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Conteúdos 
O som e suas propriedades. 
Ondas e seus fenômenos (Efeito Doppler, eco, reverberação, etc.). 
Acústica – Oscilações Harmônicas. 
Cordas vibrantes. 
A interação luz-matéria e como o seu percurso nos coloca diante de duas óticas: a física e a geométrica. 
 
Eixo(s) temático(s) 
Som e Luz. 
 
Expectativas de aprendizagem 

 Compreender como ondas transferem energia sem transferir matéria.  

 Saber explicar o que significa a frequência, o período, o comprimento de onda e amplitude de uma onda. 

 Conhecer e saber usar na solução de problemas simples a relação entre velocidade, frequência e comprimento de 
onda. 

 Saber explicar como as ondas podem ser refletidas e refratadas. 

 Saber explicar os fenômenos de difração, interferência e polarização. 

 Compreender que a luz, em um meio uniforme, desloca-se em linha reta e com velocidade constante. 

 Saber explicar como os objetos não luminosos são vistos.  
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ATIVIDADES 
 
1. (IF-GO) As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas – que 
precisam de meios materiais para se propagarem – e ondas eletromagnéticas – que podem se propagar tanto no vácuo 
como em alguns meios materiais.  
Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que 
 
(A) a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. 
(B) o som é uma espécie de onda eletromagnética e, por isso, pode ser transmitido de uma antena à outra, como 

ocorre nas transmissões de TV e rádio. 
(C) a luz visível é uma onda mecânica que somente se propaga de forma transversal. 
(D) existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e as mi-

cro-ondas. 
(E) o infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo do audível. 
Gabarito: A 
 
Solução 
(B) O som é uma onda mecânica. 
(C) A luz visível é uma onda eletromagnética. 
(D) Ultravioleta e infravermelho não são ondas que compõem o espectro visível. 
(E) O infrassom é uma onda mecânica com frequência abaixo do audível (< 20Hz). 
 
2. (IF-RS) O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais. O som 
possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisi-
ológicas do som apresentadas com as situações apresentadas logo a seguir. 
 
Qualidades fisiológicas: 
 
(1) Intensidade 
(2) Timbre 
(3) Frequência 
 
Situações: 
 
(   ) Abaixar o volume do rádio ou da televisão. 
(   ) Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. 
(   ) Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. 
(   ) Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. 
(   ) Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 2. 
(B) 1 – 3 – 2 – 2 – 3. 
(C) 2 – 3 – 2 – 2 – 1. 
(D) 3 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(E) 3 – 2 – 2 – 1 – 1. 
Gabarito: B 
Solução 
(1) – O volume está relacionado à intensidade, energia propagada por unidade de área dentro de um intervalo de tem-
po. 
(3) – Ondas graves possuem baixa frequência, já as ondas agudas possuem alta frequência. 
(2) – O timbre é a característica que nos faz diferenciar sons de mesma intensidade e altura produzidos por fontes distin-
tas. 
(2) – O timbre é a característica que nos faz diferenciar sons de mesma intensidade e altura produzidos por fontes distin-
tas. 
(3) – Cada nota musical possui uma frequência característica. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-ondas.htm#questao-1>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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3. (UECE) Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam: 
 
(A) na atmosfera. 
(B) na água. 
(C) no vácuo. 
(D) na madeira. 
(E) nos meios metálicos. 

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

Gabarito: C 
Solução 
O som é uma onda do tipo mecânica, e isso significa que as ondas sonoras precisam de um meio de propagação, um lu-
gar por onde se movem. No vácuo, não existem moléculas capazes de sofrerem vibrações e produzirem sons. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-ondas.htm#questao-2>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
 
4. (UFMG) Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota mi e, em seguida, a que corresponde a sol. Po-
de-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm 
 
(A) amplitudes diferentes. 
(B) frequências diferentes. 
(C) intensidades diferentes. 
(D) timbres diferentes. 
(E) velocidade de propagação diferentes. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-forca-movimento.htm>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: B 
Solução 
Cada nota musical possui uma frequência de oscilação característica. Por isso, os sons são diferentes porque as notas 
possuem frequências diferentes.  
 
5. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 𝑚. Sendo assim, 
determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. 
Dados: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑚 𝑛𝑜 𝑎𝑟 = 340 𝑚/𝑠. 
 
(A) 10 𝐻𝑧. 
(B) 15 𝐻𝑧. 
(C) 17 𝐻𝑧. 
(D) 20 𝐻𝑧. 
(E) 34 𝐻𝑧. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-ondulatoria.htm#questao-2 >. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: D 
Solução 

𝑣 = λ∙ 𝑓 

𝑓 =  
𝑣

𝜆
 

𝑓 =  
340

17
= 20 𝐻𝑧. 

 
6. Uma determinada fonte gera 3 600 ondas por minuto com comprimento de onda igual a 10 𝑚. Determine a veloci-
dade de propagação dessas ondas. 
 

 
(A) 500 𝑚/𝑠. 
(B) 360 𝑚/𝑠. 
(C) 600 𝑚/𝑠. 
(D) 60 𝑚/𝑠. 
(E) 100 𝑚/𝑠. 

Disponível em: < https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-ondulatoria.htm#questao-3831>. Acesso em: 05 
jun. 2018. 

Gabarito: C 
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Solução 
A frequência deve estar em oscilações por segundo - hertz (𝐻𝑧). Sabendo que 1 𝑚𝑖𝑛 =  60 𝑠, tem-se: 

𝑓 =
 3 600 

60
= 60 𝐻𝑧. 

Sendo assim, tem-se: 
𝑣 = λ∙ 𝑓 

𝑣 = 10 ∙ 60 = 600
𝑚

𝑠
. 

 
7. (Mackenzie SP) As antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera 

com a velocidade da luz (3,0 ∙ 105 𝑘𝑚/𝑠) e com frequências que variam de uma estação para a outra. A rádio CBN emi-
te uma onda de frequência 90,5 𝑀𝐻𝑧 e comprimento de onda aproximadamente igual a 
 
(A) 2,8 m. 
(B) 3,3 m. 
(C) 4,2 m. 
(D) 4,9 m. 
(E) 5,2 m. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-velocidade-propagacao-uma-onda.htm#resposta-

1932>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: B 
Solução 

𝑓 =  90,5 𝑀𝐻𝑧 =  90,5 . 106 𝐻𝑧 
𝑐 = 3,0 ∙  105 𝑘𝑚/𝑠 = 3,0 . 108 𝑚/𝑠 

 
𝑣 =  𝜆 ∙  𝑓 𝑜𝑢  𝑐 =  𝜆 ∙ 𝑓 

3,0 ∙ 108  =  𝜆 ∙ 90,5 ∙ 106 

𝜆 =
3,0 . 108

90,5 ∙ 106
  

𝜆 =  0,033 ∙ 108 ∙ 10−6 = 0,033 ∙  10² 
𝜆 =  3,3 𝑚 

 
8. (UNIFESP-SP) A figura representa um pulso se propagando em uma corda. 

 
 
Pode-se afirmar que, ao atingir a extremidade dessa corda, o pulso se reflete 
 
(A) se a extremidade for fixa e se extingue se a extremidade for livre. 
(B) se a extremidade for livre e se extingue se a extremidade for fixa. 
(C) com inversão de fase se a extremidade for livre e com a mesma fase se a extremidade for fixa. 
(D) com inversão de fase se a extremidade for fixa e com a mesma fase se a extremidade for livre. 
(E) com mesma fase, seja a extremidade livre ou fixa. 
Gabarito: D 
Solução 
No caso em que a extremidade de uma corda esteja presa a um suporte fixo a onda que chega exerce uma força sobre o 
suporte. A reação dessa força, exercida pelo suporte, “reage de volta”, sobre a corda e produz um pulso refletido, ou 
onda que se propaga no sentido oposto e com inversão de fase. 
Para o caso de extremidade livre, quando a onda atinge essa extremidade a corda desliza ao longo da haste. Quando ao 
anel atinge o deslocamento máximo, a corda e o anel atingem momentaneamente o equilíbrio e o pulso é refletido com 
a mesma fase. 
 
9. (FATEC-SP) A figura representa as cristas de uma onda propagando-se na superfície da água em direção a uma barrei-
ra. 
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É correto afirmar que, após a reflexão na barreira, 
 
(A) a frequência das ondas aumenta. 
(B) a velocidade da onda diminui. 
(C) o comprimento da onda aumenta. 
(D) o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. 
(E) o ângulo de reflexão é menor que o ângulo de incidência. 
Gabarito: D 
Solução 
A frequência é a mesma (mesma fonte). A velocidade de propagação é a mesma (mesmo meio). O comprimento de on-
da é o mesmo. O ângulo de incidência (que o raio de onda forma com a normal no ponto de incidência) é igual ao ângu-
lo de reflexão (que o raio refletido forma com a normal no ponto de incidência) 

Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/ondas/reflexao-e-refracao-de-ondas/resolucao-comentada-dos-exercicios-de-
vestibulares-sobre-reflexao-e-refracao-de-ondas/>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
10. (UNESP-SP) A figura representa uma onda periódica 𝐼 que atinge a superfície de separação 𝑆 entre dois meios. Re-
presenta também outros dois trens de ondas, 𝑋 e 𝑌, a serem identificados, e a linha pontilhada representa a normal à 
superfície de separação 𝑆. 

 
Os dois trens de ondas X e 𝑌 correspondem, respectivamente, a ondas 
 
(A) refletida e refratada. 
(B) refletida e difratada. 
(C) refratada e refletida. 
(D) difratada e refratada. 
(E) refletida e polarizada. 
Gabarito: A 
Solução 
A reflexão de uma onda ocorre quando ela incide um meio e retorna para esse mesmo erro. A refração é o fenômeno 
que ocorre quando uma onda passa de um meio para outro de características distintas, tendo sua direção desviada. 
 
11. (MACKENZIE-SP) Um estudante, ao fazer a experiência em que um feixe de luz monocromático vai da água, de índi-
ce de refração 1,3, para o ar, de índice de refração 1,0, pode concluir que, para essa onda, 

 
(A) o comprimento de onda diminui e a velocidade aumenta. 
(B) o comprimento de onda e a frequência da luz diminuem. 
(C) a frequência aumenta, mas o comprimento de onda diminui. 
(D) a frequência não se altera e o comprimento de onda diminui. 
(E) a frequência não se altera e o comprimento de onda aumenta. 
Gabarito: E 
Solução 

𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓 →   𝑓 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑣

𝜆
 — quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente 

sua velocidade aumenta e consequentemente seu comprimento de onda também irá aumentar, pois a frequência é a 
mesma nos dois meios. 

Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/ondas/reflexao-e-refracao-de-ondas/exercicios-de-vestibulares-com-resolucoes-
comentadas-sobre-reflexao-e-refracao-de-ondas/>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
12. Um feixe de luz monocromática vermelha propaga-se pelo ar e incide sobre a superfície da água de uma piscina 
conforme a figura a seguir: 
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Considerando as propriedades ondulatórias da luz, pode-se afirmar corretamente que, quando o feixe passa a propa-
gar-se pela água, 
 
(A) tem sua cor alterada devido à variação de sua velocidade de propagação. 
(B) mantém sua velocidade de propagação e sua frequência inalterada. 
(C) sofre aumento em seu comprimento de onda. 
(D) tem seu comprimento de onda diminuído e sua frequência aumentada. 
(E) sofre diminuição em sua velocidade e mantém inalterada sua cor. 
Gabarito: E 
Solução 
Cada cor possui sua frequência que independe do meio na qual ela está se propagando e, quando a luz passa de um 
meio menos refringente para outro mais refringente sua velocidade de propagação diminui. 

Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/ondas/reflexao-e-refracao-de-ondas/resolucao-comentada-dos-exercicios-de-
vestibulares-sobre-reflexao-e-refracao-de-ondas/>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
13. Você pode ver a folha de um livro, porque ela 
 
(A) é feita de celulose. 
(B) possui luz e a emite. 
(C) é branca e absorve a luz. 
(D) difunde a luz para seus olhos. 
(E) refrata a luz em todas as direções. 

Disponível em: <http://profmarcio3.dominiotemporario.com/doc/OPTICA.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: D 
Solução 
Uma folha de papel é uma superfície irregular (embora não pareça). Quando a luz incide sobre a folha ela é refletida di-
fusamente em várias direções o que nos permite ver a folha do livro de várias posições diferentes. 
 
14. Um homem tem 1,80 𝑚 de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura através 
de um orifício, quando o indivíduo se encontra, respectivamente, às distâncias de 48 𝑚 e 72 𝑚 será de 
 
(A) 3,5. 
(B) 3,0. 
(C) 2,5. 
(D) 2,0  
(E) 1,5. 
.                                                      Disponível em: <http://profmarcio3.dominiotemporario.com/doc/OPTICA.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
Gabarito: E 
Solução 
Para determinar a relação entre os tamanhos das imagens utilizamos para cada distância relação: 

𝐻

𝐷
=

ℎ

𝑑
 

Onde: 
H – Altura do objeto; 
D – Distância do objeto; 
h – Altura da imagem; 
d – Distância da imagem. 
Para a primeira distância (48 𝑚) tem-se: 

𝑑 =  
48 ℎ1

1,8
 

Para a segunda distância (72 𝑚) tem-se: 

𝑑 =  
72 ℎ2

1,8
 

Logo,        
ℎ1

ℎ2
= 1,5. 
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Conteúdos 
Introdução à Cinética Química. 
Velocidade média das Reações.  
Fatores que influenciam na velocidade média das reações.  
Lei da velocidade. 
Introdução ao Equilíbrio químico.  
Fatores que deslocam equilíbrio químico.  
Princípio de Le Chatelier.  
Constantes de equilíbrio Kc e Kp.  
Equilíbrio Iônico.  
Equilíbrio Iônico da água. 
pH e pOH. 
 
Eixos temáticos 
Controle da rapidez das transformações no dia-a-dia. 
Estado de equilíbrio químico. 
 
Expectativas de aprendizagem 

 Observar e identificar transformações químicas que ocorrem em diferentes escalas de tempo, reconhe-
cendo as variáveis que podem modificar a velocidade (isto é, concentração de reagentes, temperatura, 
pressão, estado de agregação e catalisador).  

 Compreender e interpretar graficamente a cinética de consumo de um reagente ou da transformação em 
um produto. 

 Reconhecer a coexistência de reagentes e produtos (equilíbrio dinâmico) em reações químicas e bioquí-
micas (ex.: metabolismo celular).  

 Identificar o estado de equilíbrio por meio de análise de gráficos de concentração de reagentes e produ-
tos em função do tempo.  

 Identificar os fatores que perturbam o equilíbrio de uma reação, tais como a concentração das substân-
cias envolvidas, a temperatura e a pressão (Principio de Le Chatelier).  

 Noções de acidez de Brönsted para a compreensão do equilíbrio iônico da água.  

 Conceituar caráter ácido e caráter básico de uma solução, por intermédio da escala de pH e pOH. 

 

MATERIAL DO PROFESSOR 
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO/ 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - QUÍMICA 
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ATIVIDADES 
 
1. (MACK) Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a 
uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do 
produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa realizou a mistura desses comprimidos 
com água usando diferentes métodos. Após a observação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a 
massa de cada comprimido tivesse sido dissolvida em água, o aluno elaborou a seguinte tabela: 
 

 
 
De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações: 
 
I. Ao comparar somente os métodos 1 e 2 fica impossível determinar qual dos dois fatores variados (estado 
do comprimido e temperatura da água), aumentou mais a velocidade da reação. 
 
II. A mudança da condição da água, de fria para quente, faz com que, qualquer que seja o estado do com-
primido, a velocidade da reação caia pela metade. 
 
III. A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido, no aumento 
da velocidade da reação. 
 
Das afirmações acima, é correto dizer que o aluno errou 
 
(A) apenas na afirmação I. 
(B) apenas na afirmação II. 
(C) apenas na afirmação III. 
(D) apenas nas afirmações II e III. 
(E) em todas as afirmações. 
Gabarito: B 
Comentário 
I. Comparando somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores aumentou mais a 
velocidade da reação. O aluno acertou. 
II. O aumento da temperatura (água fria para água quente) provoca elevação da velocidade da reação. O 
aluno errou. 
III. Comparando os métodos 1 e 3, verifica-se que o aumento de temperatura faz dobrar a velocidade da rea-
ção. Comparando os métodos 1 e 4, verifica-se que o aumento da superfície de contato (inteiro para tritura-
do) provoca aumento de 1,67 vez na velocidade. O aluno acertou. 
 
2. (Albert Einstein) Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes devem colidir com 
geometria favorável e devem possuir energia suficiente. Se essas duas condições forem atingidas ocorrerá a 
formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Existem vários fatores que in-
fluenciam na rapidez das reações, por exemplo, a superfície de contato e a temperatura. O gráfico mostra a 
variação da energia cinética das moléculas em baixa e alta temperatura.  
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Sobre a influência do aumento da temperatura para a formação do complexo ativado e na rapidez das rea-
ções químicas foram feitas as afirmações abaixo.  
 
I. Com o aumento da temperatura, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir 
o estado de ativação. 
 
II. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas dos reagentes e, conse-
quentemente, aumentam os choques não eficazes e os eficazes. 
 
III. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem possuir uma quan-
tidade de energia no mínimo igual à energia de ativação e, portanto, o aumento de temperatura favorece a 
formação do complexo ativado. 
 
IV. A formação do complexo ativado ocorre apenas em reações endotérmicas. 
 
As afirmativas corretas são: 
 
(A) Apenas I. 
(B) III e IV. 
(B) I e II. 
(C) I, II e III. 
(D) Todas. 
Gabarito: C 
Comentário 
Em relação aos conceitos associados à cinética química, o aumento da temperatura gera um aumento da 
energia cinética média das moléculas, proporcionando um aumento do número de moléculas com energia su-
ficiente para ativar o estado de ativação e formação de complexo ativado, que implica no aumento do núme-
ro de colisões eficazes e não eficazes, elevando a velocidade da reação.  
 
3. Um químico realizou em laboratório alguns experimentos com o intuito de observar a velocidade em que 
uma solução aquosa do ácido HBr reagia com o magnésio metálico. Para isso, foram contadas, durante 20 
segundos, as bolhas referentes à produção de gás hidrogênio logo após os reagentes serem misturados. 
 
Na execução dos experimentos, foi utilizado o mesmo material metálico (magnésio), o mesmo volume de 
uma solução de HBr e a mesma massa do metal magnésio. Os critérios que sofreram alteração ao longo do 
experimento foram a forma de apresentação do magnésio (barra ou pedaços pequenos) e a temperatura. A 
tabela abaixo indica todas as condições utilizadas em cada experimento: 
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Assinale a alternativa que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas observado. 
 
(A) B, A, C. 
(B) C, B, A. 
(C) A, B, C. 
(D) B, C, A. 
(E) A, C, B. 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-velocidade-das-reacoes-quimicas.htm#resposta-

2932>. Acesso em: 14 jun. 2028. 

Gabarito: A 
Comentário 
Quanto maior a superfície de contato (pedaços menores) e maior a temperatura, maior será a velocidade de 
uma reação. Assim, a ordem correta é B, A, C, porque: 
Experimento B = Barra possui maior superfície de contato e 30 °C é uma temperatura baixa em comparação 
com as outras; logo, a reação é mais lenta e produz menos bolhas. 
Experimento A = Barra possui maior superfície de contato e 50 °C é uma temperatura alta em comparação 
com as outras. A reação é mais lenta que a do experimento C e mais rápida em relação ao experimento A, 
com uma menor produção de bolhas que C e mais bolhas que A. 
Experimento C = Pedaços pequenos possuem menor superfície de contato e 50 °C é uma temperatura alta em 
comparação com as outras, logo, a reação é mais rápida e possui maior produção de bolhas. 
 
4. (FURG) Complete o seguinte parágrafo: 
 
“A rapidez com que ocorre uma reação química em fase gasosa em um recipiente rígido fechado 
________________________conforme aumentam a temperatura e a ________________”. 
 
Qual das alternativas abaixo contém a sequência de complementos correta? 
 
(A) Diminui, pressão. 
(B) Aumenta, densidade. 
(C) Diminui, densidade. 
(D) Permanece constante, densidade. 
(E) Aumenta, pressão. 
Gabarito: E 
Comentário 
A rapidez com que ocorre uma reação química em fase gasosa em um recipiente rígido fechado aumenta 
conforme aumentam a temperatura e a pressão. 
 
5. (Unifap-AP-adaptado) As reações químicas, em geral, podem ser aceleradas. Um fator que acelera uma 
reação química é 
 
(A) a diminuição da superfície de contato. 
(B) a diminuição da concentração dos reagentes.  
(C) o aumento da concentração dos reagentes. 
(D) a ausência do contato entre os reagentes. 
(E) a ausência de substâncias reagentes. 
Gabarito: C 



11 
 

 

Vm = Δ[  ] = Δ [final- inicial] 

           Δt      tfinal – tinicial 

 

Comentário 
Um fator que acelera uma reação química é o aumento da concentração dos reagentes. Quando aumenta-
mos a concentração haverá uma maior quantidade de moléculas presentes no sistema em um mesmo espa-
ço, o que acarretará em aumento nas colisões em um mesmo intervala de tempo e, consequentemente, uma 
maior probabilidade de ocorrerem choques efetivos ou eficazes. 
 
6. Quais dos itens seguintes, associados, aumentam, em maior intensidade, a velocidade da reação entre o 
ferro metálico e o ácido clorídrico? 
 
I. Ferro em lâminas. 
II. Ferro finamente dividido. 
III. Ácido clorídrico 6 mol/L. 
IV. Ácido clorídrico 1 mol/L. 
 
(A) III e IV. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I e II. 
(E) II e IV. 
Gabarito: C 
Comentário 
A associação do ferro finamente dividido com o ácido clorídrico 6mol/L faz com que a reação aconteça com 
uma velocidade maior. 
 
7. (UFRS-adaptado) Considere a reação abaixo. 
 
N2(g) + 3H2(g)        2NH3(g)  
  
Para  determinar  a  velocidade  da  reação,  monitorou-se  a  concentração  de  hidrogênio  ao  longo  do 
tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que segue.  
 

