
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conteúdo 
Leis de Newton e suas aplicações.  
 
Eixo temático 
Força e Movimento. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Compreender o conceito de força, suas unidades de medida e sua representação vetorial. 

• Compreender o conceito de peso de um corpo como a força que a Terra o atrai.  

• Compreender o conceito de inércia. 

• Identificar as principais interações de campo (peso, força elétrica e magnética) e de contato (normal, atrito, tração, 
força elástica), e saber explicar como afetam o movimento.  

• Utilizar as leis de Newton para resolver problemas significativos do cotidiano, compreendendo alguns equipamentos 
físicos.  

 

ATIVIDADES 
 
01. Sobre a grandeza física força, preencha as lacunas dos textos a seguir, para que fiquem fisicamente corretos. 
 
a) Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força no __________ leva o seu nome, sendo abreviado pela letra 𝑁. 
Outra unidade que pode aparecer nos exercícios é o ___________, abreviado por 𝑘𝑔𝑓. Temos a seguinte relação entre 
essas duas unidades: 1 𝑘𝑔𝑓 equivale a aproximadamente _________. 
b) Grandezas físicas podem ter natureza escalar ou ___________. A grandeza física força representa uma grandeza 
vetorial, pois para ser plenamente caracterizada é necessário um módulo, um sentido e uma __________. 
c) Quando há contato direto entre dois corpos, as forças envolvidas são chamadas de __________. Se a interação entre 
os corpos ocorre à distância, as forças envolvidas são chamadas de __________. 
d) O aparelho usado para medir forças é chamado de ___________. 

Disponível em: <http://www.educacional.com.br/spe/cadernoatividades/1serie/ca_fis_em_1serie_al_portal.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Solução 
a) Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força no Sistema Internacional (SI) leva o seu nome, sendo abreviado 
pela letra N. Outra unidade que pode aparecer nos exercícios é o quilograma-força, abreviado por kgf. Temos a seguinte 
relação entre essas duas unidades: 1 𝑘𝑔𝑓 equivale a aproximadamente 9,81 𝑁. 
b) Grandezas físicas podem ter natureza escalar ou vetorial. A grandeza física força representa uma grandeza vetorial, 
pois para ser plenamente caracterizada é necessário um módulo, um sentido e uma direção. 
c) Quando há contato direto entre dois corpos, as forças envolvidas são chamadas de forças de contato. Se a interação 
entre os corpos ocorre à distância, as forças envolvidas são chamadas de forças de campo. 
d) O aparelho usado para medir forças é chamado de dinamômetro.  
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02. Sobre uma partícula agem quatro forças representadas na figura a seguir: 
 

 
 

Qual a intensidade da força resultante sobre a partícula? 
Disponível em: <http://www.educacional.com.br/spe/cadernoatividades/1serie/ca_fis_em_1serie_al_portal.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Solução 
𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑠: 

𝐹𝑦 = 8 − 2 = 6𝑁 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎) 

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠: 
𝐹𝑥 = 12 − 4 = 8𝑁 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎) 

𝐴 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒: 

 
Disponível em: <http://fisicailustrada.blogspot.com/2016/03/decomposicao-de-forcas.html>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 

𝐹𝑅
2 =  62 + 82 

𝐹𝑅= √36 + 64 
𝐹𝑅= 10𝑁 

 
03. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) A massa é a medida quantitativa da inércia. 
(   ) Se não existir atuação constante de uma força sobre um corpo, de modo algum poderá existir velocidade. 
(   ) A força está relacionada com a variação da velocidade, sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo 
corpo. 
(   ) Quanto maior for a velocidade constante que um corpo possui, maior será a força necessária para manter essa 
velocidade. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 
2018 (adaptado). 

Solução: V, F, V, F. 
Comentário 
A segunda e a quarta afirmações são falsas pelo mesmo motivo: no movimento com velocidade constante, a força re-
sultante atuante sobre um corpo é nula. A força não está relacionada com a velocidade em si, mas sim, com a sua 
variação. 
 
04. Quando estamos dentro de um carro e o motorista vai fazer uma curva para a direita, nosso corpo imediatamente 
é direcionado para o lado esquerdo do veículo, apontando para fora da trajetória circular feita no momento da curva. 
Das alternativas a seguir, indique a que explica corretamente a situação descrita. 
 
(A) Somos lançados para fora da curva por uma força denominada de força centrífuga. 
(B) Somos lançados para fora da curva em virtude da inércia. 
(C) Somos lançados para fora da curva em virtude de uma força denominada de força centrípeta. 
(D) A força gravitacional é responsável por nos empurrar para fora da trajetória. 
(E) Nosso corpo mantém sempre uma reação oposta à do veículo de acordo com a lei da ação e reação. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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Gabarito: B 
Comentário 
No momento em que o veículo inicia a curva, a tendência de nosso corpo é manter a trajetória anterior. Tentando man-
ter-se em seu estágio inicial, nosso corpo é levado para o lado oposto da curva. Essa é uma aplicação da inércia, a 
Primeira Lei de Newton. 
 
05. (Mackenzie-SP) Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 
1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência, era de aproximadamente 
300 𝑘𝑔. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre.  
Se a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10,0 𝑚/𝑠2, podemos afirmar que 
 
(A) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 𝑘𝑔 e seu peso é 500 𝑁. 
(B) a massa total de Armstrong na Terra é de 50,0 𝑘𝑔 e seu peso é 3 000 𝑁. 
(C) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 𝑘𝑔 e seu peso é 500 𝑁. 
(D) a massa total de Armstrong na Lua é de 50,0 𝑘𝑔 e seu peso é 3 000 𝑁. 
(E) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 
Gabarito: A 
Comentário 
A massa total do astronauta e de seu equipamento é a mesma na Lua. A mudança de local gera alterações na força 
peso, e não no valor da massa dos corpos. 
Por meio da definição de força peso, pode-se definir o peso do astronauta na lua: 
 

𝑃𝐿𝑢𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔𝐿𝑢𝑎 → 𝑃𝐿𝑢𝑎 = 𝑚 ∙
1

6
∙ 𝑔𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 

𝑃𝐿𝑢𝑎 = 300 ∙
1

6
∙ 10 = 500 𝑁. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
06. (UEA-AM) Sobre a superfície da Terra, onde 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2, um astronauta apresenta peso igual a 700 𝑁. Em uma 
expedição à Lua, onde 𝑔 = 1,6 𝑚/𝑠2, a massa desse astronauta será igual a 
 
(A) 70 𝑘𝑔 e ele pesará 112 𝑁. 
(B) 70 𝑘𝑔 e ele pesará 700 𝑁. 
(C) 112 𝑘𝑔 e ele pesará 112 𝑁. 
(D) 112 𝑘𝑔 e ele pesará 700 𝑁. 
(E) 700 𝑘𝑔 e ele pesará 112 𝑁. 
Gabarito: A 
Comentário 
A partir da definição da força peso, a massa do astronauta pode ser determinada da seguinte forma: 

𝑃𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 → 700 = 𝑚 ∙ 10 
𝑚 = 70 𝑘𝑔. 

A massa total do astronauta e de seu equipamento é a mesma na Lua. A mudança de local gera alterações na força 
peso, e não no valor da massa dos corpos. 
Por meio da definição de força peso, pode-se determinar o peso do astronauta na lua: 

𝑃𝐿𝑢𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔𝐿𝑢𝑎 → 𝑃𝐿𝑢𝑎 = 70 ∙ 1,6 
𝑃𝐿𝑢𝑎 = 112 𝑁. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
07. Um objeto que pesa 650 𝑁 na Terra tem peso igual a 1 625 𝑁 em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta, em 
𝑚/𝑠2, sabendo que o módulo da aceleração da gravidade da Terra é de 10 𝑚/𝑠2. 
 
(A) 15. 
(B) 22. 
(C) 25. 
(D) 28. 
(E) 12. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: C 
Comentário 
Pela definição da força peso aplicada à Terra, pode-se definir a massa do objeto: 
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𝑃𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 → 650 = 𝑚 ∙ 10 
𝑚 = 65 𝑘𝑔. 

A partir da massa do objeto, é possível determinar a gravidade de Júpiter: 
𝑃𝐽ú𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 = 𝑚 ∙ 𝑔𝐽ú𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 → 1 625 = 65 ∙ 𝑔𝐽ú𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟  

𝑔𝐽ú𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 =
1 625

65
= 25𝑚/𝑠2. 

 
08. Leia as seguintes afirmações a respeito da força peso. 
 
I – A força peso tem direção vertical e sentido para cima. 
II – O peso é definido como o produto da massa do corpo pelo valor da aceleração da gravidade e sempre é medido, de 
acordo com o Sistema Internacional de Unidades, em newtons (𝑁). 
III – A unidade 𝑘𝑔𝑓 (quilograma-força) não pode ser utilizada para determinar o peso de um corpo. 
IV – A força normal, de acordo com a Terceira Lei de Newton, é uma reação à força peso. 
Está correta a alternativa que apresenta: 
 
(A) I e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) III. 
(D) III e IV. 
(E) II. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: E 
Comentário 
I – Errada. A força peso tem direção vertical e sentido para baixo. 
II – Correta. 
III – Errada. 1 𝑘𝑔𝑓 equivale a aproximadamente 10 𝑁, portanto, essa unidade também pode ser utilizada para determi-
nar a força peso. 
IV – Errada. A Terceira Lei de Newton assume que ação e reação atuam em corpos diferentes. Como peso e normal 
atuam sobre o mesmo corpo, não podem ser considerados como um par de ação e reação. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-peso.htm#resposta-4802>. Acesso em: 05 

jun. 2018. 

