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ATIVIDADES 
 
01. A imagem a seguir mostra um ímã permanente que foi quebrado ao meio. 

 
 
 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-propriedades-dos-imas.htm>. Acesso em: 08 

jun. 2018. 
 
Sabendo que N e S representam, respectivamente, os polos norte e sul do ímã permanente, determine a polaridade dos 
pontos 1, 2, 3 e 4. 
 
 
(A) 1-sul, 2-norte, 3-sul e 4-sul. 
(B) 1-norte, 2-sul, 3-sul e 4-norte. 
(C) 1-norte, 2-sul, 3-norte e 4 -sul. 
(D) 1-sul, 2-sul, 3-norte e 4-norte. 
(E) 1-norte, 2-sul, 3-norte e 4-norte. 
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02. Um ímã em forma de barra está colocado próximo a um ponto 𝑝, conforme a figura a seguir: 
 

 
 
Represente (desenhe) as linhas de indução do campo magnético do ímã e como uma agulha magnética (bússola) ficaria, 
destacando seus polos Norte e Sul, se fosse colocada no ponto p. Despreze o campo magnético da Terra. 
 
 
03. (UEL) A agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura a seguir quando colocada numa região onde 
existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal.  
 

 
Considerando a posição das linhas de campo uniforme, desenhadas na figura, o vetor campo magnético terrestre na 
região pode ser indicado pelo vetor 
 

(A)   . 
 

(B) . 

(C)  . 
 

(D) . 
 

(E) . 
 
04. (UFSCAR) Um menino encontrou três pequenas barras homogêneas e, brincando com elas, percebeu que, depen-
dendo da maneira como aproximava uma da outra, elas se atraiam ou se repeliam. Marcou cada extremo das barras 
com uma letra e manteve as letras sempre voltadas para cima, conforme indicado na figura. 
 

 
 
Passou, então, a fazer os seguintes testes: 
 
I. aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo C da barra 2 e percebeu que ocorreu atração entre elas; 
II. aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo E da barra 3 e percebeu que ocorreu repulsão entre elas; 
III. aproximou o extremo D da barra 2 com o extremo E da barra 3 e percebeu que ocorreu atração entre elas. 
 
Verificou, ainda, que nos casos em que ocorreu atração, as barras ficaram perfeitamente alinhadas.  
Considerando que, em cada extremo das barras representado por qualquer uma das letras, possa existir um único polo 
magnético, o menino concluiu, corretamente, que 
 
(A) as barras 1 e 2 estavam magnetizadas e a barra 3 desmagnetizada. 
(B) as barras 1 e 3 estavam magnetizadas e a barra 2 desmagnetizada. 
(C) as barras 2 e 3 estavam magnetizadas e a barra 1 desmagnetizada. 
(D) nenhuma das barras estão magnetizadas. 
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(E) as barras 1, 2 e 3 estavam magnetizadas. 
 
05. (UEMG) Considere as seguintes situações: 
 

Situação 1: uma carga elétrica em repouso. 
Situação 2: um fio percorrido por corrente elétrica. 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente o seguinte enunciado: Segundo cada situação descrita, há produção 
de um campo magnético 
 

(A) apenas na situação 1. 
(B) apenas na situação 2. 
(C) nas situações 1 e 2. 
(D) hora na situação 1 hora na situação 2. 
(E) em nenhuma das duas situações. 
 

06. Na figura abaixo vemos uma ilustração da famosa experiência de Oersted. Nela vemos pilhas ligadas a um fio con-
dutor que está conectado a uma bobina onde no centro dela vê-se uma bússola que tem sua direção defletida. 
 

 
 
Nesta experiência, ficou evidenciado 
 

(A) que o campo magnético da Terra tem seus polos invertidos em relação à Geografia. 
(B) que todo ímã, de qualquer formato, possui sempre dois polos. 
(C) que o módulo do campo magnético da Terra é pequeno em relação ao campo dos ímãs comuns. 
(D) que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. 
(E) que não existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. 

Disponível em: <http://fisicanoenem.blogspot.com/2012/02/lista-de-formulas-de-fisica.html>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptado). 

 
07. (UFMG) Um fio condutor reto e vertical passa por um furo em uma mesa, sobre a qual, próximo ao fio, são colocadas 
uma esfera carregada, pendurada em uma linha de material isolante, e uma bússola, como mostrado nesta figura:  
 

 
Inicialmente, não há corrente elétrica no fio e a agulha da bússola aponta para ele, como se vê na figura. Em certo 
instante, uma corrente elétrica constante é estabelecida no fio.  
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, após se estabelecer a corrente elétrica no fio, 
 
(A) a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera permanece na mesma posição. 
(B) a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera vai se aproximar do fio. 
(C) a agulha da bússola não se desvia e a esfera permanece na mesma posição. 
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(D) a agulha da bússola não se desvia e a esfera vai se afastar do fio. 
(E) a agulha da bússola não se desvia e a esfera vai se aproximando do fio. 
 