Tempo (s) Concentração (mol L-1) 

0 1,00 

120 0,40 

 
Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média de consumo de hidrogênio se-
rá  
 
(A) 0,10 mol L-1min-1.  
(B) 0,20 mol L-1min-1.  
(C) 0,30 mol L-1min-1.  
(D) 0,40 mol L-1min-1.  
(E) 0,60 mol L-1min-1.  
Gabarito: C 
Solução 
Para calcular a velocidade média de consumo de hidrogênio a partir dos dados da tabela, utiliza-se a seguin-
te fórmula: 
 

 
 
 
 
 

Ela mostra que a velocidade média do hidrogênio é a variação da concentração de hidrogênio, dividido pelo 
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tempo da reação. 
 
Utilizando, os dados da tabela, obtem-se o seguinte valor para a velocidade da reação. 

 
 
Perceba que o tempo da reação foi de 120 segundos ou 2 minutos.  
 
8. (Uni Rio-RJ) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação: 
 
2H2(g) + 2NO(g) → N2(g) + 2H2O(g) 
 
Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela: 
 

 

Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é: 

(A) V = k. [H2]. 

(B) V = k. [NO]. 

(C) V = k. [H2].[NO]. 

(D) V = k. [H2]2.[NO]. 

(E) V = k. [H2].[NO]2  

 Gabarito: E 

Comentário 
Mantendo-se [NO] constante e dobrando-se [H2] (experimento 2), a velocidade da reação dobra. Logo x = 1. 
Mantendo-se [H2] constante e dobrando-se [NO] (experimento 3), a velocidade da reação quadruplica. Logo y 
= 2. 
Desse modo, conclui-se que a lei da velocidade dessa reação é: v = k. [H2].[NO]2. 
 
9. (UFAC) - Uma reação atinge o equilíbrio químico:  

I. Quando não há mais reagentes, somente produtos.  

II. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos.  

III. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.  

IV. Quando as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes.  

V. Quando não existe mais reação química.  

As afirmações corretas são:  
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(A) I e II.  

(B) II e III.  

(C) III e IV.  

(D) IV e V. 

(E) III e V. 

Gabarito: C 

Comentário 

O equilíbrio químico é um fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis entre um reagente e um 

produto. Ele ocorre quando atingem um ponto de equilíbrio onde a velocidade das reações direta e inversa fi-

cam iguais e as concentrações dos reagentes e produtos mantêm-se constantes.  

 
10. (UFPE) Os antiácidos mais indicados devem ser aqueles que não reduzam demais a acidez no estômago. 
Quando a redução da acidez é muito grande, o estômago secreta excesso de ácido. Este efeito é conhecido 
como a "revanche ácida". 
 
Qual dos itens abaixo poderia ser associado a esse efeito? 
 
(A) A Lei da Conservação da Energia. 
(B) O Princípio da Exclusão de Pauli. 
(C) O Princípio de Le Chatelier. 
(D) O Primeiro Princípio da Termodinâmica. 
(E) O Princípio da Incerteza de Heisenberg. 
Gabarito: C 
Comentário 
Quando se ingere um antiácido, o mesmo vai consumir o ácido do suco gástrico, com isso o sistema nervoso 
central recebe a informação do que o ácido do suco gástrico está acabando e manda produzir mais ácido pa-
ra repor o ácido consumido (Princípio da ação e reação – Le Chatelier). 
 
11. (MACKENZIE-SP)  
 
H2(g) + Cℓ2(g) ⇌ 2 HCℓ(g) 
 
1: sentido de formação do HCℓ 
2: sentido de decomposição do HCℓ 
 
Relativamente à reação em equilíbrio, acima equacionada, são feitas as afirmações: 
 
I) A expressão matemática da constante de equilíbrio é  
 

 
 
II) Retirando-se HCℓ, o equilíbrio desloca-se no sentido 1. 
III) Aumentando-se a pressão total, o equilíbrio desloca-se no sentido 2. 
IV) Adicionando-se um catalisador, o equilíbrio desloca-se no sentido 2 com mais facilidade. 
V) Retirando-se H2, o equilíbrio desloca-se no sentido 1. 
Das afirmações, são corretas somente 
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(A) I e II.  
(B) II, IV e V.  
(C) II e IV.  
(D) IV e V.  
(E) I, II e III. 
Gabarito: A 
Comentário 
I) (V) A expressão matemática da constante de equilíbrio é  

 
 
II) (V) Retirando-se HCℓ, o equilíbrio desloca-se no sentido 1. 
III) (F) Aumentando-se a pressão total, o equilíbrio não será deslocado, pois a variação do número de mols é 
zero. 
IV) (F) Adicionando-se um catalisador, o equilíbrio não será deslocado. 
V) (F) Retirando-se H2, o equilíbrio desloca-se no sentido 2.  
 

12. (UFRJ-RJ) Um método de produção de cianeto de hidrogênio é a nitrogenação do acetileno em fase gaso-
sa, de acordo com a equação: 

N2(g) + C2H2(g) ⇌ 2HCN(g) 

O diagrama a seguir indica os valores das concentrações (em mol/L) dos compostos N2, C2H2 e HCN em equi-
líbrio, a várias temperaturas diferentes, e mostra que as temperaturas distintas correspondem diferentes 
condições de equilíbrio. 
 

 

 
Determine a constante de reação Kc da equação de formação de HCN, à temperatura de 300°C.  
Solução 

 
 
13. (UFU–MG) Misturam-se 2 mols de ácido acético com 3 mols de álcool etílico, a 25°C, e espera-se atingir o 
equilíbrio. Sendo o valor de Kc, a 25°C, igual a 4, as quantidades aproximadas, em mols, de ácido acético e 
acetato de etila são, respectivamente: 
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(A) 2 e 5.  
(B) 2 e 3.  
(C) 0,43 e 1,57.  
(D) 3,57 e 1,57.  
(E) 3,57 e 4,57. 
Gabarito: C 
Solução 
                          Ácido + Álcool <===> Éster + H2O  
Mols iniciais:     2           3                       0           0 
Reagem:             x           x                       x            x 
Equilíbrio:       (2 -x)      (3 - x )              x            X 
 
Kc = [produto]/[reagentes] 
4 = x. x/(2 -x) . (3 - x) 
4 = x²/(6 - 5x + x²) 
4 . (6 - 5x + x²) = x² 
24 - 20x  + 4x² = x² 
3x² - 20x + 4 
 
Resolvendo a equação de 2º grau 
Δ = b² - 4 . a. c  
Δ =  (-20)² - 4 . 3 . 24  
Δ = 112 
X = - b + √Δ /2 . a  
X = - (-20) + √112/2 . 3 
x = 20 + 10,58/6 
x = 1,57 
Tem-se então 1,57 mols.  
 
Considerando que tem-se 2 mols de ácido acético: 
2 - 1,57 = 0,43 mols 
Acetato etila: 1,57 mols 
Ácido acético: 0,43 mols. 
 
14. Em uma análise realizada com a água (H2O) a 90°C, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios 
(H3O+) igual a 5.10-7 mol/L e de hidróxidos igual a 5.10-7 mol/L. Qual será o valor da constante de ionização da 
água nessa temperatura? 
 
(A) 2,5. 10-14 
(B) 25.10-14 
(C) 25.10-7 
(D) 25 
(E) 1.10-7 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-produto-ionico-agua.htm>. Acesso em: 08 jun. 2018. 

Gabarito: B 
Solução 
Os dados fornecidos pelo exercício foram: 
[H3O+] = 5.10-7 mol/L 
[OH-] = 5.10-7 mol/L 
Kw = ? 
Basta aplicá-los na expressão da constante de autoionização da água: 
Kw = [H3O+].[OH-] 
Kw= 5.10-7.5.10-7 
Kw = 25.10-14 
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Conteúdos 
Diversidade de Invertebrados (Poríferos, Cnidários, Helmintos, Anelídeos e Moluscos).  
Diversidade de Invertebrados (Artrópodes, Equinodermos e Cordados Inferiores). 
Diversidade de Vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos), contemplando a fauna do Cerrado 

 
Eixo temático 
A diversidade da vida 

Expectativas de aprendizagem 

 Identificar as estruturas e os mecanismos do ciclo de vida dos Poríferos, Cnidários, Helmintos, Anelídeos 
e Moluscos.  

 Reconhecer as estruturas e os mecanismos do ciclo de vida dos Artrópodes, Equinodermos e Cordados. 

 Conhecer a fauna do Cerrado. 

ATIVIDADES 

1. Os poríferos, assim como ocorre em outros animais, têm grande capacidade de regeneração. Essa rege-
neração ocorre pela presença de células totipotentes capazes de se multiplicar originando outras células.  

Qual o nome dessas células? 

(A) Porócito. 
(B) Amebócito. 
(C) Coanócito. 
(D) Escleroblasto. 
(E) Espongina. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

Gabarito: B 

 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA 
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Comentário 
Porócito, amebócito, coanócito, escleroblasto e espongina são todos componentes de um porífero, mas so-
mente a célula denominada amebócito possui essa característica de poder originar todos os tipos de células 
presentes num porífero. 
 
2. Grande parte dos cnidários passa por dois estágios na vida: o de pólipo e de medusa. A respeito do ciclo 
de vida desses animais, marque a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Os pólipos, na maioria das vezes, são sésseis, ou seja, ficam presos ao substrato. 
(B) As medusas geralmente são natantes. 
(C) Pólipos e medusas apresentam boca, porém não possuem ânus. 
(D) Apenas as medusas apresentam tentáculos. 
(E) Algumas espécies de pólipos são capazes de se mover pelo substrato. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

Gabarito: D  
Comentário 
Tanto pólipos quanto medusas podem apresentar tentáculos. Geralmente essas estruturas estão localizadas 
ao redor da boca, atuando na captura de alimento e na defesa desses animais. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

 
3. (FUVEST) Os platelmintos parasitas Schistosoma mansoni (esquistossomo) e Taenia solium (tênia) apre-
sentam: 
 
(A) a espécie humana como hospedeiro intermediário. 
(B) um invertebrado como hospedeiro intermediário. 
(C) dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. 
(D) dois tipos de hospedeiro, ambos vertebrados. 
(E) um único tipo de hospedeiro, que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

Gabarito: C 
Comentário 
O hospedeiro intermediário da Taenia solium é o porco, do Schistosoma é o caramujo Biomphalaria e o hos-
pedeiro definitivo de ambos é o homem. 

. 

 
4. (UFSCar- SP) Um biólogo encontra uma nova espécie de animal de aspecto vermiforme. A princípio, fica 
em dúvida se este é um representante do Filo Annelida ou Nematoda. Para decidir entre as duas opções, 
você recomendaria que ele examinasse a presença de: 
 
(A) simetria bilateral. 
(B) segmentação corporal. 
(C) sistema circulatório aberto. 
(D) sistema digestivo completo. 
(E) sistema nervoso difuso. 
Gabarito: B 
Comentário 
A segmentação corporal é uma característica importante para distinguir os dois grupos, uma vez que nema-
tódeos não apresentam corpo formado por segmentos como os anelídeos. 
 
5. Os moluscos são animais de corpo mole que podem ser encontrados na água doce, salgada e na terra. 
Um exemplo de molusco é o caramujo e seu corpo pode ser dividido em 
 
 

https://www.coladaweb.com/biologia/reinos/as-tenias-solitarias-teniase


19 
 

(A) cabeça, membros e tórax. 
(B) cabeça, cefalotórax e abdômen. 
(C) cabeça, massa visceral e pé. 
(D) cabeça, tórax e abdômen. 
(E) cabeça, massa visceral e abdômen. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 jun. 2018 
(adaptado). 