 
09. (Fatec-SP) Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2 000 𝑘𝑔 que trafegava em linha reta, com velocidade 
constante de 72 𝑘𝑚/ℎ, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 𝑠 entre o momento em que o 
motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração 
constante igual a 10 𝑚/𝑠2.  
Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que 
atuavam sobre ele era 
 
(A) nula, pois não havia forças atuando sobre o automóvel. 
(B) nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos com intensidades 
iguais. 
(C) maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, 
sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade. 
(D) maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam no mesmo sentido com 
intensidades iguais. 
(E) menor do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, 
sendo a força de atrito a de maior intensidade. 
Gabarito: B 
Comentário 
Como a velocidade do automóvel era constante, ele se encontrava em equilíbrio dinâmico, e a soma de todas as forças 
que atuavam sobre ele era nula. A força aplicada pelo motor foi anulada pela força de atrito entre os pneus e o chão e 
pelo atrito com o ar. Para que sejam anuladas, essas forças devem ter a mesma intensidade e sentidos opostos. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-atrito.htm#resposta-4551>. Acesso em: 
05 jun. 2018. 

 

10. (PUC-RS) Sobre uma caixa de massa 120 𝑘𝑔, atua uma força horizontal constante �⃗� de intensidade 600 𝑁. A caixa 
encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 𝑚/𝑠2.  
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Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 𝑚/𝑠2, e tenha a mesma orientação da força �⃗�, 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. 
Gabarito: C 
Comentário 
O coeficiente de atrito é determinado pela segunda lei de Newton. 
Considere que: 
Peso: 𝑃 =  𝑚 ∙ 𝑔; 
O objeto está sobre uma superfície horizontal, logo, o peso é igual à força normal; 
𝐹𝑎𝑡 =  𝜇 ∙ 𝑁; 
Para que a aceleração tenha a mesma orientação da força aplicada sobre a caixa, esta deve ser maior que a força de 
atrito (𝐹 > 𝐹𝑎𝑡  ). 

𝐹𝑅 = 𝑚 ∙ 𝑎 → 𝐹 − 𝐹𝑎𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑎 
𝐹 − 𝜇 ∙ 𝑁 = 𝑚 ∙ 𝑎 → 𝜇 ∙ 𝑁 = 𝐹 − 𝑚 ∙ 𝑎 

𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐹 − 𝑚 ∙ 𝑎 
𝜇 ∙ 120 ∙ 10 = 600 − 120 ∙ 2 

𝜇 =
360

1 200
= 0,3. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-atrito.htm#resposta-4551>. Acesso em: 
05 jun. 2018. 

 
11. Um homem puxa um objeto de 40 𝑘𝑔 ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma 
força de 80 𝑁.  
Sabendo que o objeto se move com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o 
solo.  Dados: Adote a aceleração da gravidade como 10 𝑚/𝑠2. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-atrito.htm#resposta-4552>. Acesso em: 
05 jun. 2018. 

 
(A) 0,1. 
(B) 0,2. 
(C) 0,4. 
(D) 0,6. 
(E) 0,8. 
Gabarito: B 
Comentário 
Para que o objeto se movimente com velocidade constante, a força aplicada pelo homem deve ser igual e oposta à força 
de atrito. Sabendo que a força normal é igual ao peso do objeto, pois a superfície é horizontal, podemos escrever: 

𝐹𝑎𝑡 = 𝐹 → 𝜇 ∙ 𝑁 = 𝐹 

𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐹 → 𝜇 =
𝐹

𝑚 ∙ 𝑔
 

𝜇 =
80

40 ∙ 10
=

80

400
= 0,2. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-atrito.htm#resposta-4552>. Acesso em: 
05 jun. 2018. 

 
12. Após estudar a Terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não 
deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa.  
A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. 
 
(A) O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. 
(B) O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. 
(C) O estudante está correto e não há uma lei da Física que possa explicar esse fato. 
(D) O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. 
Sendo assim, não haverá equilíbrio, e a carroça movimentar-se-á. 
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(E) O estudante está correto, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. 
Sendo assim, há um equilíbrio, e portanto se anulam. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-terceira-lei-newton.htm>. Acesso em: 05 jun. 
2018. 

Gabarito: D 
Comentário 
A Terceira lei de Newton assume que as forças de ação e reação possuem mesma intensidade e direção, mas atuam em 
corpos diferentes, portanto, não haverá equilíbrio e o movimento será possível.  
 
13. Por que, de acordo com a Terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no 
espaço? 
 
(A) Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra. 
(B) Por conta da gravidade zero do espaço. 
(C) No espaço, somente é válida a lei da Inércia. 
(D) No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton.  
(E) No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. 
Pela Terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-terceira-lei-newton.htm#resposta-3423>. 
Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: E 
Comentário 
O princípio que explica o funcionamento das aeronaves dotadas de hélices é a Terceira lei de Newton. O ar é empurrado 
pelas hélices e, por consequência, a aeronave é empurrada para frente. 
 
14. (UC/MG) Na figura, o bloco 𝐴 tem uma massa 𝑚𝐴  = 80 𝑘𝑔 e o bloco 𝐵, uma massa 𝑚𝐵  =  20 𝑘𝑔. São ainda des-
prezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia e considera-se 𝑔 = 10𝑚/𝑠2. 
 

 
 
Sobre a aceleração do bloco 𝐵, pode-se afirmar que ela será de 
 
(A) 10 𝑚/𝑠2 para baixo. 
(B) 4,0 𝑚/𝑠2  para cima. 
(C) 4,0 𝑚/𝑠2 para baixo. 
(D) 2,0 𝑚/𝑠2 para baixo. 
(E) nula. 
Gabarito: D 
Comentário 
O peso de 𝐵 é a força responsável por deslocar os blocos para baixo. Considerando os blocos como um único sistema e 
aplicando a 2ª Lei de Newton temos: 

𝐹𝑅 = 𝑚 ∙ 𝑎 

{
𝑇 = 𝑚𝐴. 𝑎          
𝑃𝐵 − 𝑇 = 𝑚𝐵 . 𝑎

 

𝑃𝐵 = (𝑚𝐴  +  𝑚𝐵) ∙  𝑎 

𝑎 =
20 ∙ 10

80 + 20
=

200

100
= 2𝑚/𝑠2. 

 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/segunda-lei-de-newton/>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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Conteúdos 
Ligações covalentes Geometria molecular.  
Polaridade das ligações e dos compostos.  
Interações intermoleculares.  
Interações intermoleculares e Propriedades físicas das substâncias.  
Soluções eletrolíticas e não eletrolíticas.  
Funções Inorgânicas.  
Ácidos e bases.  
 
Eixos temáticos 
Interações intermoleculares e propriedades físicas e químicas das substâncias.  
Comportamento químico das substâncias – Ácidos e bases, Perturbações na hidrosfera produzidas por ação humana. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer as diferentes formas eletrônicas, estruturais e geométricas dos compostos covalentes.  

• Relacionar a solubilidade de compostos orgânicos e inorgânicos em água, enfatizando o papel dos tensoativos.  

• Representar as ligações covalentes, ressaltando a característica do carbono na formação de cadeias em moléculas 
orgânicas.  

• Compreender as interações intermoleculares (isto é, ligação de hidrogênio, interações dipolo-dipolo, dipolo-indu-
zido) e relacioná-las às propriedades físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade.  

• Reconhecer historicamente os experimentos que levaram ao desenvolvimento do conceito de acidez.  

• Conceituar ácido e base, segundo Arrhenius.  

• Nomear os principais ácidos inorgânicos e suas aplicabilidades.  

• Nomear as principais bases inorgânicas e suas aplicabilidades.  

• Identificar acidez e basicidade a partir da escala pH e com o uso dos indicadores e as perturbações nos sistemas 
hídricos por ação do homem. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO/3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - QUÍMICA 
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ATIVIDADES 

 
1. Sobre fórmulas eletrônicas e estruturais, responda: 
a) Escreva a fórmula eletrônica da água (H2O) e da água oxigenada (H2O2). 
b) Escreva as fórmulas estruturais para a água e gás carbônico. 
Professor (a), essa atividade tem como objetivo reconhecer as diferentes formas eletrônicas, estruturais e geométricas 
dos compostos covalentes. 
Sugestão de resposta 
a) O hidrogênio apresenta configuração 1s1 e geralmente vem representado na Tabela Periódica na família 1A ou grupo 
1. Desta forma, o Hidrogênio apresenta 1 elétron na camada de valência, precisando receber mais um elétron para 
adquirir estabilidade, pois ele possui apenas a camada K. Já o oxigênio é da família 6A ou grupo 16 e apresenta 6 elétrons 
na camada de valência, precisando receber mais dois elétrons para adquirir estabilidade. 
Assim, temos: 

 
 

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-formula-eletronica-lewis.htm>.  Acesso em: 28 de jun. 
2017 (Adaptado). 

b) A partir da fórmula eletrônica é possível determinar as fórmulas estruturais.  
Para a água temos: 

 
Onde: a = Fórmula molecular, b = Fórmula eletrônica e c = Fórmula estrutural. 
E para o gás carbônico (dióxido de carbono), temos seguindo a mesma sequencia de apresentação das fórmulas: 

 
Disponível em: <www.gentequeeduca.org.br>.  Acesso em: 10 de jun. 2018 (Adaptado). 

 

2. (UFPR) Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas 
geométricas. 

I. NH3              A. Linear 
II. HF               B. Angular 
III. SO2            C. Piramidal 
IV. CH4                D. Tetraédrica 
 
(A) I-A, II-B, III-C, IV-D. 
(B) I-A, III-B, IV-C, II-D. 
(C) II-A, III-B, I-C, IV-D. 
(D) II-A, IV-B, III-C, I-D. 
(E) III-A, II-B, IV-C, I-D. 
Gabarito: C 
Comentário 
A amônia é piramidal, o fluoreto de hidrogênio é linear, o dióxido de enxofre é angular, e o metano é tetraédrico. 

 Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-geometria-molecular.htm>. Acesso em: 10 
jun. 2018 (adaptado). 

