 B 

07 C 08 B 09 C 

10 E  

AULA 04 

01 B 02 B 03 E 

04 A 05 A 06 D 

07 C 08 C 09 D 

AULA 05 
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AULA 04 
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AULA 05 
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AULA 06 
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04 B 05 C 06 C 
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AULA 10 
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INGLÊS 
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01 B 02 D 03 C 
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EFOA – Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 

ESAF – Escola de administração Fazendária 

ESAN – Escola Superior de Administração de Negócios 

ENEM – Exame Nacional do ensino Médio 

ETE SP – Escolas Técnicas do Estado de São Paulo 

FATEC – Faculdade de Tecnologia de são Paulo 

FESP – Faculdade de Engenharia de São Paulo 

FCC – Fundação Carlos Chagas 

FCM – Faculdade de Ciências Médicas 

FMU/FIAM – SP: Faculdades Metropolitanas Unidas, Faculdades 

Integradas Alcântara Machado, São Paulo 

F. M. Pouso Alegre – MG: Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, 

Minas Gerais 

F. M. Santa Casa – SP: Faculdade de Medicina da Santa Casa, São 

Paulo 

FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado  

FEI – Faculdade de Engenharia Industrial 

FESP – SP: Faculdade de Engenharia de São Paulo 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 

FUNREI – Fundação de Ensino Superior de São José Del Rei 

FUC – MT: Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso 

Fuvest – SP: Fundação para o Vestibular da Universidade de São 

Paulo 

ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

MACKENZIE – Universidade Presbiteriana Mackenzie 

OSEC – SP: Organização Santamarense de Educação e Cultura, 

Santo Amaro – SP 

PUC – PR: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

PUC-RS: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

PUC – MG: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

PUC – SP: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUCCAMP – SP: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

São Paulo 

UCS – Universidade de Caxias do Sul 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

UEM – Universidade Federal de Maringá 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

UFBA – Universidade Federal da Bahia  

UNB – Universidade Federal de Brasília 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFR-RJ: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UFAL: Universidade Federal de Alagoas 

UNICAP: Universidade Católica de Pernambuco 

UFGO: Universidade Federal de Goiás 

UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Unifor – CE: Universidade de Fortaleza, Ceará 

UFF – RJ: Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro 

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais 

UFJF – MG: Universidade Federal de Juiz de Fora – Minas Gerais 

UFES: Universidade Federal do Espírito Santo 

UFS: Universidade Federal de Sergipe 

UNICAP: Universidade Católica de Pernambuco 

U.E. Londrina – PR: Universidade Federal de Londrina, Paraná 

UFGO: Universidade Federal de Goiás 

UNIFOR – CE: Universidade de Fortaleza, Ceará 

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UFJF – Universidade Federal de Juíz de Fora 

UFLA – Universidade Federal de Lavras 

UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFS – Universidade Federal de Sergipe 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 

U. Sagrado Coração – SP: Universidade Sagrado Coração, São 

Paulo 

UFRS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFSM: Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul 

UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/unemat-disponibiliza-prova-gabarito-vestibular-2015-2/331392.html
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
http://www.ebc.com.br/educacao/2013/05/baixar-provas-antigas-do-enem
https://www.puc-campinas.edu.br/vestibular-puccampinas/gabaritos/
http://www2.ifam.edu.br/noticias/veja-provas-anteriores-de-processo-seletivo
http://www.einstein.br/Ensino/graduacao-medicina/Paginas/vestibular.aspx
http://processodeingresso.upe.pe.gov.br/
http://www.vunesp.com.br/FMMA1502/
http://www2.unicentro.br/noticias/2015/11/16/vestibular-2016-provas-e-gabarito-provisorio/
http://www.ueg.br/noticia/22580_processo_seletivo_2016_1__publicado_gabarito_oficial_preliminar_
http://www.colegioweb.com.br/retas-e-planos-no-espaco/projecoes-ortogonais.html#ixzz3m31JJmyA
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UMSP – Universidade Metodista de São Paulo 

UNICAMP – Universidade Federal de Campina 

UNEB – Universidade Estadual da Bahia 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco 

UNIFENAS – Universidade José do Rosário Vellano 

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Pará 

UNIRIO – Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro 

USF – Universidade São Francisco 

VUNESP – SP: Fundação para o Vestibular da Universidade 

Estadual Paulista, São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Programa Pré universitário busca mais do que o acesso ao ensino superior.
Nos empenhamos na construção de trajetórias de sucesso, ao estimular o potencial 
de cada aluno, alavancando novas perspectivas de futuro. Contem conosco sempre!

Coordenação 

-

DEPARTAMENTO DE APOIO
AO SISTEMA EDUCACIONAL

c
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