Gabarito: C 
Comentário 
O corpo de um caramujo é dividido em cabeça, pé e massa visceral (ou saco visceral). O pé é a porção espe-
cializada na movimentação, e a massa visceral é onde se localizam os órgãos internos. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 jun. 2018.. 

 
6. (Unifor-CE) A minhoca apresenta respiração (I) e circulação (II). Para completar corretamente essa frase, I 
e II devem ser substituídos, respectivamente, por 
 
(A)  cutânea e aberta. 
(B)  cutânea e fechada. 
(C)  branquial e aberta. 
(D)  branquial e fechada. 
(E)  traqueal e fechada. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

Gabarito: B 
Comentário 
As minhocas possuem respiração cutânea, ou seja, respiram através da pele e circulação fechada, pois o flu-
ido circulatório, nesse caso denominado sangue, circula sempre dentro de vasos sanguíneos. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

 
7. (UEMS) Artrópodes que apresentam corpo marcadamente dividido em cabeça, tórax e abdome, apresen-
tando três pares de apêndices locomotores. 
 
(A) Chilopoda. 
(B) Arachnida. 
(C) Crustacea. 
(D) Insecta. 
(E) Diplopoda. 
Gabarito: D 
Comentário 
Insetos apresentam corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, três pares de pernas e um par de antenas. 
Como exemplo, podemos citar besouros, abelhas e formigas. 
 
8. (UFPE) Determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto, nessa ordem. 
 
(A) Camarão, pulga e aranha. 
(B) Traça, siri e lagosta. 
(C) Lacraia, pulga e carrapato. 
(D) Lagosta, escorpião e abelha. 
(E) Caranguejo, lacraia e escorpião. 
Gabarito: D 
Comentário 
A lagosta é um crustáceo, pois os indivíduos desse grupo apresentam cefalotórax, abdome e cinco pares de 
patas ou mais. O escorpião é um aracnídeo, porque apresenta quatro pares de patas, não possui antenas e 
o corpo é dividido em cefalotórax e abdome. Já a abelha, pertence ao grupo dos insetos, por apresentar três 
pares de pernas, um par de antenas e corpo dividido em cabeça, tórax e abdome. 
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9. Observe a figura a seguir: 

 
Disponivem em: <http://ibaraki.com.br/flog/album/biologia-do-carrapato-especie-de-carrapato>. Acesso em: jun. 2018.  

 

Levando em consideração características como estrutura corporal, antenas e número de patas, apresenta-
das na imagem, marque a alternativa que indica corretamente o subfilo ao qual esse animal pertence. 
 
(A) Chelicerata. 
(B) Crustacea. 
(C) Uniramia. 
(D) Insecta. 
(E) Anelida. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

Gabarito: A 
Comentário 
Os animais pertencentes ao subfilo Chelicerata apresentam corpo dividido em cefalotórax e abdome, quatro 
pares de patas e não possuem antenas. Além disso, possuem uma estrutura chamada quelícera, que atua 
ajudando na captura de alimento. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

 
10. Observe a figura. 

 
Disponível em: <https://www.resumoescolar.com.br/biologia/equinodermos>. Acesso em: 07 maio 2018. 

 

Marque V ou F para as afirmativas sobre os animais representados na figura. 
 
a) (   ) São invertebrados exclusivamente marinhos. 
b) (   ) A respiração é feita pela pele e pelos pés ambulacrários. 
c) (   ) Realizam reprodução sexuada, com participação de gametas. 
d) (   ) Possuem o tubo digestório completo, isto é, apresentam boca, intestino e ânus. 
e) (   ) A fecundação é externa e ocorre na água. 
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Resposta 
a) V; 
b) F- a respiração é feita pelas brânquias e pelos pés ambulacrários;  
c) V; 
d) V; 
e) V. 
 
11. (Omec-SP) Assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo Echinodermata: 
“São animais exclusivamente marinhos, de organização pentarradiada, com larvas de simetria bilateral, es-
queleto calcário externo, triblásticos e deuterostômios”. 
 
(A) animais exclusivamente marinhos. 
(B) larvas de simetria bilateral. 
(C) esqueleto externo. 
(D) triblásticos. 
(E) deuterostômio 
Gabarito: C 
Comentário 
Estrela-do-mar e bolacha-do-mar são exemplos de equinodermos. Esses animais possuem esqueleto calcá-
rio interno ou endoexqueleto. 
 
12. O filo Chordata inclui representantes bastante diferentes, mas algumas características são compartilha-
das por todos. Entre as alternativas a seguir, marque a única que representa uma característica NÃO encon-
trada nos cordados. 
 
(A) Presença de notocorda durante o desenvolvimento embrionário. 
(B) Presença de fendas faringianas em pelo menos uma fase da vida. 
(C) Presença de metâmeros. 
(D) Ausência de celoma durante a fase adulta. 
(E) Cauda pós-anal durante o desenvolvimento. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-artropodes.htm>. Acesso em: 07 maio 2018. 

Gabarito: D  
Comentário 
Os cordados são seres celomados, ou seja, apresentam celoma. 
 
13. Existem cerca de 45 mil espécies de cordados conhecidas, distribuídas em três subfilos: Urochordata, 
Cephalochordata e Craniata. 
 
Assinale a alternativa em que todos representantes são do subfilo Craniata. 
 
(A) Lampreias e ascídias. 
(B) Salpas e tubarões. 
(C) Anfioxo e peixes. 
(D) Peixes-bruxas e anfioxo. 
(E) Répteis e anfíbios. 
Gabarito: E  
Comentário 
São exemplos do subfilo Craniata: répteis, anfíbios, aves dentre outros. A principal característica desse sub-
filo é a presença de um endoesqueleto, estrutura que protege o sistema nervoso central e permite a movi-
mentação do corpo, integrando-se ao sistema muscular. 
 
14. O Cerrado possui uma grande diversidade de animais e especialmente, de plantas. Apresenta vários ti-
pos de vegetação, como campestres, savânicas e florestas, contribuindo assim, para desenvolver espécies 
endêmicas desse bioma. Cite alguns representantes da fauna do Cerrado. 
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São representantes da fauna do Bioma Cerrado: onça-pintada, tatu-canastra, lobo-guará, águia-cinzenta, 
cachorro-do-mato-vinagre, anta, tamanduá-bandeira, lontra, cervo, jaguatirica, veado, cutia, além de tan-
tos outros mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. 
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  2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
3º BIMESTRE  

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: 
CIÊNCIAS HUMANAS 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
 
 
 
 
 
 
Conteúdos 
A dinâmica socioespacial brasileira.  
Fluxos e deslocamento populacional no mundo.  
Regionalização brasileira.  
Infraestrutura das cidades brasileiras.  
 

Eixo temático 
Social – Cartográfico – Físico territorial.  

 
Expectativas de aprendizagem 
 Compreender os fluxos migratórios ao longo da história e analisar os principais fluxos atuais. 

 Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço geográfico brasilei-
ro e mundial. 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e expan-
são do capitalismo. 

 Entender a apropriação dos recursos naturais para fins econômicos - produção e consumo, o processo de industriali-
zação e as transformações no espaço geográfico brasileiro. 

 Compreender e refletir sobre os critérios de regionalização estabelecidos - aspectos políticos e socioeconômicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
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    CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 
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24 
 

ATIVIDADES 
 
1. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada “fuga de cérebros”, que consiste 
 
(A) no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. 
(B) no tráfico internacional de órgãos e pessoas, responsável pela morte de muitos imigrantes, geralmente ilegais. 
(C) na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como em intercâmbios e cursos de capacitação. 
(D) na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvi-

dos. 
(E) na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa for-

mação escolar. 
Gabarito: A  
DG30 - Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender os fluxos migratórios ao longo da história e analisar os principais fluxos atuais. 
Comentário 
A “fuga de cérebros” é um termo utilizado para designar a grande perda de pessoas com elevada qualificação técnica 
e com ampla formação acadêmica. Essa questão é considerada problemática por muitos países no sentido de reduzir o 
grau de formação e atuação de sua população. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-migracoes-internacionais.htm#resposta-
2007>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptado). 

  
Leia o texto e responda a atividade 2. 
 
(ENEM / 2016) 
A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes.  Esta será somente 
aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que 
podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida 
culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de origem. 
SCARLATO, F.C. População e urbanização brasileira. In: ROSS, J.L.S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

 
2. O texto faz referência a um movimento migratório que reflete o(a) 
 
(A) dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas, que resultou no inchaço das grandes cidades. 
(B) processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento da oferta de empregos no campo. 
(C) permuta de locais específicos, obedecendo a fatores cíclicos naturais. 
(D) circulação  de  pessoas  diariamente  em  função  do emprego. 
(E) cultura de localização itinerante no espaço. 
Gabarito: A 
DG30 - Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais.  
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender os fluxos migratórios ao longo da história e analisar os principais fluxos atuais. 
Comentário 
Trata-se do êxodo rural, processo que teve seu principal período entre as décadas de 1950 e 1980, quando enormes 
contingentes de pessoas deixaram as áreas rurais e se deslocaram para as cidades no Brasil. 

Disponível em: <https://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/2016-2/enem2016-2_1dia.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018 
(adaptado). 

 
 
Observe as fotografias e responda a atividade 3. 
 
(PUC-SP / 2018) 
 
Foto 1 – Desembarque de imigrantes europeus na Hospedaria dos Imigrantes – SP, entre o final do século XIX e come-
ço do século XX. 
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Foto 2 – Migrantes nordestinos chegando em São Paulo (Capital), na década de 1960.  

 
 
3. As imagens referem-se a dois momentos da dinâmica dos movimentos migratórios ocorridos no Brasil. Analise a al-
ternativa que corretamente aponta quais são esses momentos. 
 
(A) A Foto 1 retrata os imigrantes europeus na Hospedaria dos Imigrantes/SP que tinham como destino as terras do 

sul do país. A Foto 2 refere-se aos migrantes nordestinos que chegavam a São Paulo atraídos pela plena oferta de 
emprego no setor terciário que se expandia. 

(B) A Foto 1 retrata os imigrantes europeus que chegaram a São Paulo para trabalhar na lavoura cafeeira e na indús-
tria nascente. A Foto 2 refere-se aos migrantes nordestinos que vinham para São Paulo para trabalhar principal-
mente no setor industrial e da construção civil. 

(C) A Foto 1 retrata os imigrantes europeus na Hospedaria dos Imigrantes/SP. A vinda ao Brasil se dava para traba-
lhar nas fazendas de café. A Foto 2 refere-se ao deslocamento dos nordestinos para o sudeste para o trabalho na 
lavoura da soja no interior do Estado de São Paulo. 

(D) A Foto 1 retrata a chegada dos imigrantes europeus que vinham para o Brasil atendendo a um pedido do gover-
no brasileiro para trabalharem nas lavouras cafeeiras. A Foto 2 retrata migrantes nordestinos que vinham para o 
trabalho nas indústrias do interior do Estado de São Paulo. 