 
3. A água sozinha não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar. Por outro lado, a 
gordura é apolar e, por isso, a água não dissolve as gorduras. Os sabões e detergentes, que são também chamados 
de agentes tensoativos, possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água e, além disso, interagem tanto 
com a água quanto com a gordura. 

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/quimica/quimica-dos-saboes-detergentes.htm>. Acesso em: 13 de maio 2016 (adaptado). 
 

http://www.gentequeeduca.org.br/
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Como se dá o mecanismo de interações entre os sabões e detergentes com a gordura?  
 
(A) a parte apolar das moléculas somente dos sabões interage com a gordura, enquanto a extremidade polar interage 
com a água. 
(B) a parte apolar das moléculas somente de detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade polar inte-
rage com a água. 
(C) a parte polar das moléculas dos sabões e detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade apolar inte-
rage com a água. 
(D) a parte apolar das moléculas dos sabões e detergentes interage com a água, enquanto a extremidade polar interage 
com a gordura. 
(E) a parte apolar das moléculas dos sabões e detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade polar inte-
rage com a água. 
Gabarito: E 
Comentário 
O mecanismo de interações entre os sabões e detergentes com a gordura ocorre com a parte apolar das moléculas de 
sabões e detergentes interagindo com a gordura, enquanto a extremidade polar interage com a água. Isso ocorre, pois 
a gordura é apolar e a água é polar. 
 

4. (ENEM 2016) Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica 
dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de 
um tensoativo pode ser representada por: 

 
 
 
 

Esse arranjo é representado esquematicamente por: 
 
(A) 
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 (B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) 

 
Gabarito: C 
Comentário 
Ao adicionar um tensoativo em água, suas moléculas formam um arranjo ordenado conforme a figura da alternativa 
“C”. A parte apolar do tensoativo, não interage com a água, resultando no arranjo observado. Já a parte polar do ten-
soativo, representada pela esfera, esta sim entra em contato e interage com a água, devido ambas serem polares. 

 

5. (Unicamp-SP) Observe as seguintes fórmulas eletrônicas (fórmulas de Lewis): 

 

Consulte a classificação periódica e escreva fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos: 
a) Fósforo e hidrogênio; 
b) Enxofre e hidrogênio; 
c) Flúor e carbono. 
Sugestão de resposta 

  



11 
 

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-formula-eletronica-lewis.htm>.  Acesso em: 08 de jun. 
2018 (adaptado). 

 
6. Construa a fórmula eletrônica e estrutural do etano (C2H6). 
Sugestão de resposta: 

 
Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-formula-eletronica-lewis.htm>.  Acesso em: 10 de jun. 

2018. 
 
7. (UFSM-RS) A temperatura de ebulição das substâncias normalmente aumenta à medida que aumenta a sua massa 
molecular. Analisando o gráfico, que mostra a temperatura de ebulição (T.E.) de ácidos halogenídricos, percebe-se que 
o HF tem um comportamento anômalo. Esse comportamento do ácido fluorídrico pode ser atribuído a(à): 

 
 
(A) fortes ligações covalentes entre os átomos. 
(B) formação de cristais covalentes. 
(C) interações do tipo forças de Van der Waals. 
(D) interações do tipo ligações de hidrogênio. 
(E) fortes ligações iônicas entre os átomos. 
Gabarito: D 
Comentário 
Analisando o gráfico que mostra a temperatura de ebulição (T.E.) de ácidos halogenídricos, percebe-se que o HF tem um 
comportamento anômalo devido à possibilidade das moléculas desse composto interagir de forma intermolecular atra-
vés de ligações de hidrogênio.  

 
8. Os biopesticidas são mais seguros que os agrotóxicos comuns, pois são menos agressivos ao meio ambiente e podem 
auxiliar na diminuição dos prejuízos econômicos e ambientais. A coronopolina é um exemplo dessa nova classe de com-
postos utilizados pelo homem. 

Disponível em: <http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1442-biopesticidas-podem-ser-boa-alternativa-ao-uso-de-agrotoxi-
cos.html>. Acesso em: 10 jun. 2018 (adaptado). 

 
Disponível em: <http://www.mundovestibular.com.br/articles/16603/1/Simulado-de-Quimica/Paacutegina1.html>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
A solubilidade de diferentes compostos é explicada pela interação com as moléculas de água. Qual tipo de interação 
intermolecular a molécula de coronopilina realiza com a água? 
 
(A) ligação iônica. 
(B) dipolo induzido. 
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(C) ligação covalente.  
(D) dipolo permanente. 
(E) ligação de hidrogênio. 
Gabarito: E 
Comentário 
A molécula de coronopilina realiza com a água interações do tipo ligação de hidrogênio. Este tipo de interação que 
ocorre entre moléculas se definem pela presença de hidrogênio vizinho aos átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Neste 
caso temos uma hidroxila na molécula de coronopilina que pode interagir com a molécula de água, através das ligações 
de hidrogênio. Deste modo então, podemos prever que a coronopilina deve apresentar certa solubilidade em água. 
 
9. Relacionem os experimentos realizados em solução com o desenvolvimento da teoria de ácido e bases de Arrhenius. 
Sugestão de resposta 
O químico sueco Svante August Arrhenius realizou experimentos que testavam a condutividade elétrica em solução e 
verificou que determinadas substâncias sofriam ionização (reagiam com a água e formavam íons) ou dissociação iônica 
(íons já existentes eram separados pela ação da água) e conduziam corrente elétrica. Ao analisar os tipos de íons que 
tais substâncias formavam em água, ele notou que algumas produziam o mesmo tipo de cátion, outras produziam o 
mesmo tipo de ânion e, por essa razão, possuíam propriedades muito parecidas, podendo ser agrupadas. Desse modo, 
surgiu o seu conceito de ácido e base: 
Ácido é toda substância que em água produz como cátion somente H+ e base são substâncias que produz como ânion 
somente OH-. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/teorias-acido-base-arrhenius-bronsted-lowry-lewis.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018 
(adaptado). 

 
10. Dê exemplos de ácidos e bases de Arrhenius. 
Professor (a), essa atividade tem como objetivo conceituar ácido e base, segundo Arrhenius. 
 
Sugestão de resposta 
Exemplos de ácidos de Arrhenius: 
Ácido + Água →Cátion + Ânion  
HCℓ(g) + H2O(ℓ) → H3O+ (aq) + Cℓ-

(aq) 
H2SO3(g) + 2H2O(ℓ) → 2H3O+ (aq)  + SO3

2-
(aq) 

H3PO4(s) + 3H2O(ℓ) → 3H3O+ (aq)  + PO4
3-

(aq) 

 
Exemplos de bases de Arrhenius: 
Base + Água → Cátion + Ânion  
NaOH → Na + + OH- 
Ca(OH)2 →Ca2+ + 2OH- 
Al(OH)3 →Al3+ + 3OH- 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/teorias-acido-base-arrhenius-bronsted-lowry-lewis.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018 
(adaptado). 

 
11. Dê os nomes dos seguintes ácidos, segundo as regras da IUPAC: 
a) HCl 
b) HBr 
c) HI  
d) H2CO3 
e) HClO 
f) HNO2 

g) H2SO3 

h) H3PO4 
Resposta 
a) HCl: ácido clorídrico. 
b) HBr: ácido bromídrico.  
c) HI: ácido iodídrico. 
d) H2CO3: ácido carbônico. 
e) HClO: ácido hipocloroso. 
f) HNO2: ácido nitroso. 
g) H2SO3: ácido sulfuroso. 
h) H3PO4: ácido fosfórico. 
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12. Dê o nome segundo as regras da IUPAC das seguintes bases e diga algumas das suas aplicações. 
a) NaOH 
b) Mg(OH)2 
c) Ca(OH)2 
Sugestão resposta 

a) Hidróxido de Sódio, soda cáustica. Sua principal aplicação é na produção de sabões – conseguida a partir de sua 
reação com gorduras e óleos, como o sebo animal. O hidróxido de sódio também é usado pela indústria petroquímica 
em uma das etapas da fabricação de papel, celulose, tecidos, corantes e produtos de uso doméstico. 

b) Hidróxido de Magnésio. Sua principal aplicação se dá na forma de leite de magnésia, que é usado como laxante e 
antiácido. 
c) Hidróxido de Cálcio. É aplicada principalmente em construções, na preparação de argamassa para assentar tijolos, 
para recobrir paredes e na pintura de paredes (caiação). Outros usos são em inseticidas, fungicidas e no tratamento de 
águas e esgotos. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/teorias-acido-base-arrhenius-bronsted-lowry-lewis.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018 
(adaptado). 

 
13. O que são indicadores ácido-base? E quais são os indicadores ácido-base mais conhecidos e utilizados? 
São substâncias orgânicas que ao entrar em contato com um meio ácido ficam com uma cor e ao entrar em contato com 
um meio básico ficam com outra cor. Os indicadores ácido-base mais conhecidos e utilizados são a fenolftaleína, o ala-
ranjado de metila, o papel tornassol e o azul de bromotimol. 
 

14. Indicadores ácido-base são substâncias capazes de mudar de cor na presença de ácidos ou bases, indicando a pos-

sível faixa de pH do meio. A curcumina está presente nas raízes da planta curcuma longa e pertence à família do gengi-

bre. Ela possui cor amarela em pH abaixo de 7,4 e adquire a coloração vermelha em pH acima de 8,6. 

Disponível em: <http://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/indicadores-acido-base-naturais.htm>.  Acesso em: 13 maio 2016 (adaptado). 

 
Qual seria a coloração apresentada quando uma solução de um produto de limpeza de pH aproximadamente 11 fosse 
adicionada a este indicador ácido-base?  
 
(A) azul. 
(B) roxa. 
(D) verde. 
(C) amarela. 
(E) vermelha. 
Gabarito: E 
Comentário 
A coloração apresentada quando uma solução de um produto de limpeza de pH aproximadamente 11 fosse adicionada 
a este indicador a base de gengibre seria vermelha, pois, em pH acima de 8,6 as soluções deste indicador apresentaram 
esta coloração. 
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Conteúdos 
Divisão celular: mitose e meiose. 
Tipos de reprodução nos seres vivos. 
Reprodução humana. 
Desenvolvimento embrionário humano, comparado aos outros cordados. 