08. (UFMS) A figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo, cuja massa presa à extremidade é um pequeno 
imã.  
 

 
Ao fechar a chave C, é correto afirmar que 

 
(A) o imã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. 
(B) o imã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. 
(C) o imã do pêndulo irá girar 180° em torno do fio que o suporta. 
(D) o polo sul do eletroímã estará à sua esquerda. 
(E) não tem como saber qual é o polo sul do eletroímã. 
 
09. (UFMS) Uma partícula com carga elétrica está em uma região onde existe um campo magnético uniforme. É correto 
afirmar que  
 
(A) a força magnética sobre a partícula será nula somente se a partícula estiver em repouso.  
(B) a força magnética poderá aumentar ou diminuir a energia cinética da partícula.  
(C) se a velocidade da partícula e o campo magnético tiverem a mesma direção, a força magnética sobre a partícula será 
nula.  
(D) se a velocidade da partícula e o campo magnético forem perpendiculares, a força magnética sobre a partícula será 
nula.  
(E) se a velocidade da partícula e o campo magnético. 
 
10. (UFRS) Um feixe de elétrons é lançado com velocidade v, paralelamente ao plano da página, no interior de um campo 
magnético uniforme de intensidade 𝐵, para dentro da página, como mostra a figura:  
 

 
 
Nessas condições, verifica-se que 
 
(A) os elétrons sofrem um desvio para dentro da página, no interior do campo magnético. 
(B) o módulo da velocidade dos elétrons no interior do campo diminui. 
(C) os elétrons sofrem um desvio para a direita no plano da página, sendo que o módulo da sua velocidade não varia. 

(D) os elétrons não mudam a direção de seu movimento, e o módulo da sua velocidade aumenta. 

(E) a força magnética sobre os elétrons tem a mesma direção que sua velocidade.  
 
11. (PUC-SP) Um trecho MN de um fio retilíneo, com comprimento de 10 𝑐𝑚, conduzindo uma corrente elétrica e 10 𝐴, 
está imerso em uma região, no vácuo, onde existe um campo de indução magnética de 1,0 𝑇, conforme a figura.  
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A força que age no trecho do fio tem intensidade 

 
(A) 0,5 𝑁 e para fora do papel. 
(B) 1,0 𝑁 e para fora do papel. 
(C) 1,0 𝑁 e no sentido do campo.  
(D) 1,0 𝑁 e para dentro do papel. 
(E) 1,5 𝑁 e no sentido oposto ao do campo. 
 
12. (UFSM) Em uma região do espaço existe um campo magnético de 4 ∙ 102 𝑇. Uma partícula com carga de 2 ∙ 10−6 𝐶 
e velocidade de 100 𝑚/𝑠 é lançada fazendo 30° com a direção do campo.  
Então, atuará sobre a partícula uma força de 
 
(A) 0,1 ∙  10−2 𝑁. 
(B) 0,4 ∙  10−2 𝑁. 
(C) 1,0 ∙  10−2 𝑁. 
(D) 4,0 ∙ 10−2 𝑁. 
(E) 8,0 ∙ 10−2 𝑁. 
 
13. (UFES) Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região central 
de uma bobina cujos terminais 𝐴 e 𝐵 estão abertos, conforme indica a figura. 
 

 
 
Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina, 
 
(A) uma corrente elétrica constante.  
(B) uma corrente elétrica variável.  
(C) uma tensão elétrica constante.  
(D) uma tensão elétrica variável.  
(E) uma tensão e uma corrente elétrica, ambas constantes. 
 
14. (PUCCAMPINAS) Uma espira 𝐴𝐵𝐶𝐷 está totalmente imersa em um campo magnético 𝐵, uniforme, de intensidade 
0,50 𝑇 e direção perpendicular ao plano da espira, como mostra a figura.  
O lado 𝐴𝐵, de comprimento 20 𝑐𝑚, é móvel e se desloca com velocidade constante de 10 𝑚/𝑠, e 𝑅 é um resistor de 
resistência 𝑅 =  0,50 𝛺.  
 