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

 Compreender os fluxos migratórios ao longo da história e analisar os principais fluxos atuais. 
Comentário 
A primeira foto, referente aos imigrantes estrangeiros que chegavam para trabalhar na indústria e no cultivo do café, 
foi feita em fins do século XIX ou início do seguinte. Já a foto dos migrantes nordestinos, viajando em um “pau de ara-
ra”, foi provavelmente obtida entre as décadas dos anos 1950 e 1960. Esses migrantes nordestinos destinavam-se, ou 
para a construção civil, ou para a indústria, em geral.   

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/pucsp/pucsp2018.asp?img=01>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adapta-
do).    
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Leia o texto e responda a atividade 4. 
 
(ENEM / 2017) 

A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, 
que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estra-
tegicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por 
dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. 

MURTA, A. L. S. Energia: o vício da civilização; crise energética e alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 
 

4. A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o 
fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a 
 
(A) sedes de empresas petroquímicas. 
(B) zonas de importação de derivados. 
(C) polos de desenvolvimento tecnológico. 
(D) áreas de aglomerações de mão de obra. 
(E) espaços com infraestrutura de circulação. 
Gabarito: E 
DG12 - Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro.  
Expectativa de aprendizagem 

 Entender a apropriação dos recursos naturais para fins econômicos – produção e consumo, o processo de industria-
lização e as transformações no espaço geográfico brasileiro. 

Comentário 
Para que uma refinaria seja instalada deve-se, necessariamente, obedecer a fatores técnicos e logísticos e estar próxi-
ma a centros de consumo e outras áreas de produção. Em decorrência disso, está associada também às infraestruturas 
em termos de circulação. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2017_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 08 jun. 2018 
(adaptado). 

 
Leia o texto e responda a atividade 5. 
 
(ENEM / 2016)  

A mundialização introduz o aumento da produtividade do  trabalho  sem  acumulação  de  capital,  justamen-
te pelo  caráter  divisível  da  forma  técnica  molecular-digital do  que  resulta  a  permanência  da  má  distribuição  da 
renda: exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas   dos   estádios   viram   sua   produtivi-
dade  aumentada  graças  ao  just  in  time dos fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o  valor  de  
tais  mercadorias,  a  forma  do  trabalho  dos  vendedores  é  a  mais  primitiva.  Combinam-se, pois, acumulação mo-
lecular-digital com o puro uso da força de trabalho. 

OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003. 
        
5. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar es-
sas transformações pelo(a) 
 
(A) crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. 
(B) inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. 
(C) emergência da globalização e a expansão do setor secundário. 
(D) impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. 
(E) diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. 
Gabarito: D 
DG27 - Identificar as características socioeconômicas/culturais/ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e ex-
pansão do capitalismo. 

Comentário 
O texto destaca aspectos do atual sistema produtivo que impõem mudanças nas relações de emprego e de renda. Res-
salta a importância do avanço tecnológico e organizacional da produção, o que se reflete na modificação da estrutura 
produtiva. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2016_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018 
(adaptado). 
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Leia o texto e responda a atividade 6. 
 
ENEM / 2012 

A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifes-
tações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, 
estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002( fragmento). 

 
6. Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é: 
 
(A) Estatização de empresas. 
(B) Obsolescência dos portos.  
(C) Eliminação de incentivos fiscais. 
(D) Ampliação de políticas protecionistas. 
(E) Desenvolvimento dos meios de comunicação. 
Gabarito: E 
DG28 - Relacionar diferentes espacialidades decorrentes da industrialização. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e ex-
pansão do capitalismo. 

Comentário 
O desenvolvimento dos meios de comunicação permite que o empresário, mesmo distante do sistema de produção, 
controle a empresa remotamente. Essa condição ganhou maior intensidade com o advento da globalização, reforçan-
do uma das características marcantes do chamado toyotismo ou Terceira Revolução Industrial, ou seja, a desconcen-
tração industrial. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2012_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018 
(adaptado). 

 
Leia o texto e responda a atividade 7. 
 
(ENEM / 2012).  
 

Minha vida é andar 
Por esse país 

Pra ver se um dia 
Descanso feliz 

Guardando as recordações 
Das terras onde passei 
Andando pelos sertões 

E dos amigos que lá deixei 
 

GONZAGA, L.; CORDOVIL. H. A vida de viajante, 1953. Disponível em: www.recife.pe.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2012 (fragmento). 

 
7. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a 
 
(A) denúncia da precariedade social provocada pela seca. 
(B) experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. 
(C) valorização das características naturais do Sertão nordestino. 
(D) profunda   desigualdade social   entre   as   regiões brasileiras. 
(E) discriminação    dos    nordestinos    nos    grandes centros urbanos. 
Gabarito: B 
DG30 - Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender os fluxos migratórios ao longo da história e analisar os principais fluxos atuais.  
Comentário 
Um dos fatos mais comuns num país de grandes proporções territoriais como o Brasil é o intenso deslocamento de 
pessoas ao longo de seu espaço, como ocorreu com o autor da canção. Nesse deslocamento, os migrantes vivenciam 
ambientes e povos diferentes, cujo contato é, por vezes, traumático, por vezes, enriquecedor.   

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2012_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018 
(adaptado). 
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Leia o texto e responda a atividade 8. 
 
(Fuvest/2017) O período que vai de 1956 a 1967 é considerado como a primeira fase da industrialização pesada no 
Brasil. 

Barjas Negri. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo – 1880-1990. Campinas: Unicamp, 1996. 

 
8. Sobre as características da industrialização brasileira no período de 1956 a 1967, é correto afirmar que 
 
(A) se trata de uma fase marcada pela política de “substituição de importações”, uma vez que se deu um incremento 

da indústria nacional, pela abundância de mão de obra. 
(B) houve uma associação entre investimentos no setor estatal e a entrada de capital estrangeiro, que proporciona-

ram a instalação de plantas produtoras de bens de capital. 
(C) a instituição do Plano de Metas, que teve como principal finalidade incrementar a incipiente industrialização do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, marcou politicamente esse momento do processo. 
(D) ocorreu a implantação de multinacionais do setor automobilístico, que se concentraram em São Paulo, principal-

mente ao longo do eixo da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em direção a Ribeirão Preto. 
(E) partiu do Estado Brasileiro, de caráter fortemente centralizador e nacionalista, a criação das condições para a nas-

cente indústria têxtil que se instalava no país, por meio de diversos incentivos e isenções fiscais. 
Gabarito: B 
DG28 - Relacionar diferentes espacialidades decorrentes da industrialização.     
Expectativa de aprendizagem 

 Entender a apropriação dos recursos naturais para fins econômicos – produção e consumo, o processo de industria-
lização e as transformações no espaço geográfico brasileiro. 

Comentário 
O processo de industrialização brasileiro foi tardio, consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial e fundamentado no 
binômio Estado – Capital Multinacional. Nesta relação o Estado se incumbiu das indústrias de base e da infraestrutura 
– transporte, comunicação e energia; e o Capital Multinacional trouxe as plantas industriais, favorecidas por fatores 
locacionais como: mão de obra barata, incentivos fiscais e creditícios e mercado consumidor em expansão. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fuvest/fuvest2017_1fase.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018 
(adaptado). 

 
Observe o cartograma e responda a atividade 9.  
 
(ALBERT EINSTEIN / 2018). 
 

 
Disponível em: <https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2018/Albert_Einstein/1Fase_303/correcao/geografia/26.pdf>. Acesso em: 

11 jun. 2018 (adaptado). 
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9. Escolha a alternativa que trata a temática do cartograma. 
 
(A)  A Região Amazônica é marcada pela baixa densidade demográfica, ao mesmo tempo que utiliza recursos tecnoló-

gicos de ponta. O potencial de exploração dessa região está na agricultura comercial e na pecuária de corte. Tais 
atividades são favorecidas pelo relevo plano e abundância de áreas disponíveis. 

(B) A Região Centro-Oeste caracteriza-se pela intensa produção agropecuária pouco integrada à economia globaliza-
da. O uso de tecnologia nessa região limita-se às atividades comerciais em centros urbanos. Trata-se de um dos 
pontos de grande geração de empregos e absorção de uma mão-de-obra jovem. 

(C) A Região Concentrada diz respeito a uma área no território brasileiro onde, apesar da alta taxa de urbanização e 
concentração de serviços, não congrega o centro de decisões econômico-financeiras do país. Esse papel não está 
centralizado em um único ponto, está disperso pelas mais importantes capitais brasileiras. 

(D) O cartograma refere-se à divisão regional formulada por Milton Santos e Maria Laura Silveira em 1999. Conside-
rou-se para essa proposta: a quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume de atividades econômicas 
modernas em áreas  financeiras e o papel da agropecuária em relação à mecanização e à integração com a indús-
tria. 

Gabarito: D 
DG18 - Analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico.   
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender e refletir sobre os critérios de regionalização estabelecidos – aspectos políticos e socioeconômicos. 
Comentário 
O professor Milton Santos, levando em conta a infraestrutura informacional dos “lugares” e baseado na densidade do 
sistema de relações que possibilita os fluxos de mercadorias, capitais e informações entre eles, propôs uma nova divi-
são regional que reparte o país em quatro regiões. A região Concentrada (formada pelo Sul e Sudeste brasileiros) re-
presenta o maior PIB do país, mais da metade da população brasileira, a melhor infraestrutura (transportes, serviços, 
sistema financeiro, telecomunicações e imprensa) é a área onde estão localizadas as metrópoles globais brasileiras 
(Grande Rio e Grande São Paulo).  
A região Nordeste, formada por nove estados, é caracterizada por um grande número de núcleos urbanos concentra-
dos na faixa litorânea, por uma infraestrutura informacional descontínua, com sinais de modernização, culturas irriga-
das (frutas tropicais e flores) no Sertão e desenvolvimento de polos ligados à informática na Paraíba e em Pernambu-
co.  
A região Centro-Oeste, formada pelos seus estados atuais mais o estado de Tocantins, é considerada uma região peri-
férica, cuja modernização está subordinada às necessidades das grandes empresas localizadas no centro econômico do 
país (regiões Sul e Sudeste). Sua característica econômica predominante é o desenvolvimento da agricultura de expor-
tação (soja, milho, algodão e arroz).  
A região Amazônica, formada pelos estados da região Norte, sem o Tocantins, é caracterizada pela baixa densidade 
demográfica, urbana e técnico-científica e pelo predomínio de atividades tradicionais fundadas, principalmente, no ex-
trativismo vegetal. 

Disponível em: <https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2018/Albert_Einstein/1Fase_303/correcao/geografia/26.pdf>. Acesso em: 
11 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 10. 
 
(ENEM/2016) 

Em 1967, o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger propôs uma divisão regional do país em regiões geoeco-
nômicas ou complexos regionais. Essa divisão baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, le-
vando em conta, especialmente, os efeitos da industrialização. Dessa forma, busca-se refletir a realidade do país e 
compreender seus mais profundos contrastes. 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br>. Acesso em: 23 ago. 2012 (adaptado).  
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10. Qual o mapa representa a divisão regional apresentada no texto. 
 