 
Eixo temático 
Identidade dos seres vivos. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Compreender as diferentes formas das células se dividirem, relacionando-as com o desenvolvimento, re-
produção dos seres vivos e manutenção da diversidade de vida. 

• Identificar os diferentes mecanismos de reprodução dos seres vivos, reconhecendo-os como forma de per-
petuação e variabilidade das espécies. 

• Reconhecer como se desenvolvem os embriões dos seres vivos. 

• Identificar o desenvolvimento do embrião humano, relacionando-o com as malformações e suas causas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - BIOLOGIA 
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ATIVIDADES 
 

1. (PUCSP/2017) A figura a seguir ilustra o ciclo celular.  
 

 
 

Na célula somática de um organismo diploide em que 2n 20,  espera-se encontrar  

 
(A) 40  moléculas de DNA em 2G .     

(B) 10  moléculas de DNA em C  e 1G .     

(C) 20  moléculas de DNA na metáfase.    
(D) mais moléculas de DNA em 1G  que em S.     

Gabarito: A 
Comentário 
A duplicação do DNA ocorre na fase S da interfase, portanto, em G2, espera-se encontrar o dobro das molé-
culas de DNA. Neste caso, 40. 
 
2. (CFTMG/2018) Mitose e meiose são processos de divisão celular que, apesar de suas diferenças, podem 
estar relacionados à reprodução. De maneira geral, essa é a função da meiose em organismos pluricelulares, 
e, da mitose, em organismos unicelulares. 
 
Dessa forma, nos organismos unicelulares, a mitose será responsável por  
 
(A) formar gametas de alta fecundidade.    
(B) estimular o crescimento do organismo.    
(C) gerar descendentes geneticamente iguais.     
(D) produzir número equivalente de células da meiose. 
Gabarito: C 
Comentário 
A mitose é a divisão celular que uma célula-mãe origina duas células-filhas com cromossomos idênticos aos 
da célula-mãe. Entre as funções da mitose está a promoção do crescimento de organismos multicelulares, 
mas não o estímulo desse crescimento. 
 
3. (Col. Naval/2017) A divisão celular é o processo que ocorre nos seres vivos por meio do qual uma célula, 
chamada célula-mãe, divide-se em células-filhas, com informações genéticas relativas à espécie. Depen-
dendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose, eventos complexos que fazem parte do 
ciclo celular. 
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A mitose é importante por diversos motivos, EXCETO porque  
 
(A) substitui células mortas por outras novas.     
(B) regenera as partes lesadas do organismo.     
(C) as células-filhas são geneticamente diferentes da célula-mãe.     
(D) são células somáticas que fazem esse tipo de divisão celular.    
(E) ocorre tanto com células haploides quanto com células diploides. 
Gabarito: C 
Comentário 
As células-filhas originadas pela mitose serão geneticamente iguais à célula-mãe. A diferença genética entre 
elas só ocorrerá quando houver mutação. 
 
4. (Unisc/2017) Em relação à divisão celular, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Na prófase, os centríolos migram para polos da célula, formando um conjunto de fibras que vão de um 

centríolo ao outro, chamado de fuso mitótico.    
(B) Na metáfase, após a desintegração da carioteca, os cromossomos atingem o máximo de condensação e 

migram para a região equatorial da célula.    
(C) Na anáfase, ocorre a cariocinese, que é a divisão do núcleo.    
(D) Na telófase, os cromossomos chegam aos polos do fuso, refazendo a membrana nuclear.    
(E) Na prófase, os cromossomos se condensam, tornando-se visíveis. 
Gabarito: C 
Comentário 
O núcleo se desintegra na metáfase, portanto, na anáfase a célula não possui núcleo. Nesta fase, ocorre o 
encurtamento das fibras do fuso, promovendo a separação das cromátides-irmãs, na mitose e na meiose II, 
ou a separação dos cromossomos-homólogos, na meiose I. 
 
5. (UPF/2017) A figura abaixo representa duas células de um mesmo indivíduo em processo de divisão celular. 
 

 
 
Com base na figura, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A célula A representa a anáfase mitótica, e a célula B, a anáfase II da meiose.    
(B) A célula A representa a anáfase I, e a célula B, a anáfase II, ambas da meiose.    
(C) Nessa espécie, o número diploide de cromossomos é oito.    
(D) O número de cromossomos no gameta masculino dessa espécie é quatro.    
(E) A célula A representa anáfase II, e a célula B, a anáfase I, ambas da meiose. 
Gabarito: A 
Professor(a), aproveite esse momento para relembrar as diferenças entre mitose e meiose. Deixe que os es-
tudantes concluam que o indivíduo desse exercício apresenta quatro cromossomos em uma célula diploide e 
2 cromossomos nas células haploides. Lembre-os também, que a meiose pode ser gamética, espórica ou zigó-
tica. 
 



18 
 

6. (FCMMG/2018) Ilustração sobre a formação dos diferentes componentes de uma colmeia. 
 

 
 
Os processos biológicos ocorridos em 1, 2 e 3 são denominados, respectivamente, de  
 
(A) Gametogênese, Fertilização e Pedogênese.    
(B) Ovogênese, Embriogênese e Neotenia.    
(C) Meiose, Fecundação e Partenogênese.    
(D) Mitose, Fertilização e Anagênese.    
Gabarito: C 
Comentário 
O processo ocorrido em 1 é a meiose, divisão celular em que células diploides (2n) formam células haploides (n); o pro-
cesso ocorrido em 2 é a fecundação durante a reprodução sexuada, através da junção de gametas haploides, que for-
mam um zigoto diploide; o processo que ocorre em 3 é a partenogênese, onde o gameta feminino desenvolve-se sem 
fecundação do gameta masculino. 
 
7. (UECE/2017) Considerando a reprodução animal, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que 
se afirma nos itens a seguir: 
 
(     ) A partenogênese consiste no desenvolvimento de uma prole de ovos não fertilizados que ocorre em 

alguns peixes, anfíbios e répteis. 
(     ) A gametogênese é um processo que envolve a divisão celular meiótica e ocorre nas gônadas: testículos 

nos machos e ovários nas fêmeas. 
(     ) A pedogênese consiste no desenvolvimento de uma prole através da fecundação, típica da reprodução 

sexuada. 
(     ) A neotenia é um fenômeno reprodutivo que ocorre após o organismo passar pelo estágio larval. 
 
 Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência 
 
(A) V, V, F, F.    
(B) V, F, V, F.    
(C) F, V, F, V.    
(D) F, F, V, V.    
Gabarito: A 
Comentário 
A pedogênese é a partenogênese no estágio de larva, ou seja, formação de larvas sem a fecundação.  A neotenia é o 
desenvolvimento sexual na larva. Exemplo disto ocorre nas salamandras, cujas larvas tornam-se sexualmente maduras 
liberando óvulos fertilizáveis.  
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8. (UTFPR) Sobre os mecanismos de reprodução humana, é correto afirmar que 
 
(A) epidídimo, próstata e canal deferente são componentes do sistema genital feminino.    
(B) o processo de liberação do óvulo pelo ovário chama-se fecundação.    
(C) gêmeos idênticos ou univitelinos são gerados quando um óvulo é fecundado por 2 espermatozoides di-

ferentes.    
(D) gêmeos bivitelinos podem tanto ser do mesmo sexo quanto de sexos diferentes.    
(E) tanto a produção de óvulos quanto a de espermatozoides iniciam-se no período da puberdade.    
Gabarito: D 
Comentário 
Os gêmeos bivitelinos são originados a partir da fecundação de dois óvulos diferentes por dois espermatozoi-
des distintos, podendo, ou não, apresentar o mesmo sexo. 
 
9. (UPE) Os zangões, machos das abelhas, são formados por um processo de partenogênese e possuem 16 
cromossomos. Já as abelhas operárias são fruto de um processo de fecundação. Diante dessas informações, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Por serem fruto de partenogênese, os machos possuem o dobro de cromossomos encontrados na abelha 

rainha. 
II. A abelha rainha possui óvulos com o mesmo número de cromossomos encontrados nas células somáticas 

das operárias, pois ela também é uma fêmea. 
III. Todas as fêmeas possuem 32 cromossomos nas suas células somáticas, o dobro que os machos possuem. 
IV. A abelha rainha possui 16 cromossomos em seus óvulos, que, quando fecundados, geram indivíduos com 

32 cromossomos. 
 
Estão CORRETAS  
 
(A) I e II.    
(B) I e III.    
(C) II e III.    
(D) II e IV.    
(E) III e IV.   
Gabarito: E 
Comentário 
I. Falsa. Por serem fruto de partenogênese, os machos possuem a metade dos cromossomos encontrados na 

abelha rainha. 
II. Falsa. Os óvulos são células haploides e, portanto, contêm a metade do número de cromossomos observa-
dos nas células somáticas diploides. 
 
10. (Mackenzie/2017) O esquema abaixo representa o aparelho reprodutor feminino humano. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta. 
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(A) O FSH é um hormônio que age no órgão A enquanto que o LH age no órgão C. 
(B) O órgão C é responsável por abrigar o embrião durante o desenvolvimento e também por ser o local onde 

ocorre a fecundação. 
(C) O estrógeno é um hormônio produzido no órgão A e tem como função provocar o espessamento da ca-

mada interna do órgão C. 
(D) A laqueadura é um método que consiste na obstrução do órgão D. 
(E) No período fértil é quando a parede interna do órgão D se encontra mais espessada. 
Gabarito: C 
Comentário 
O estrógeno é um hormônio produzido nos ovários e tem funções de preparar o útero para receber o embrião 
e desenvolver as características sexuais femininas. 
 