Nessas condições é correto afirmar que, devido ao movimento do lado 𝐴𝐵 da espira 
 

 
 



6 
 

(A) não circulará nenhuma corrente na espira, pois o campo é uniforme.  
(B) aparecerá uma corrente induzida, no sentido horário, de 2,0 𝐴.  
(C) aparecerá uma corrente induzida, no sentido horário, de 0,50 𝐴.  
(D) aparecerá uma corrente induzida, no sentido anti-horário, de 2,0 𝐴.  
(E) aparecerá uma corrente induzida, no sentido anti-horário, de 0,50 𝐴. 
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ATIVIDADES 

 
1. (Unifesp) A diferença nas estruturas químicas dos ácidos fumárico e maleico está no arranjo espacial. Essas 

substâncias apresentam propriedades químicas e biológicas distintas. 

 
Analise as seguintes afirmações: 

 

I. Os ácidos fumárico e maleico são isômeros geométricos. 

II. O ácido maleico apresenta maior solubilidade em água. 

III. A conversão do ácido maleico em ácido fumárico é uma reação exotérmica. 

 

As afirmativas CORRETAS são:  

(A) I, II e III.    
(B) I e II, apenas.    
(C) I e III, apenas.    
(D) II e III, apenas.    
(E) III, apenas.    

MATERIAL DO ESTUDANTE 
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - QUÍMICA  
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2. (UFRGS) Considere as seguintes estruturas de dois compostos orgânicos, I e II. 
 

 
 
A análise dessas estruturas permite concluir que  
(A) ambos os compostos apresentam hidroxilas alcoólicas.     
(B) o composto I apresenta as funções álcool e éster.     
(C) os compostos são isômeros de função.     
(D) o composto II apresenta as funções fenol, éter e ácido carboxílico.     
(E) ambos os compostos devem ser insolúveis em água, pois são compostos com alto peso molecular.    
 
3. (UFLA) Considere os compostos a seguir: 
 

 
 

 
 
As relações existentes entre I e II, entre II e III e entre III e IV são, respectivamente:  
 
(A) isômeros de cadeia, estereoisômeros, isômeros de posição.    
(B) isômeros de função, isômeros de posição, estereoisômeros.    
(C) isômeros de função, isômeros de cadeia, estereoisômeros.    
(D) isômeros de cadeia, estereoisômeros, isômeros de função.    
(E) isômeros de cadeia, estereoisômeros, isômeros de cadeia.   
  
4. (UERJ) O programa brasileiro de produção de etanol já despertou o interesse de várias nações. O etanol, 
além de ser uma ótima alternativa de combustível, também é utilizado em várias aplicações industriais, 
como, por exemplo, a produção do etanoato de etila, um flavorizante de larga aplicação.  
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A fórmula estrutural plana de uma substância que possui a mesma fórmula molecular do éster citado no 
texto é:  

(A)     

(B)     

(C)     

(D)     
   
 

5. (PUC/SP) Considere os seguintes pares de substâncias: 

 

I. metilbutano e butano 

II. 1-propanol e 2-propanol 

III. butanal e 2-butanol 

IV. ácido propanoico e etanoato de metila 

V. etanol e ácido etanoico 

 

São isômeros entre si somente os pares de substâncias indicados nos itens  

(A) I, II e V.     
(B) II e IV.     
(C) III e V.    
(D) II, III e IV.     
(E) I e V.    
 
6. (PUC/RS) Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula C4H8O e perguntou 

a quatro alunos que composto tal fórmula poderia representar. As respostas foram 

 

 
O professor considerou certas as respostas dadas pelos alunos  

(A) 1 e 2.    
(B) 1 e 3.    
(C) 2 e 4.    
(D) 3 e 4.    
(E) 1, 2 e 3.    
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7. (UfSM) Analise a molécula do ácido láctico e assinale a alternativa que mostra, respectivamente, os isô-

meros cetona e éster. 

 

  
 

8. (PUC/RS) Para responder à questão, analise as afirmativas a seguir. 

 

I. Propanal é um isômero do ácido propanoico. 

II. Ácido propanoico é um isômero do etanoato de metila. 

III. Etil-metil-éter é um isômero do 2-propanol. 

IV. Propanal é um isômero do 1-propanol. 

 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas  

 
(A) I e III.    
(B) II e III. 
(C) II e IV.    
(D) I, II e III.    
(E) II, III e IV.    
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9. (UEL/ 2007)  Em cada um dos itens (I a IV) são dadas 2 estruturas e uma afirmativa sobre elas. 

 

 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:  

 
(A) I e II.    
(B) I e III.    
(C) II e III.    
(D) II e IV.    
(E) III e IV.    
 