 
(A) 

       
 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

 

 
 
Gabarito: B 
DG18 - Analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender e refletir sobre os critérios de regionalização estabelecidos – aspectos políticos e socioeconômicos. 
Comentário 
A questão diz respeito a divisão socioeconômica regional do Brasil. Ela divide a macrorregião da Amazônia, do Nordes-
te e do Centro Sul, de acordo com suas especificidades produtivas e econômicas. O ato de regionalizar vem de acordo 
com uma característica em comum escolhida por quem regionaliza. Em termos econômicos, a macrorregião centro sul 
concentra renda, IDH e população. 
Disponível em: <https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2016-segunda-aplicacao/primeiro-dia/em-1967-o-geografo-brasileiro-pedro-

pinchas-geiger-propos-uma-divisao-regional-pais-em-regioes/>. Acesso em: 22 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 11. 
 
(ENEM/2015) 

Falava-se, antes, de autonomia da produção para significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, 
buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produ-
ção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. 
Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede a produção dos 
bens e dos serviços. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000 (adaptado). 

 
11. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o(a) 
 
(A) aumento do poder aquisitivo. 
(B) estímulo à livre concorrência. 
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(C) criação de novas necessidades. 
(D) formação de grandes estoques. 
(E) implantação de linhas de montagem. 
Gabarito: C 
DG35 - Reconhecer características do processo de globalização. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e ex-
pansão do capitalismo. 

Comentário 
O texto de Milton Santos explicita perfeitamente as origens do consumo desenfreado, impulsivo e inteiramente desco-
nectado das necessidades reais do homem, que é típico das sociedades modernas. De fato, o consumismo tem origem 
direta na estrutura do sistema capitalista, que, ao produzir muito mais do que as pessoas efetivamente necessitam, in-
duz o consumo desenfreado por meio dos mecanismos de propaganda e publicidade, criadores de falsas necessidades. 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2015-segunda-aplicacao/primeiro-dia/falava-se-antes-de-autonomia-da-
producao-para-significar-que-uma-empresa/>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado). 

 
Leia o texto e responda a atividade 12. 
 
(Enem/2011) 

Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Outro ponto in-
teressante é a venda e compra de grandes somas de áreas, posteriormente cercadas. Por se tratar de países instáveis 
e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados.  

BRANCOLI, F. China e os novos investimentos na África: neocolonialismo ou mudanças na arquitetura global. Disponível em: 
<http://opiniaoenoticia.com.br>. Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado). 

 

12. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é 
possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? 
 
(A) Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mun-

dial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio 
ambiente. 

(B) Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mun-
dial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio 
ambiente. 

(C) Pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento 
econômico de algumas regiões desse continente. 

(D) Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos paí-
ses africanos ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos. 

(E) Pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um Mercado Comum 
Sino-Africano, ameaçando os interesses ocidentais. 

Gabarito: D 
DG35 - Reconhecer características do processo de globalização. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço geográfico brasi-
leiro e mundial. 

Comentário 
Segundo o texto de Francisco Brancoli, a presença do capital chinês e a compra de extensas áreas na África podem 
transformar algumas nações africanas em protetorados. Tal termo refere-se à circunstância em que o Estado é coloca-
do sob a autoridade de outro Estado. Dessa forma, a alternativa correta é que denuncia a “ameaça à soberania dos 
países africanos”, devido a crescente presença chinesa que busca atender seus interesses por recursos naturais. 

Disponível em: <http://educacao.globo.com/provas/enem-2011/questoes/39.html>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 13. 
 
Considere que as relações socioeconômicas no mundo contemporâneo dependem muito das características do espaço 
geográfico das diversas realidades sociais (países, por exemplo). 
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13. Indique qual das alternativas dá consistência a essa afirmação. 
 
(A) Configurações geográficas com certas características naturais, tais como territórios menos recortados e mais 

planos, facilitam a circulação de pessoas e mercadorias e oneram muito menos a administração pública. 
(B) Países cujos territórios são plenos de recursos naturais têm, em sua maioria, um quadro de relações socioeco-

nômicas bastante intenso, o que gera coesão social e distribuição mais igualitária da riqueza econômica.  
(C) As relações socioeconômicas são mais eficientes e mais baratas em espaços menores, daí a vantagem econômica 

de países com territórios pequenos, pois nesses investe-se menos em infraestruturas e em circulação de longa 
distância. 

(D) Infraestruturas espaciais, como sistemas de circulação de bens e pessoas e sistemas de informação, aumentam a 
quantidade de relações socioeconômicas e podem ser entendidas como elementos que contribuem para a pró-
pria construção social. 

Gabarito: D 
DG35 - Reconhecer características do processo de globalização. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e ex-
pansão do capitalismo. 

Comentário 
O espaço geográfico é o espaço antropomorfizado. A construção social inclui o desenvolvimento e a ampliação da in-
fluência da infraestrutura, o que implica a intensificação das relações sociais decorrentes do intenso avanço dos siste-
mas de circulação e de informação. 
Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/alberteinstein/alberteinstein2016.asp?img=01>. Acesso em: 25 jun. 

2018 (adaptado). 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 14. 
 
(FATEC/2016) 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável pela elaboração dos censos de-
mográficos no Brasil. De acordo com o censo demográfico de 1960, os habitantes da zona urbana representavam 45% 
da população brasileira. Esse percentual subiu para 75% no censo de 1991 e para 84% no censo de 2010. 
 
A instalação de indústrias nas cidades, aliada à mecanização do campo, trouxe para as áreas urbanas uma grande 
quantidade de pessoas despreparadas para as funções urbanas, levando ao surgimento de desempregados e subem-
pregados. 
 
14. Uma das heranças desse processo sobre o espaço urbano brasileiro é a 

 
(A) ocupação ordenada das periferias e subúrbios das cidades. 
(B) ausência de moradores de rua nas áreas centrais das cidades. 
(C) inexistência de terrenos vazios para a construção civil nas cidades. 
(D) regularização e incentivos à construção de moradias sob os viadutos das cidades. 
(E) expansão do número de cortiços, de favelas e de habitações precárias nas cidades. 
Gabarito: E 
DG29 - Relacionar os processos e as dinâmicas dos espaços urbanos aos espaços rurais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas, exploração dos recursos naturais e ex-
pansão do capitalismo. 

Comentário 
Em função do crescimento urbano acelerado observado num país subdesenvolvido como o Brasil, a estrutura imobiliá-
ria, pelas suas próprias características capitalistas, não tem condições ou intenção de fornecer a quantidade de mora-
dias suficientes para uma população em crescimento constante, principalmente nas grandes metrópoles, deixando pa-
ra a atuação do Estado a construção das chamadas moradias populares (o que nem sempre ocorre). Daí o crescimento 
descontrolado da quantidade de moradias irregulares, como os cortiços, as favelas, os loteamentos clandestinos, além 
de enormes contingentes que se tornam moradores de rua. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fatec/fatec2016.asp?img=01>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adapta-
do). 
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Conteúdos 
Revolução Inglesa.  
Revolução Industrial.  
Doutrinas Sociais no séc. XIX.  
Imperialismo – as colonizações da África e da Ásia e o aumento das tensões no Continente Europeu.  
 
Eixo temático 
Relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo moderno e contemporâneo.  
Razão e Liberdade. 
 
Expectativas de aprendizagem 

 Valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da igualdade de direitos. 

 Perceber como as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais 
e econômicas.  

 Compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização.  

 Correlacionar o papel das inovações técnicas e tecnológicas às mudanças do sistema capitalista.  

 Discutir o conceito de Imperialismo.  

 Correlacionar as manifestações ideológicas do Imperialismo e suas implicações para os dias atuais.  

 Reconhecer o impacto da política imperialista nos continentes africano e asiático.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
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ATIVIDADES 
 
 
Leia o texto e responda a atividade 1.  
 
(Unicamp/2011)  

Na Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz de continuar governando de maneira 
tradicional. Entre as forças sociais que não podiam mais ser contidas no velho quadro político, estavam aqueles que 
queriam obter dinheiro, como também aqueles que queriam adorar a Deus seguindo apenas suas próprias consciên-
cias, o que os levou a desafiar as instituições de uma sociedade hierarquicamente estratificada. 

 
Christopher Hill, “Uma revolução burguesa?”. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 4, nº 7, 1984, p. 10 (adaptado) 

1. Responda: 
a. Conforme o texto, que valores se contrapunham à forma de governo tradicional na Inglaterra do século XVII? 
Pode-se dizer que um grande valor se contrapunha a monarquia Stuart, a Liberdade. Segundo o texto, a ascensão da 
burguesia no plano econômico se fazia sentir também na vida política e essa classe pretendeu ocupar lugar de coman-
do na vida do país. Dentro do mesmo contexto se desenvolveu a oposição à religião do Estado, o anglicanismo, e esta 
foi dirigida, principalmente, pelos puritanos, grande parte deles burgueses, com o argumento de que a religião deveria 
se desvincular do Estado. 
 
b. Quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro político do país? 
A Revolução Inglesa – puritana e gloriosa – foi responsável pela eliminação do absolutismo na Inglaterra e pela adoção 
de um modelo baseado no Parlamento. A monarquia parlamentarista inglesa foi o primeiro modelo político liberal na 
história moderna e esteve baseada nos princípios iniciais do iluminismo a partir das teorias de John Locke. 

Disponível em: <https://historiaon.files.wordpress.com/2013/05/lista-ho.pdf>. Acesso em 13 jun. 2018(adaptada). 

DH15-Analisar tensões sociais, políticas e econômicas em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Perceber como as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais 
e econômicas.  

 
Leia o texto e responda a atividade 2.  
 
 (ENEM/2012) 

 Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento.  Que é 
ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em 
época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência o Parlamento 
para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. 

Declaração de Direitos. Disponível em: <http://disciplinas.stoa.usp.br>. Acesso em: 21 maio 2018 (adaptado). 

 
2. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados europeus na 
Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indica-
dos, respectivamente, em 
 
(A) Redução da influência do papa – Teocracia. 
(B) Limitação do poder do soberano – Absolutismo. 
(C) Ampliação da dominação da nobreza – República. 
(D) Expansão da força do presidente – Parlamentarismo. 
(E) Restrição da competência do congresso – Presidencialismo. 
Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/03/roteiro-de-estudos-revolucoes-inglesas.html>. Acesso em 13 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: B 
DH15 - Analisar tensões sociais, políticas e econômicas em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da igualdade de direitos.  
Comentário 
Na Idade Moderna, predominou na Europa Ocidental o regime político denominado Absolutista, caracterizado pela 
isenção de restrições legais ao poder régio. Na Inglaterra, por sua vez, após a Revolução Gloriosa, os membros do par-
lamento obrigaram Guilherme III a aceitar o Bill Of Rights — ou Declaração de Direitos — por meio do qual fica-
ram estabelecidas as bases do que viria a ser a monarquia constitucional. De acordo com o documento, ficava estabe-
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lecido que o Parlamento, reunindo-se regularmente, teria poder maior do que o rei, que não poderia tomar diver-
sas medidas sem a aprovação do Parlamento. 
 
Leia o texto e responda a atividade 3.  
 
(FGV/2008)  

As ideias expressas nos excertos abaixo vieram a público na Inglaterra do século XVII, formuladas num docu-
mento fundamental da história do direito e do pensamento político; após lê-las e analisá-las atenciosamente, respon-
da aos subitens da atividade.  