11. (UECE/2017) Em setembro de 2016, a revista New Scientist divulgou o nascimento do primeiro bebê ge-
rado a partir do DNA de três pessoas. Os óvulos, com DNA nuclear da mãe e DNA mitocondrial da doadora, 
foram fertilizados com espermatozoides do pai e um dos cinco embriões resultantes foi injetado dentro do 
útero da mãe. 

Fonte: https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-3-parenttechnique 

 
Em relação à reprodução humana, é correto afirmar que  
 
(A) os testículos ficam localizados dentro de uma bolsa, o escroto, para que sua temperatura seja mais ele-

vada do que a do restante do corpo, condição ideal para produção dos espermatozoides. 
(B) no ciclo uterino, que ocorre paralelamente ao ciclo ovariano, acontece o espessamento do endométrio 

e, caso não ocorra a fertilização, sua descamação ocasiona a menstruação. 
(C) a ovulogênese corresponde à formação dos gametas femininos enquanto a espermatogênese representa 

a formação dos espermatozoides, processos que ocorrem a partir da puberdade. 
(D) dos métodos que previnem a gravidez, denominados contraceptivos, os mais efetivos são a tabelinha, a 

lavagem vaginal e o coito interrompido (retirada do pênis antes da ejaculação). 
Gabarito: B 
Comentário 
(A) Os testículos mantêm a temperatura abaixo da temperatura corporal. 
(C) A espermatogênese ocorre a partir da puberdade, mas a ovulogênese inicia na vida intrauterina, se 
mantem paralisada até a puberdade, quando retoma o processo novamente. 
(D) Estes três métodos citados são os menos efetivos. 
 
12. (ENEM) A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constitu-
ída basicamente de dois hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo femi-
nino, o estrogênio (E) e a progesterona (P). Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma 
mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante seis meses. 
Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento?  
 
 

 
(A) 
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(B) 

 
  

(C) 

 
  

(D) 

 
  

(E) 

 
Gabarito: A 
Comentário 
A quantidade dos dois hormônios no sangue se manteve a mesma por todo o tempo, pois a ingestão do me-
dicamento foi constante no período analisado. 
 
13. (UEMG/2017) Analise a representação gráfica do ciclo ovariano regular de 28  dias, mostrado a seguir. 
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O hormônio 4  tem como função  
 

(A) liberar o ovócito II.  
(B) estimular a libido feminina. 
(C) desenvolver o folículo ovariano. 
(D) aumentar a espessura do endométrio. 
Gabarito: D 
Comentário 
Pela análise da representação gráfica, percebe-se a relação entre o hormônio 4 e as paredes do útero. Assim, 
conclui-se que o hormônio 4 é a progesterona, que apresenta a função de preparar as paredes do útero para 
a nidação. 
 
14. (UEFS/2017-adaptada)   

 
 
Em relação à imagem destacada, analise as seguintes afirmações. 
 
I. A fertilização que ocorreu no ovário viabilizou a origem do zigoto. 
II. As células do estágio 4 e 8 são totipotentes. 
III. O embrião é implantado na fase de blastocisto com algumas células já diferenciadas. 
 
A alternativa que apresenta somente afirmativa(s) correta(s) é a  
 
(A) I apenas.    
(B) II apenas.    
(C) I e II.    
(D) I e III.    
(E) II e III.   
Gabarito: E 
Comentário 
I Falso: A fertilização ocorre na tuba uterina. 
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Conteúdos 
Semiologia da representação gráfica. 
Linguagem cartográfica - diferentes escalas: local, regional, nacional, mundial, gráficos e tabelas. 
Localização – posição geográfica do mundo, do Brasil, de Goiás, município, cidade, bairro, casa, escola – espaço de 
vivência. 
Elementos de um mapa: legenda, escala, título e fonte. 
Organização e representação – do estado, município, cidade, do globo terrestre e suas projeções. 
Mapas temáticos. 
 
Eixo(s) temático(s) 
Social – Cartográfico - Físico territorial  
 
Expectativas de aprendizagem 
• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, imagens 

de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, tabelas, 
gráficos. 

• Entender que os mapas e cartas são instrumentos de análise do espaço Geográfico em diferentes tempos e escalas. 
• Compreender as questões ideológicas e a intencionalidade presentes nas diferentes representações cartográficas. 
• Aprofundar o conhecimento em latitude e longitude e a importância da divisão do planeta em linhas de localização  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO/3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 
 
 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
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ATIVIDADES 
Leia o texto e responda a atividade 1. 
 

“São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma de-
terminada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo: a receita financeira dos estados brasileiros, 
o índice de População Economicamente Ativa (PEA) de uma região etc.” 
 
1. A que tipo de mapa se refere o fragmento acima? 
 
(A) Físicos.  
(B) Políticos.  
(C) Históricos. 
(D) Econômicos. 
(E) Demográficos. 
Gabarito: D 
DG8-Analisar diferentes mapas temáticos.  
Expectativa de aprendizagem 

• Entender que os mapas e cartas são instrumentos de analise do Espaço Geográfico em diferentes tempos e escalas. 
Sugestão de resposta. 
Os mapas econômicos representam as atividades econômicas e a apropriação do espaço geográfico como consequência 
dessas atividades. Eles são importantes para a análise de temas relacionados com a estrutura financeira, atividades 
produtivas e o mercado de trabalho. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos-mapas.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018 

(adaptado). 
 
2. A respeito dos mapas temáticos, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto: 
 
(A) Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipsometria, a hidrografia e o 

clima, são chamados de mapas físicos. 
(B) A representação de divisas e fronteiras entre países e/ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas 

politicamente é utilizada nos mapas políticos. 
(C) Mapas como os das Capitanias Hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas são econômicos. Esse tipo de 

mapa é utilizado para representar algum acontecimento em algum período histórico. 
(D) Nos mapas estilizados, não há a representação fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico. 
(E) A dinâmica, índices e distribuição das populações são representados por um tipo específico de mapa temático: o 

mapa demográfico. 
Gabarito: C 
DG8-Analisar diferentes mapas temáticos.  
Expectativa de aprendizagem 

• Entender que os mapas e cartas são instrumentos de analise do Espaço Geográfico em diferentes tempos e escalas. 
Comentário 
Os mapas históricos são utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico, como as áreas 
colonizadas no Brasil até o século XVII, o Tratado de Tordesilhas ou as Capitanias Hereditárias. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos-mapas.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018 

(adaptado). 

 
3. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir: 
 
I) Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço ter-

restre. 
II) O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície ter-

restre escolhida. 
III) Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que preten-

dem representar. Assim sendo, um mapa pode ter como tema: fronteiras e limites, a distribuição da população, o 
modelado do relevo e outros. 
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Marque a opção que corresponda, na devida ordem, ao acerto ou erro de cada uma: 
 
(A) F, V, V. 
(B) V, V, F. 
(C) V, F, V. 
(D) V, V, F. 
(E) F, F, F. 
Gabarito: C 
DG8-Analisar diferentes mapas temáticos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Entender que os mapas e cartas são instrumentos de analise do Espaço Geográfico em diferentes tempos e escalas. 
Comentário 
Ao contrário do que afirma a alternativa II, os mapas não possuem como objetivo representar todas as informações 
presentes na superfície escolhida – até porque isso seria graficamente impossível. Em geral, escolhe-se um tema, como 
população, relevo e hidrografia, que é aquilo que o autor deseja ou precisa demonstrar para atender a uma determinada 
finalidade. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos-mapas.htm> . Acesso em 25 jun. 
2018. Adaptado 

 
4. Ao analisarmos um mapa do Brasil que tem como tema a Distribuição da População por estado, podemos verificar 
que a concentração populacional nos estados da região Sudeste – como São Paulo e Rio de Janeiro – é bem mais elevada 
que nos estados da região Norte – como Roraima e Amapá. 
 
Nesse caso, que tipo de mapa é objeto de análise? 
 
(A) Físico. 
(B) Político. 
(C) Histórico. 
(D) Econômico. 
(E) Demográfico.  
Gabarito: E 
DG8 – Analisar diferentes mapas temáticos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Entender que os mapas e cartas são instrumentos de analise do Espaço Geográfico em diferentes tempos e escalas. 
Comentário 
O mapa citado no fragmento é um mapa demográfico, que é um tipo de mapa temático que trata da representação 
espacial das populações, isto é, índices populacionais, taxas de analfabetismo, migrações, distribuição da população, 
taxas de natalidade e outros. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos-mapas.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018 

(adaptado). 
 
Leia o texto e responda a atividade 5. 
 

Imagine que um avião tenha se perdido e caído numa região montanhosa da Ásia, mais especificamente na 
parte oeste da Mongólia, junto á fronteira com a Rússia e próximo às fronteiras com o Cazaquistão e a China. Como os 
sobreviventes poderiam solicitar ajuda pelo rádio? Como o piloto de outro avião que estivesse sobrevoando o local e 
avistasse os destroços poderia avisar as autoridades para que providenciassem o socorro às vítimas?   

Mesmo supondo que os sobreviventes do acidente soubessem se localizar em algum ponto a oeste da Mongólia 
e ao sul da Rússia, algo que já é improvável, essa informação não seria suficiente para localizá-los com precisão. Para 
informar precisamente o lugar onde se encontram, os sobreviventes (ou piloto do avião que os avistou) teriam que 
fornecer a latitude e a longitude desse ponto.  

Observe o mapa abaixo: o avião caiu a 50° de latitude norte e 90° de longitude leste. Essas coordenadas, sim, 
forneceriam a localização exata das vítimas. 

VESENTINI,J. William. VLACH,Vânia. Projeto Teláris: Geografia, 6 ano. 1. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 48 e 49. 
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VESENTINI, J. William. VLACH, Vânia. Projeto Teláris: Geografia, 6 ano. 1.ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 49. 

 
5. Com base na situação relatada acima, explique por que o conhecimento de latitude e longitude é fundamental para 
o resgate das pessoas. 
Sugestão de resposta 
O conhecimento de longitude e latitude é fundamental para o resgaste de pessoas porque as coordenadas estão refe-
rentes a pontos exatos no mapa, permitindo que chegue ao local sem erro de percurso, sendo rápido o socorro aos 
acidentados . 
Cada paralelo abrange 360º do globo, ou seja, ele dá uma volta completa no planeta. A própria linha imaginária do 
equador é um paralelo que se localiza na parte mais larga da Terra. À medida que se afastam do equador e se aproximam 
dos polos, os paralelos tornam-se menores.   
DG8-Analisar diferentes mapas temáticos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Aprofundar o conhecimento em latitude e longitude e a importância da divisão do planeta em linhas de localização. 

VESENTINI, J. William. VLACH, Vânia. Projeto Teláris: Geografia, 6 ano. 1. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 43. 
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Observe o mapa e responda a atividade 6. 
 

 
VESENTINI,J. William. VLACH,Vânia. Projeto Teláris: Geografia 6. 1. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 47. 

 
6. Utilizando os paralelos e os meridianos, descubra em que país se dá o ponto de encontro da longitude leste de 90° 
com a latitude norte de 30°.  
O país que localiza na longitude leste de 90° com a latitude de 30° é a China. 
 DG7-Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Aprofundar o conhecimento em latitude e longitude e a importância da divisão do planeta em linhas de localização. 

VESENTINI, J. William; VLACH, Vânia. Projeto Teláris: Geografia 6. 1. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 49. 
 
Leia o mapa e responda a atividade 7. 
 

 
VESENTINI,J. William. VLACH,Vânia. Projeto Teláris: Geografia 1.ed. – São Paulo:Ática,2012. 6º Ano, pag.66.A 
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7. Qual é o tipo de mapa apresentado? 
É um mapa temático, pois aborda um tema específico a distribuição das indústrias no território brasileiro. 
DG8 - Analisar diferentes mapas temáticos. 
Expectativa de aprendizagem] 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, 
tabelas, gráficos. 

 
8. Identifique no mapa o Estado mais industrializado e o menos industrializado. 
O estado mais industrializado é São Paulo, e o menos industrializado é Roraima. 
DG8 - Analisar diferentes mapas temáticos. 
Expectativa de aprendizagem 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, 
tabelas, gráficos. 

 
9. A região centro-oeste é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Identifique o número 
de indústrias de cada estado em ordem decrescente. 
Em ordem decrescente o estado de Goiás ocupa o 1º lugar com 5.411 mil indústrias, em 2º lugar Mato Grosso com 2.559 
mil, e em 3º lugar Mato Grosso do Sul com 1.362 mil indústrias. 
DG8 - Analisar diferentes mapas temáticos. 
Expectativa de aprendizagem 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar qua-
dros, tabelas, gráficos. 

 
Leia o texto e responda a atividade 10. 
 
(ENEM/2015) 

O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a 
empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, 
de suas próprias terras. 

LOPES, R. J. O novo mapa da floresta. Folha de S. Paulo, 7 maio 2011 (adaptado). 

 
10. A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento pro-
motor da 
 
(A) Expansão da fronteira agrícola. 
(B) Remoção de populações nativas. 
(C) Superação da condição de pobreza. 
(D) Valorização de identidades coletivas. 
(E) Implantação de modernos projetos agroindustriais. 
Gabarito: D 
DG12 - Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender as questões ideológicas e a intencionalidade presentes nas diferentes representações cartográficas. 
Comentário 
O projeto cartográfico Social da Amazônia, relativo a indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais, ensinou o uso 
do GPS e outras técnicas modernas de georreferenciamento para elaboração de mapas artesanais de seu próprio terri-
tório. O procedimento promovido por esse projeto cartográfico valorizou, portanto, as identidades coletivas. 

Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/CAD_ENEM%202015_DIA%201_01_AZUL.pdf>. Acesso em: 11 
jun. 2018 (adaptado). 

 
Leia o texto e responda a atividade 11. 
 
(UNESP/2018) 

O sensoriamento remoto é a técnica que permite a obtenção de informações acerca de objetos, áreas ou fe-
nômenos localizados na superfície terrestre. O termo restringe-se à utilização de energia eletromagnética no processo 
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de obtenção de informações, as quais podem ser apresentadas na forma de imagens, sendo as mais utilizadas, atual-
mente, aquelas captadas por sensores ópticos orbitais instalados em satélites, como ilustrado na figura. 
 

 
 
11. Responda. 

a. Considerando a fonte de emissão de energia, especifique o tipo de sensor representado na figura e descreva o seu 
funcionamento. 
Na figura está representado um tipo de sensor remoto passivo. Este tipo de sensor remoto opera captando a energia – 
ondas eletromagnéticas – refletidas por determinado objeto, ou seja, o sensor remoto passivo obtém informações a 
partir da captação da imagem refletida pela iluminação solar. 
 
b. Mencione duas aplicações dos produtos derivados do sensoriamento remoto. 
As imagens obtidas por sensores remotos podem subsidiar estudos relativos à ocupação do solo – urbano ou agropecu-
ário – acompanhar, por exemplo, processos de desmatamento, ou queimadas, ou erosão, ou assoreamento de um rio, 
ou estimativa de colheitas e outros. 
DG7 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, 
tabelas, gráficos. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/unesp/unesp2018.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018.   

 
 
Observe a imagem e responda a atividade 12. 
 
(ENEM/2015) 

 

QUEIROZ FILHO, A. P.; BIASI, M. Técnicas de cartografia. In: VENTURI, L. A. B. (Org.). Geografia: práticas de campo, laboratório e sala de aula. São 
Paulo: Sarandi, 2011 (adaptado).  
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12. As figuras representam a distância real (D) entre duas residências proporcional (d) em uma representação cartográ-
fica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala 
numérica correta é 
(A) 1/50.  
(B) 1/5 000. 
(C) 1/50 000. 
(D) 1/80 000. 
(E) 1/80 000 000. 
Gabarito: C 
DG7 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, 
tabelas, gráficos. 

Comentário 
Com base na fórmula matemática para obter valores de escala, E = D\d. Ao transformar todas a medidas em milímetros 
temos, E = 2.000.000\40 = 1:50 000. 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2015-segunda-aplicacao/primeiro-dia/figuras-representam-distancia-real-d-
entre-duas-residencias-e-distancia-proporcional-d/>. Acesso em: 28 jun. 2018 (adaptado). 

 

Observe a imagem e responda a atividade 13. 
(ENEM/2016) 

 
 
13. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é: 
 

(A) 

 

(B) 

 

(C) (D) 
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(E) 

 

 

 
 
Gabarito: A 
DG7 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, ima-
gens de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, 
tabelas, gráficos. 

Comentário 
A projeção cartográfica que representa a logotipo da ONU é do tipo Plana Polar. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2016_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 28 jun. 2018 
(adaptado) 

Observe o planisfério e leia o texto para responda a atividade 14. 
 
(FATEC/2018) 

 

As projeções cartográficas são produzidas a partir de figuras geométricas e possibilitam a representação da superfície 
esférica da Terra, ou de parte dela, em um plano (mapa). É importante ressaltar que todas as projeções causam algum 
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tipo de distorção, seja na forma, área ou distância. O planisfério apresentado foi produzido a partir da projeção de 
Mercator. 
 
14. Sobre a referida projeção podemos afirmar corretamente que se trata de uma 
 
(A) Projeção cilíndrica conforme, que distorce as dimensões territoriais e preserva a forma dos continentes. 
(B) Projeção cônica, que é ideal para representação de grandes áreas cujas distorções são menores na altura da linha 

do Equador. 
(C) Projeção cilíndrica equivalente, que preserva as dimensões territoriais e distorce as formas dos continentes. 
(D) Projeção plana ou azimutal, que preserva as dimensões territoriais nas áreas equatoriais, distorcendo-as nas regiões 

tropicais. 
(E) Projeção cilíndrica equatorial, que preserva as dimensões territoriais nas regiões polares, distorcendo-as próximo à 

linha do Equador.    
Gabarito: A 
DG7 – Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Saber ler, interpretar, analisar os diferentes tipos de linguagens visuais e/ou cartográficas: fotos, fotos aéreas, imagens 
de satélite, globos, mapas, plantas para localizar, orientar, extrair informações geográficas e elaborar quadros, tabelas, 
gráficos. 
Comentário 
A projeção cilíndrica conforme de Mercator, uma das primeiras projeções cilíndricas a ser criada, mantém as formas dos 
territórios (o que a torna muito útil para os navegantes), mas distorce as áreas à medida que se distancia da linha do 
equador e se aproxima dos polos.   

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fatec/fatec2018.asp?img=01>. Acesso em: 28 jun. 2018 (adap-
tado). 
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Conteúdos 
Período Medieval: Baixa Idade Média.  
Expansão do Islamismo.  
Renascimento.  
Estado Moderno.  
 
Eixos temáticos 
Pensamento religioso, artístico e científico.  
Relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo moderno. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV; 

• Identificar os elementos da crise do século XIV;  

• Considerar a importância do legado religioso, cultural (filosofia, artes, educação e outros) e material das sociedades 
orientais para a formação do mundo ocidental.  

• Compreender o conceito de antropocentrismo.  

• Discutir os conceitos de Estado Moderno e Absolutismo.  

• Comparar as práticas mercantilistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO /3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
 
 



34 
 

ATIVIDADES 
 
1. (FUVEST) É sabido que as Cruzadas foram um fenômeno histórico muito importante na Idade Média. Comente suas 
motivações religiosas, econômicas e políticas. 
Denomina-se cruzada a qualquer expedição militar de inspiração cristã que partiu da Europa Ocidental em direção à 
Terra Santa (nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina) e à cidade de Jerusalém com o intuito de conquistá-
las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Estes movimentos estenderam-se entre os séculos XI e XIII, época em que 
a Palestina estava sob controle dos turcos muçulmanos. No médio oriente, as cruzadas foram chamadas de invasões 
francas, já que os povos locais viam estes movimentos armados como invasões e porque a maioria dos cruzados vinha 
dos territórios do antigo Império Carolíngio e se autodenominavam francos.  