 
“Quando um cidadão inglês é preso, deve ele, nas vinte e quatro horas seguintes, receber a notificação escri-

ta do delito que lhe é imputado. À exceção dos atos de alta traição ou de delitos excepcionalmente graves, qual-
quer pessoa presa pode obter sua liberdade provisória, através de fiança. [...] Todo oficial de justiça, magistrado ou 
carcereiro, que violar de qualquer maneira o “Habeas Corpus” deverá pagar 500 libras de indenização à parte lesada.” 

“Bill do Habeas Corpus” - 1679, in Mosca, Gaetano, “História das doutrinas políticas” 

3. Responda:  
a. Quais os fatos mais marcantes da vida social e política na Inglaterra no período em que tal documento foi elabora-
do? 
O contexto que envolveu a Inglaterra no século XVII caracteriza-se pela disputa política entre a burguesia ascendente 
economicamente e a nobreza tradicional, que controlava o poder político. Tal disputa evidenciou as transformações 
econômicas e sociais que marcaram a transição da sociedade estamental, que respalda o poder tradicional dos nobres, 
para a sociedade de classes tipicamente burguesa. 
b. Depois da Guerra Civil (1646-1650), em que o rei Carlos I foi executado, como podemos caracterizar politicamente o 
período de governo do partido puritano de Oliver Cromwell e as suas relações com o Parlamento e a burguesia co-
mercial? 
O governo de Oliver Cromwell marcou a chegada da burguesia inglesa ao poder do Estado por meio da ação armada. 
Demonstrando tratar-se de um representante das aspirações burguesas, Oliver Cromwell instituiu a República e supri-
miu a Câmara dos Lordes, reduto da aristocracia tradicional, governando em consonância com a Câmara dos Comuns, 
composta sobretudo por burgueses. 
c. Explique o que foi a chamada Revolução Gloriosa de 1689 e qual o seu significado para o poder dos reis, para o Par-
lamento e para as leis — como a do “Habeas Corpus” — que estabeleciam garantias individuais na Inglaterra. 
Após a restauração da Monarquia dos Stuarts, em decorrência da morte de Cromwell e da inabilidade política de seu 
filho, a Revolução Gloriosa, essencialmente burguesa, consolidou a Monarquia Parlamentar como forma política que 
superou o Absolutismo. Acompanhando tais transformações políticas, houve a cristalização da igualdade jurídica e da 
noção de direitos dos cidadãos, dentre eles o “Habeas Corpus”. 
Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/03/roteiro-de-estudos-revolucoes-inglesas.html>. Acesso em 13 jun. 2018 (adaptada). 

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

 Perceber como as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais 
e econômicas.  

 
Leia os textos e responda a atividade 4.  
 
(Enem/2001) 
 
Texto 1 

"... Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para 
a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes, ..."  
 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol. I. São Paulo: Nova Culturas, 1985.  
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Texto 2 
 

 
4. A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:  
 
I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.  
II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção artesanal.  
III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo 
por parte do operário.  
 
Dentre essas afirmações, apenas  
 
(A) I está correta.  
(B) II está correta.  
(C) III está correta.  
(D) I e II estão corretas.  
(E) I e III estão corretas.  

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/8392185>. Acesso em 13 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: E 
DH34 - Analisar diferentes modos/sistemas de produção. 
Expectativa de aprendizagem 
• Correlacionar o papel das inovações técnicas e tecnológicas às mudanças do sistema capitalista.  
Comentário 
O texto de Adam Smith retrata um contexto no início da Revolução Industrial: ele destaca o quanto era fundamental 
que a divisão do trabalho fosse efetiva, tanto para o trabalhador, que não precisa aperfeiçoar em todo processo da 
produção quanto para a produção, que otimiza tempo e aumenta a lucratividade. Essa divisão do trabalho fi-
cou famosa mais tarde com as linhas de montagem, conhecias como Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. 
 
Observe a gravura, leia o texto e responda a atividade 5.  
 
 (UFAL/2007)   

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-AHYv-k_oLG0/VL1EuDhVnFI/AAAAAAAACBQ/F8AFpPyyEgY/s1600/%C3%81Dam+Smith.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VFIZnosREVc/V6B07RPSvJI/AAAAAAAAFYM/N4rEtEiQ_u868C5bPNV3Aq4IIqpAutGWQCLcB/s1600/Revolucao+industrial.png
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A partir da segunda metade do século XVIII, as chaminés expelindo rolos de fumaça, como as da gravura, pas-
saram a fazer parte da paisagem de algumas regiões inglesas, alterando o equilíbrio natural. Essas chaminés eram, na 
verdade, apenas parte mais visível da fábrica que alterou completamente a sociedade humana.  
 
5. Dentre as alterações econômicas e sociais advindas do fenômeno apresentado na gravura, pode-se destacar 
 
(A) O processo de desconcentração urbana, haja vista a decisão da burguesia de construir as unidades fabris longe 

dos centros urbanos.  
(B) A melhoria do padrão de vida do trabalhador fabril, já que a máquina o libertou das condições degradantes do 

trabalho rural.  
(C) A preocupação do poder público com a questão ambiental, impondo rapidamente uma legislação que eliminou os 

efeitos da poluição ambiental.  
(D) A redução do lucro dos capitalistas ingleses porque eram obrigados a pagar elevadas indenizações aos operários 

que adoeciam nas fábricas.  
(E) O crescimento populacional próximo às fábricas, dando origem a graves problemas de urbanização, como a proli-

feração de cortiços.  
Disponível em: <http://www.portaldovestibulando.com/2016/07/revolucao-industrial-1-e-2-fase.html>. Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: E 
DH32 - Reconhecer os desdobramentos da tecnologia na organização das sociedades ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização.  
Comentário 
As cidades, polos de atração para os camponeses que migravam em busca de trabalho, cresceram de maneira desor-
denada. Além das péssimas condições de trabalho e baixíssimos salários, os trabalhadores ainda sofreram com a falta 
de moradia e os aluguéis exorbitantes, proliferando os cortiços. 
 
Observe a imagem, analise as proposições para responder a atividade 6.  
 
(Mackenzie/2014)  
 

 
   

https://2.bp.blogspot.com/-p07oH5_MrlA/V6BytOzI_LI/AAAAAAAAFX4/8ly0gmya-xob-hX8otXMBye0-t5budGogCLcB/s1600/Sociedade+na+Revolu%C3%A7%C3%A3o+Industrial.png
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I. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a 
vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produti-
vos. 

II. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização devido à intensa 
acumulação de capitais no decorrer do Capitalismo Comercial. 

III. Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. 
IV. As transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como a Alemanha, França e Esta-

dos Unidos ainda no Século XVIII recrutando operários com salários atrativos promovendo, assim, um intenso 
êxodo rural.  

 
6. Estão corretas 
 
(A) apenas I, II e III.    
(B) apenas I, II e IV.    
(C) apenas II, III e IV.    
(D) apenas I, III e IV.    
(E) I, II, III e IV.    

Disponível em: <http://www.gabaritandovestibular.com/2018/03/exercicios-revolucao-industrial-gabarito.html>. Acesso em 13 jun. 2018 (adapta-
da). 

Gabarito: A 
DH32 - Reconhecer os desdobramentos da tecnologia na organização das sociedades ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização.  
Comentário 
A Primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Essa fase foi caracteri-
zada por diversas descobertas as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a in-
trodução das máquinas. 
Nesse ínterim, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, o 
tear mecânico e a máquina a vapor que resultou na mecanização dos processos. 
Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgica e dos transportes. O uso do carvão para alimen-
tar as máquinas foi essencial nesse momento. 
Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial (da manufatura pa-
ra a maquinofatura), o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. 
Quem estava a frente desse processo e contribuiu para sua expansão foi a classe burguesa que detinha recursos e que 
ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou trabalhadora chamada de proletariado, mão de obra ba-
rata explorada nas fábricas. 
 
Leia e observe as informações sobre a situação dos trabalhadores na primeira metade do século XIX e responda a ati-
vidade 7.  
 
 
DOCUMENTO I 
A situação dos trabalhadores pobres, e especialmente do proletariado industrial que formava seu núcleo, era tal que a 
rebelião era não somente possível, mas virtualmente compulsória. Nada foi mais inevitável na primeira metade do sé-
culo XIX do que o aparecimento dos movimentos trabalhistas e socialista, assim como a intranquilidade revolucionária 
das massas. 

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções, 1789-1848. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 226. 

 
DOCUMENTO II 
Trechos de uma canção de protesto do período. 
 
"Máquinas para o inferno, queremos a nossa dignidade!" 
"Quebrar é bom, junta-te a nós e salva a Europa!" 
"Quebra! Quebra ou morre trabalhando!" 
"Monstros do industrialismo, vos queremos quebrados!" 
"Máquinas para o chão!" 
"Bater! Bater! BangBang! Estes são o som da liberdade!" 
"Quebra um, quebra dois, quebra três, quebra tudo! Tudo!" 
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DOCUMENTO III 

 
Disponível em: <http://poetawagner.blogspot.com/>. Acesso em 18 jun. 2018. 

 
7. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos, analise dois movimentos de trabalhadores surgidos 
nesse contexto. 
Um desses movimentos foi Ludismo, movimento surgido na Inglaterra no início do século XIX no contexto de emergên-
cia da Revolução Industrial. Caracterizava-se pela luta contra a mecanização. Seus integrantes acreditavam que os 
problemas da classe trabalhadora advinham do uso cada vez mais frequentes das máquinas em detrimento da mão de 
obra humana. Sua principal forma de luta era a destruição das máquinas e equipamentos das fábricas. Outro movi-
mento foi o Cartismo, movimento social inglês surgido na década de 1830. Defendia a inclusão política da classe ope-
rária inglesa. O principal documento do movimento foi chamado de “Carta do Povo” e enviada ao Parlamento inglês 
contendo, dentre outras, as seguintes reivindicações: substituição do voto censitário pelo sufrágio universal (direito de 
todos os homens a voto), instituição do voto secreto, igualdade de direitos eleitorais, remuneração parlamentar. 
Disponível em: <http://www.ufjf.br/antenado/files/2013/01/Hist%C3%B3riaDiscursivaRefer%C3%AAnciaPism2.pdf>. Acesso em 18 jun. 2018 (adap-

tada). 

DH37 - Compreender a cidadania como resultado de lutas em diferentes contextos. 
Expectativas de aprendizagem 
• Valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da igualdade de direitos.  
 
Leia o texto e responda a atividade 8.  
 

“O operário moderno ao invés de ascender com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das 
condições de sua própria classe. (…) A burguesia produz, antes de mais nada, seus próprios coveiros. Seu declínio e a 
vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. (…) O que caracteriza o comunismo não é a supressão da proprie-
dade privada em si, mas a supressão da propriedade burguesa. (…) A propriedade burguesa moderna constitui a últi-
ma e mais completa expressão do modo de produção e apropriação baseado em antagonismos de classe, na explora-
ção de uma classe por outra.” 
 

(In Reis Filho, Daniel Aarão (Org.). “O Manifesto Comunista 150 anos depois”. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998, pp. 19, 20 e 21.) 

8. Responda:  
 
a. A Igreja toma posição sobre as ideias socialistas por meio da Encíclica “Rerum Novarum” do Papa Leão XIII. Mencio-
ne um posicionamento da Igreja que contradizia as ideias defendidas, pelo texto apresentado, por Karl Marx e Frie-
drich Engels. 
A preservação da propriedade privada, a recusa à ideia da luta de classes e a proposta da convivência harmoniosa en-
tre as classes sociais. 
b. Relacione o capitalismo industrial com o surgimento dos movimentos socialistas. 
O crescimento dos movimentos reivindicatórios que propõem a superação do capitalismo se relaciona com aspectos do 
capitalismo industrial relativos ao mundo do trabalho: a concentração de trabalhadores em centros urbanos, as longas 
jornadas e condições degradantes de trabalho e a concentração capitalista. 

Disponível em: <https://estudestaff.wordpress.com/2015/04/25/exercicios-socialismo-e-anarquismo/>. Acesso em 14 jun. 2018(adaptada). 
 

DH15 - Analisar tensões sociais, políticas e econômicas em diferentes contextos. 
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Expectativa de aprendizagem 

 Perceber como as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais 
e econômicas.  

 
Leia o texto e responda a atividade 9.  
 
(FGV/2016) 

  “(...) os homens que naquele momento estavam encarregados de pôr termo à Revolução de 1848 eram pre-
cisamente os mesmos que fizeram a de 30. (...) 

O que a distinguia ainda, entre todos os acontecimentos que se sucederam nos últimos sessenta anos na 
França, foi que ela não teve por objetivo mudar a forma, mas alterar a ordem da sociedade. Não foi, para dizer a ver-
dade, uma luta política (...), mas um embate de classe (...). 

Havia se assegurado às pessoas pobres que o bem dos ricos era de alguma maneira o produto de um roubo 
cujas vítimas eram elas (...). 

É preciso assinalar ainda que essa insurreição terrível não foi fruto da ação de certo número de conspirado-
res, mas a sublevação de toda uma população contra outra (...).”  

(Alexis de Tocqueville, Lembranças de 1848. 1991) 

 
9. A partir do texto, é correto afirmar que 
 
(A) a revolução limitou-se, em 1848, a apelos políticos, no sentido de a classe burguesa, líder do movimento, atrair as 

classes populares para a luta, contra o absolutismo de Carlos X, usando as ideias liberais como combustível para a 
implantação do Estado liberal.    

(B) a revolução de 1848, liderada pelos homens de 1830, isto é, a classe burguesa, tinha como maiores objetivos a 
queda de Luís Bonaparte e a vitória das ideias socialistas, pregadas nos banquetes e nas barricadas contra o rei e 
contra a nobreza.    

(C) a revolução de 1848, influenciada pelo socialismo utópico, significou a luta entre a classe burguesa, líder da revo-
lução de 1830, e as classes populares que, cada vez mais organizadas na campanha dos banquetes e nas barrica-
das, forçaram a queda do rei Luís Felipe.    

(D) os líderes revolucionários de 1848, os mesmos da revolução de 1830, sob forte propaganda das ideias liberais e 
influenciados pela luta política, convocaram e obtiveram o apoio das classes populares, no Parlamento, contra o 
rei Luís Felipe.    

(E) o rei Luís Felipe, no trono francês entre 1830 e 1848, foi derrubado por uma bem orquestrada luta política no Par-
lamento, que uniu liberais e socialistas, vitoriosa para essa aliança, que formou o governo provisório e elegeu o 
presidente Luís Bonaparte.    

Disponível em <https://eucurtohistoria.files.wordpress.com/2014/01/5-lista_seculo-xix_revoluc3a7c3b5es_unificac3a7c3b5es-e-eua.pdf>. Acesso 
em 15 jun. 2018(adaptada). 

Gabarito: C 
DH37 - Compreender a cidadania como resultado de lutas em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Perceber como as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais 
e econômicas.  

Comentário 
O texto de Alexis de Tocqueville aponta para o movimento de 1848 na França, que foi denominado de “Primavera dos 
Povos”. As várias correntes da época se organizaram em um governo provisório, ideias liberais e socialistas. Porém, lo-
go após o governo provisório, a classe burguesa atropela os trabalhadores. Este cenário é que influenciou Marx e En-
gels a formularem o Materialismo Histórico e Dialético e Augusto Comte a organizar as ideias positivistas. 
 
 
Leia o texto, observe a imagem e responda a atividade 10.  
 
(UEL/2007) 

 O quadro a seguir, criado pelo italiano Giuseppe Pellizza, é uma expressiva representação da emergência dos 
movimentos sociais no final do século XIX, ao mostrar uma multidão de trabalhadores que, determinadamente, avan-
ça para reivindicar seus direitos. Esse fenômeno de desenvolvimento das organizações coletivas, como o movimento 
sindical e os partidos políticos, teve início na Europa e Estados Unidos do século XIX, espalhando-se por todo o mundo 
ocidental. 
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10. Qual das afirmativas a seguir corresponde às condições sociais daquele período? 
 
(A) Leis trabalhistas que reconheciam os direitos dos homens, mulheres e crianças.  
(B) A rígida estratificação social impedia que os camponeses procurassem trabalho fora dos limites feudais.  
(C) A expansão dos governos democráticos, abertos à participação popular e à inclusão dos mais pobres na política.  
(D) As péssimas condições de vida dos mais pobres, com longas jornadas de trabalho e precárias condições de habita-

ção.  
(E) A estagnação do setor econômico-produtivo, centralizado num mundo agrário incapaz de atender às necessida-

des humanas de subsistência.  
Disponível em: <http://sociologianapontadalingua.blogspot.com/p/os-movimentos-sociais.html>. Acesso em 15 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: D 
DH37 - Compreender a cidadania como resultado de lutas em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da igualdade de direitos.  
Comentário 
Os operários daquele período trabalhavam em ambientes insalubres (pouca ventilação e ar viciado, ambientes sujos, 
escuros e úmidos); cumpriam longas jornadas de trabalho de 14 a 18 horas por dia; recebiam baixos salários. Fora das 
fábricas viviam em habitações precárias em regiões periféricas sem saneamento básico ou em cortiços, ou em vilas 
operárias estando sujeitos aos mandos e desmandos dos patrões até mesmo fora das fábricas. 
 
Leia o texto e responda a atividade 11.  
 
(Fatec)  

"A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis (...). Os proletários nada têm a 
perder com ela, a não ser as próprias cadeias. E têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, uni-vos". 
 
11. Esse trecho, extraído do Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi escrito no contexto histórico marcado 
 
(A) pela afirmação dos Estados Unidos como potência imperialista com interesses econômicos e políticos em várias 

regiões do planeta. 
(B) pelo acirramento das contradições políticas, econômicas e sociais decorrentes do processo conhecido como Revo-

lução Industrial. 
(C) pelos conflitos entre trabalhadores e patrões que começaram a pontuar os países capitalistas a partir da ocorrên-

cia da Revolução Russa. 
(D) pelo confronto entre vassalos e suseranos, no momento de ápice da crise do modo de produção feudal e de en-

fraquecimento da autoridade religiosa. 
(E) pelo incremento das contestações populares às diretrizes políticas implantadas pelos regimes autoritários que flo-

resceram na Europa, na primeira metade do século XX. 
Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/07/teste-seus-conhecimentos-sobre-comuna.html>. Acesso em 15 jun. 2018 (adapta-

da). 

Gabarito: B 
DH33- Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização.  
Comentário 
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As revoluções do final do século XVIII, principalmente a Francesa, de caráter universalizante, gerou grande decepção já 
que tinha em seu lema a “Liberdade, igualdade e fraternidade”, pois o processo revolucionário foi conduzido por uma 
elite burguesa conservadora, resultando na ampliação das diferenças sociais com a concentração de riquezas nas 
mãos de uma minoria, situação que desencadeou em conflitos.  
 
Leia o texto e responda a atividade 12.  
 

A “Partilha da África” suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a “inferio-
ridade” dos povos africanos e a “missão civilizatória” que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. 

 
12.  A corrente ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi 
 
(A) a sociobiologia. 
(B) a microbiologia. 
(C) o existencialismo. 
(D) o darwinismo social. 
(E) a antropologia cultural. 
Gabarito: D 
DH14- Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Correlacionar as manifestações ideológicas do Imperialismo e suas implicações para os dias atuais.  
Comentário 
O darwinismo social à época do neocolonialismo europeu e da “partilha da África” tornou-se o grande alicerce das jus-
tificativas político-científicas, de viés racista, para a colonização da África. Partindo das teorias de Charles Darwin apli-
cáveis ao mundo natural, como a da evolução das espécies, o darwinismo social quis transferir o mesmo raciocínio pa-
ra o âmbito das civilizações e culturas. A raça europeia, então, teria uma superioridade civilizacional corroborada pelo 
seu desenvolvimento científico e tecnológico, enquanto a África, por apresentar o oposto a isso, seria habitada por ra-
ças inferiores, que necessitavam do “auxílio” dos europeus. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-partilha-africa.htm>. Acesso em: 15 jun. 2018 

(adaptada).  

 
13. (PUC/RG) Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África, na segunda metade 
do século XIX. 
 
(A) Ela foi consequência direta da formação do Segundo Império alemão e da ampliação de suas rivalidades em rela-

ção ao governo da França. 
(B) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, tecnologia e conhecimentos 

entre povos e regiões envolvidos. 
(C) Ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos, uma vez que a constituição de 

Estados nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas. 
(D) Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores, fundamen-

tais para a expansão capitalista dos países europeus. 
(E) Ela atendeu, primordialmente, às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus, decorren-

te de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico. 
Gabarito: D 
DH14- Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Reconhecer o impacto da política imperialista nos continentes africano e asiático.  
Comentário 
Um dos principais objetivos dos países europeus com a expansão de seus domínios por outros continentes era encon-
trar matérias-primas para serem usadas em sua própria produção industrial. A essa busca também estava associada a 
procura por mercado consumidor que fosse receptível ao consumo dos produtos industriais. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-partilha-africa.htm>. Acesso em: 15 jun. 2018 

(adaptada).  

 
Leia o texto e responda a atividade 14.  
 
(Vunesp/2005) 

Em 1914, 85% das terras do planeta eram áreas coloniais. O dado é impressionante e nos revela de que ma-
neira a Europa tornou-se “senhora do mundo”. Tal número é reflexo de um novo movimento imperialista ocorrido 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-partilha-africa.htm
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-partilha-africa.htm
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principalmente a partir dos anos 1870. (…) Importa destacar que naquele momento [década de 1870] formulou-se um 
emaranhado de explicações culturais, humanitárias e filosóficas para explicar a necessidade do imperialismo. (Adhe-
mar Marques e outros, História contemporânea através de textos.) 
 

 (Marc Ferro, História das colonizações — Das conquistas às independências – Séculos XIII a XX.) 

 
14. Como as nações europeias justificavam a ocupação e a neocolonização da África a partir do século XIX? 
O neocolonialismo foi justificado pelo argumento da superioridade racial e do “fardo do homem branco”, segundo o 
qual as nações europeias teriam a obrigação de levar a civilização aos povos da África, considerados “atrasados”.  
Disponível em: <http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/674/historia_exercicios_idade_contemporanea_imperialismo.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2018 (adaptada). 

DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Correlacionar as manifestações ideológicas do Imperialismo e suas implicações para os dias atuais. 