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13773322>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV. 
 
Leia o poema para responder a atividade 2.  
 
(UFG/2012) 
A morte para todos faz capa escura, E faz da terra uma toalha; Sem distinção, ela nos serve, Põe os segredos a desco-
berto, A morte libera o escravo, A morte submete rei e papa E paga a cada um seu salário, E devolve ao pobre o que ele 
perde E toma do rico o que ele abocanha. 

 
FROIDMONT, Hélinand. Os versos da morte. São Paulo: Ateliê/Imaginário, 1996. p. 50 (adaptado). 

 

2. Este poema do século XII refere-se ao impacto das mudanças ocorridas no Ocidente Medieval, relacionadas à expan-
são urbana e comercial. Tendo em vista esse ambiente, ao transformar a morte em personagem, o poema caracteriza-
a com uma atitude: 
 
(A) moralizadora, que expressa a necessidade de correção dos costumes na vida terrena. 
(B) idealista, que constrói uma imagem sublime do homem como criatura de Deus. 
(C) indulgente, que promove a convivência tolerante entre cristãos e pagãos. 
(D) racionalista, que manifesta a retomada do pensamento aristotélico. 
(E) heroica, que denota o desejo de incentivar a coragem nos homens. 

Disponível em: <http://www.vestiprovas.com.br/questao.php?questao=ufg-2012-1-62-historia-historia-geral-3-idade-media-(476d-c-1453d-c)-
6289>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: A 
DH20 - Compreender o papel de diversas instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV. 
Comentário 
O estudante deve ficar atento para o período denominado como "Renascimento Comercial e Urbano", entre os séculos 
XI e XII, pois é caracterizado por inúmeros acontecimentos; entre eles se destacam: o Cisma do Oriente (1054); as Cru-
zadas (1096-1270); reativação e criação de novas rotas de comércio; surgimento de um novo agente social, o burguês; 
expansão demográfica. Tal cenário foi repleto de problemas de ordem social e moral, levando e/ou forçando a Igreja a 
tentar instituir um controle maior sobre as populações - o "espiritual" conduzindo o "terreno". 
 
3. (Udesc/2011) De modo geral, a historiografia considera o século XIV como aquele que assinala o início da crise do 
sistema feudal europeu. Sobre os fatores que contribuíram para configurar este cenário de crise do sistema feudal, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) As reformas religiosas de Lutero e Calvino. 
(B) A superexploração da terra e dos camponeses. 
(C) Emergência de revoltas rurais e urbanas em toda a Europa. 
(D) A crise de abastecimento de alimentos que levou fome à Europa. 
(E) A Peste Negra, que atingiu a Europa e se espalhou por todo o continente. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/02/idade-media.html>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

Gabarito: A 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
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Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os elementos da crise do século XIV. 
Comentário 
As reformas religiosas propostas por Martinho Lutero ocorreram durante o século XVI, portanto, no contexto histórico 
da Idade Moderna. 
 
Leia o provérbio para responder a atividade 4.  
 
(UFG) 
 “O ar da cidade torna o homem livre". 

 
PAIS, Marco Antonio de O.  "O despertar da Europa". 4.ed. São Paulo: Atual, 1992. p. 38.  

 

4. Relacione o provérbio alemão do século XI, anteriormente transcrito, com o renascimento comercial urbano. 
Sugestão de resposta 
O ar da cidade torna o homem livre, pois, na baixa Idade Média, os centros urbanos em luta por seus direitos libertaram-
se, em parte, da tutela feudal. Os impostos cobrados em dinheiro, as atividades bancárias, a força política dos comerci-
antes (burguesia), o crescimento das corporações de ofícios, a retomada com mais vigor das rotas de comércio interna-
cional impuseram um novo modo de viver ao mundo citadino. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/10/avaliacao-de-historia-primeiro-ano-4.html>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptada). 
 

DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV. 
 
Leia o enunciado para responder a atividade 5.  
 
(Unicamp)  
Nas entradas de muitas cidades da Liga Hanseática, estava escrito: "O ar da cidade liberta". 
 
5. Responda:  
a. O que foi a Liga Hanseática? 
Foi uma associação de mercadores da região do Mar do Norte e Mar Báltico, que tinha por objetivo monopolizar o 
comércio naquela região. 
b. Quais fatores impulsionaram o renascimento urbano europeu a partir do século XI? 
Os fatores que impulsionaram o renascimento comercial e urbano foram o crescimento populacional devido ao fim das 
invasões bárbaras e do aumento da produção de alimentos; as cruzadas, que reabriram o mar Mediterrâneo e intensifi-
caram o comércio com o Oriente; o desenvolvimento das feiras nas principais rotas de comércio e a intensificação do 
êxodo rural. 
c. Por que as cidades, naquele momento, eram concebidas como espaço da liberdade? 
As cidades eram concebidas dessa maneira por estarem em contraposição ao feudo e por apresentarem uma estrutura 
social mais dinâmica, não só com senhores e servos, mas sim com mercadores, clérigos, artesãos e mesmo nobres. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/03/aprenda-mais-sobre-o-renascimento.html>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptada). 

 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV. 
 
 
Leia o texto para responder a atividade 6.  
 
(FUVEST/2009)  
"A Idade Média europeia é inseparável da civilização islâmica já que consiste precisamente na convivência, ao mesmo 
tempo positiva e negativa, do cristianismo e do islamismo, sobre uma área comum impregnada pela cultura greco-
romana."  

José Ortega y Gasset (1883-1955). 
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6. O texto acima permite afirmar que, na Europa ocidental medieval, 
 
(A) cristalizou-se uma civilização marcada pela flexibilidade religiosa e tolerância cultural. 
(B) criou-se uma civilização sem dinamismo, em virtude de sua dependência de Bizâncio e do Islão. 
(C) desenvolveu-se uma civilização que se beneficiou tanto da herança greco-romana quanto da islâmica. 
(D) formou-se uma civilização complementar à islâmica, pois ambas tiveram um mesmo ponto de partida. 
(E) originou-se uma civilização menos complexa que a islâmica devido à predominância da cultura germânica. 
Gabarito: C 
DH5 - Reconhecer a História como produto histórico, social e cultural. 
Expectativa de aprendizagem 
• Considerar a importância do legado religioso, cultural (filosofia, artes, educação e outros) e material das sociedades 
orientais para a formação do mundo ocidental.  
Comentário 
Culturalmente, a Europa Ocidental Medieval foi um caldeirão de contribuições de várias civilizações, a começar pela 
cultura greco-romana, que se misturou com os novos valores da cultura bárbara germânica durante a Alta Idade Média. 
Mais tarde, não podemos esquecer das influências bizantinas e islâmica, esta última durante o primeiro contato, na 
Península Ibérica, e mais tarde acentuada pelo intercâmbio proporcionado pelas Cruzadas. 

Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/questao-27/n1237649682854.html>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptada). 

 
 7. (UFG/GO) A história do Mediterrâneo é a história das migrações populacionais e da circulação de valores de culturas 
distintas. Discorra sobre a expansão árabe, a partir da unificação islâmica na idade média. 
Sugestão de resposta 
No ano de 630 Maomé e seus seguidores ocuparam a cidade de Meca, destruíram os ídolos da Caaba, símbolos do 
politeísmo, e assim fundou-se o Islão - Estado Teocrático dos crentes. Esse fato é considerado como a unificação política 
e religiosa dos povos árabes, agora comandados pelo Califa. O Expansionismo árabe iniciou-se logo após a morte de 
Maomé tanto em direção ao oriente como ao ocidente. As conquistas islâmicas se ampliaram sob os califas Omíadas 
(661 - 750) e foram preservadas pelos Abássidas, (750- 1258) apesar das diversas divisões políticas, iniciadas com a 
fundação do Emirado de Córdoba em 756. O processo expansionista foi fulminante, estimulado por interesses em domi-
nar rotas de comércio, pela cultura do botim, pela Guerra Santa e também pela fraqueza dos adversários: O império 
Persa que desapareceu, O império Bizantino, que foi reduzido, perdendo seus territórios na Palestina e norte da África, 
e os Reinos Bárbaros da região do Magreb e da Península Ibérica, que foram derrotados. Na Europa, o expansionismo 
muçulmano foi contido pelos Francos, na famosa Batalha de Poitiers em 732. Durante a Dinastia dos Abássidas o co-
mércio árabe atingiu grande extensão, destacando-se o comércio de especiarias com as Índias, as várias rotas de contato 
com Constantinopla e as várias rotas do norte africano pelo interior, realizado por caravanas, que traziam ouro para a 
cidade de Ceuta, objeto de interesse português no século X. Apesar da centralização política e religiosa, a história do 
império árabe caracterizou-se por várias disputas pelo poder e consequentemente por divisões, de onde inclusive nasce-
ram as duas seitas mais importantes do Islamismo: sunitas e xiitas. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/04/confira-as-avaliacoes-de-historia-geral.html>. Acesso em: 08 jun. 2018. 

 
DH5 - Reconhecer a História como produto histórico, social e cultural. 
Expectativa de aprendizagem 

• Considerar a importância do legado religioso, cultural (filosofia, artes, educação e outros) e material das sociedades 
orientais para a formação do mundo ocidental.  

 
 
Leia o texto para responder a atividade 8.  
 
(UFPE/2005)  
A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais que marcaram 
a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época.  
 
8. Em relação a outros povos e à Igreja Católica, os muçulmanos 
 
(A) eram temidos, em razão do seu grande poderio militar. 
(B) foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias. 
(C) mantiveram, ao longo de sua história, uma tradição de total tolerância religiosa. 
(D) só eram temidos em Portugal, pelos cristãos e pelos judeus, sendo bem aceitos na Espanha. 
(E) mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerantes com os judeus. 
Gabarito: A 
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DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 

• Considerar a importância do legado religioso, cultural (filosofia, artes, educação e outros) e material das sociedades 
orientais para a formação do mundo ocidental.  

Comentário 
Com a expansão islâmica em direção ao sul da Europa, durante o século VII, sobretudo na Península Ibérica, o confronto 
entre árabes e cristãos foi inevitável, com grande atrito por questões religiosas tanto em Portugal quanto na Espanha – 
haja vista que esses dois países só se tornaram unificados durante a luta contra os muçulmanos.  
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-mundo-arabe.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018 

(adaptada).  
 

 Leia o texto para responder a atividade 9. 
 
(UNEMAT) 
“O homem que segue o curso da natureza é aquele que se orienta pela razão nos seus apetites e desprezos. Ora, a razão 
inspira, em primeiro lugar, ao homem, o amor e a veneração pela majestade divina, a cuja bondade devemos o ser e a 
possibilidade de atingir a felicidade. E, em segundo lugar, ensina-nos e incita-nos a viver alegremente e sem tristezas, 
levando-nos a auxiliar e a desenvolver nos outros o respeito pela natureza, que nos leva obter tal felicidade”. 

(MORE, Thomas. A utopia. São Paulo: Martin Claret, 2005. pp. 76). 

 
9. A obra A Utopia de Thomas More, publicada no ano de 1516, é considerada uma das referências do pensamento 
renascentista. O trecho acima se refere a uma das características deste movimento artístico e cultural. Assinale a alter-
nativa correta. 
 
(A) O Renascimento valorizava a cultura gótica, por considerá-la genuinamente europeia. 
(B) O pensamento renascentista surgiu na Europa a partir da divulgação das obras do filósofo escolástico São Tomás 

de Aquino. 
(C) A literatura renascentista se caracterizava pela busca e valorização da fé, pois se acreditava que nela estava a sal-

vação da humanidade. 
(D) Os pensadores e escritores do Renascimento eram conhecidos como idealistas em contraposição ao racionalismo, 

que predominava no período medieval. 
(E) O Renascimento colocava o homem como o centro do universo, valorizando a razão e a natureza, o que acarretou 

uma mudança de valores em relação à vida. 
Gabarito: E 
DH2 - Analisar as representações artísticas e culturais de diferentes sociedades como produtos da memória 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o conceito de antropocentrismo.  
Comentário 
O antropocentrismo é uma das características do Renascimento. Renascentistas e humanistas do período consolidaram 
o racionalismo por meio do resgate do saber Greco-romano, da investigação e da experimentação da própria natureza. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/08/aprenda-mais-sobre-o-renascimento.html>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adap-
tada). 

Observe a imagem e leia o texto para responder a atividade 10.   
 
(Fuvest/2011) 

 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Creation_of_Adam.jpg>. Acesso em: 08 jun. 2018. 

Michelangelo começou cedo na arte de dissecar cadáveres. Tinha apenas 13 anos quando participou das primeiras ses-
sões. A ligação do artista com a medicina foi reflexo da efervescência cultural e científica do Renascimento. A prática da 
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dissecação, que se encontrava dormente havia 1.400 anos, foi retomada e exerceu influência decisiva sobre a arte que 
então se produzia. 

(Clayton Levy, "Pesquisadores dissecam lição de anatomia de Michelangelo". Jornal da Unicamp, n. 256, junho de 2004) 
 

10. Responda:  
 

a. Explique a relação, mencionada no texto, entre artes plásticas e dissecação de cadáveres, no contexto do Renasci-
mento. 
Influenciado pelas concepções gregas de humanismo e naturalismo, os renascentistas procuravam reproduzir e valorizar 
o homem. A dissecação de cadáveres - como mencionada no texto - permitiu maior conhecimento do corpo humano, 
favorecendo a riqueza de detalhes e fortalecendo o realismo. 
b. Identifique, na imagem acima, duas características da arte renascentista. 
A valorização do ser humano (antropocentrismo) e a adoção da perspectiva na pintura, associada a novidades como a 
noção de profundidade e a projeção de luz e sombra. 

Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/junho2004/ju256pag1.html. Acessado em 11/06/2010.>. Acesso em: 25 jun. 
2018. 

DH2 - Analisar as representações artísticas e culturais de diferentes sociedades como produtos da memória 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender o conceito de antropocentrismo.  
 
Leia o texto para responder a atividade 11.  
 
(Espcex (Aman)/2011) 
As transformações culturais ocorridas na Europa dos séculos XIV a XVI ficaram conhecidas como Renascimento.  
 
11. Foram características deste movimento:  
 
(A) Misticismo e tentativas de reinterpretar o cristianismo.  
(B) Teocentrismo e recuperação de línguas clássicas (latim e grego).  
(C) Antropocentrismo e rejeição de temas religiosas nas produções artísticas.  
(D) Racionalismo e críticas ao período conhecido como Antiguidade Clássica.  
(E) Individualismo e utilização de novos recursos como a perspectiva no desenho e na pintura.  
Gabarito: E 
DH2 Analisar as representações artísticas e culturais de diferentes sociedades como produtos da memória 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender o conceito de antropocentrismo.  
Comentário  
O Antropocentrismo é uma característica marcante do renascimento, que refletiu em outras dimensões. Artistas e inte-
lectuais passaram a imprimir suas habilidades individuais em suas produções que também passaram a ser identificadas 
aos seus autores. Esta característica do renascimento é reconhecida como individualismo. Vale destacar que, durante o 
período do Renascimento não houve rejeição de temas religiosos, basta lembrarem-se das pinturas de Michelângelo.  

Disponível em: <http://tudodeconcursosevestibulares.blogspot.com/2013/10/questoes-de-vestibular-sobre-o_17.html>. Acesso em: 08 jun. 2018.  

 
Leia o texto para responder a atividade 12.  
 
(Unesp) 
O início da Época Moderna está ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. 
A concentração do poder promoveu um tipo de Estado.  
 
12. Para alguns pensadores da época, que procuraram fundamentar o Absolutismo 
 
(A) a soberania máxima reside no próprio povo.  
(B) a História se explica pelo valor da raça de um povo. 
(C) a função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. 
(D) a fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos três poderes. 
(E) o rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na Terra. 
Gabarito: E 
DH17 - Analisar formas de governo em distintos contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir os conceitos de Estado Moderno e Absolutismo. 
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Comentário 
Absolutismo é uma teoria política que defende que alguém (em geral, um monarca) deve ter o poder absoluto, isto é, 
independente de outro órgão. É uma organização política na qual o soberano concentrava todos os poderes do estado 
em suas mãos. Os teóricos de relevo associados ao absolutismo incluem autores como Maquiavel, Jean Bodin, Jaime VI 
da Escócia e I da Inglaterra, Bossuet e Thomas Hobbes. Esta ideia tem sido algumas vezes confundida com a doutrina do 
"Direito Divino dos Reis", que defende que a autoridade do governante emana diretamente de Deus, e que não podem 
ser depostos a não ser por Deus, defendido por alguns absolutistas como Jean Bodin, Jaime I e Jacques Bossuet. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/02/absolutismo-monarquico-testes.html>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptada). 

 
13. (Cesgranrio) A frase de Luiz XIV, "L Etat c est moi" (O Estado sou eu), como definição da natureza do absolutismo 
monárquico, significava: 
 
(A) submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais; 
(B) a unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma Igreja Francesa (nacional); 
(C) o desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e o campesinato. 
(D) a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enri-

quecida; 
(E) a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhe-

cidos; 
Disponível em: <http://historiacsd.blogspot.com/2011/09/absolutismo-questoes-de-vestibulares.html>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: E 
DH17 - Analisar formas de governo em distintos contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir os conceitos de Estado Moderno e Absolutismo. 
Comentário 
O absolutismo monárquico se caracterizou pela centralização do poder político nas mãos do rei, pela sociedade de or-
dens e pela intervenção do Estado na economia. É resultado da evolução política das monarquias nacionais, surgidas na 
Baixa Idade Média, fruto da aliança rei-burguesia. 
 
Leia o texto para responder a atividade 14. 
 
(UFMG/2011)  
Este fluxo de prata é despejado em um país protecionista, barricado de alfândegas. Nada sai ou entra em Espanha sem 
o consentimento de um governo desconfiado, tenaz em vigiar as entradas e as saídas de metais preciosos. Em princípio, 
a enorme fortuna americana vem, portanto, terminar num vaso fechado. Mas o fecho não é perfeito [...] Ou dir-se-ia 
tão comumente que os Reinos de Espanha são as “Índias dos outros Reinos Estrangeiros”. 

BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico à época de Felipe II. Lisboa: Martins Fontes, 1983-1984, v.1, p. 523-527. 

 
14. Responda:  
a. Identifique a prática econômica a que se faz referência nesse texto. 
Refere-se ao metalismo, prática adotada pelos países mercantilistas durante a Época Moderna. 
b. Cite o principal objetivo dessa prática. 
O principal objetivo é o entesouramento, ou seja, o acúmulo de metais preciosos na nação, estes considerados como 
sinônimo de riqueza. 
c. Mas o fecho não era perfeito [...] Ou dir-se-ia tão comumente que os Reinos de Espanha são as “Índias dos outros 
Reinos Estrangeiros”. Explique o sentido histórico dessa frase. 
A frase destaca a imperfeição do sistema, na medida em que a Espanha não consegue reter os metais preciosos que 
explora de suas colônias americanas. Nesse sentido, assim como as colônias garantem a riqueza da Espanha, esta, ao 
precisar de produtos de nações europeias garante a riqueza destas nações. 
DH33 Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Comparar as práticas mercantilistas. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/02/absolutismo-monarquico-testes.html>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptada). 

 
 