10. (PUC/RS) Analise as informações a seguir: 

 

Sobre os ácidos maleico e fumárico que apresentam as fórmulas estruturais a seguir: 

 
Pode-se afirmar que 

 

I. os dois ácidos apresentam igual ponto de fusão, pois possuem a mesma massa molecular. 

II. os átomos de carbono indicados com os números 1 e 2, no ácido fumárico, são carbonos assimétricos. 

III. esses ácidos formam um par de isômeros geométricos. 

IV. o ácido maleico é mais solúvel em água, pois a sua molécula é mais polar que a do ácido fumárico. 

 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas apenas  

 

(A) I e II.    
(B) I e III.    
(C) II e IV.    
(D) III e IV.    
(E) I, II e IV.    
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11. (IMED/2016)  Analise a Reação Orgânica abaixo: 
 

 
 
Essa reação é uma reação de:  
 
(A) Adição.    
(B) Ozonólise.    
(C) Eliminação.    
(D) Substituição.    
(E) Desidratação.    
   
12. (Unimontes)  A reciclagem de um polímero depende de sua composição e da possibilidade de esse ma-
terial ser processado várias vezes sem perder suas propriedades. Os tipos de polímeros e suas aplicações 
estão apresentados na tabela a seguir: 
 

Tipos Características Exemplos de Aplicações 

Termoplásticos 

Após aquecimento, podem ser moldados; podem 

ser fundidos ou dissolvidos em solvente para se-

rem reprocessados. 

CDs, garrafas PETs divisó-

rias. 

Termorrígidos 

Rígidos e frágeis. Embora sejam estáveis a varia-

ções de temperatura, o aquecimento para possí-

vel reprocessamento promove a decomposição 

do material; não podem ser fundidos. 

Caixas d'água, piscinas, to-

madas. 

Elastômero 

São elásticos e recuperam sua forma após cessar 

a aplicação de uma tensão; após sintetizados, não 

podem ser fundidos para possível reprocessa-

mento. 

Pneus, mangueiras. 

 
Considerando as características dos polímeros, podem ser reciclados:  
 
(A) os termoplásticos e os termorrígidos.    
(B) apenas os termoplásticos.    
(C) os termoplásticos e os elastômeros.    
(D) apenas os elastômeros.    
(E) termorrígidos e elastômeros. 
 
13. (UERJ/2013)  Um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equi-
líbrio químico representado pela seguinte equação: 
 

 
 
A função orgânica desse produto é:  
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(A) éster    
(B) cetona    
(C) aldeído    
(D) hidrocarboneto    
(E) álcool 
 

 
 
14. (UFSJ)  Os polímeros são macromoléculas de elevada massa molar, formadas pela repetição de unida-
des químicas pequenas e simples (os monômeros) ligadas covalentemente. Hoje em dia, são conhecidos 
diversos tipos de polímeros, com grande variedade de usos, de acordo com as suas características, como os 
apresentados abaixo:  
 

 
 
Com base na estrutura química desses polímeros, é CORRETO afirmar que  
 
(A) o polietileno é um alceno não-ramificado.    
(B) a celulose contém grupos carbonílicos.    
(C) o poliestireno contém grupos aromáticos.    
(D) o cloreto de polivinila apresenta ligações de hidrogênio.   
(E) os exemplos correspondem a polímeros naturais.  
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ATIVIDADES 

 
1. Evolução é o processo de mudanças pelo qual os organismos passam ao longo do tempo. As ideias evolucionistas 
foram difundidas por diversos pesquisadores. Mas havia outros que, no entanto, acreditavam na imutabilidade dos 
organismos.  
 
A teoria da Seleção Natural foi definida pelo evolucionista  
 
(A) Lamarck. 
(B) Darwin. 
(C) Wallace. 
(D) Aristóteles. 
(E) Pasteur. 
 
2. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe 
as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. 
 
(A) Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essa característica para os seus descendentes. 
(B) Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos. 
(C) Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos. 
(D) Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da 
característica vantajosa para os seus descendentes. 
(E) Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. 

 

3. Existem diferentes teorias evolucionistas que explicam as mudanças que ocorreram nos organismos ao longo de mi-
lhares de anos. Uma delas é proposta por Lamarck.  
 
Para ele, a evolução ocorre em razão da ação das leis de 
 
(A) mutação e seleção natural. 
(B) uso e desuso e caracteres adquiridos. 
(C) ancestralidade comum e seleção natural. 
(D) caracteres adquiridos e fluxo gênico. 
(E) recombinação genética e uso e desuso. 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - BIOLOGIA 
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4. (ENEM) As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos.  
É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados: 
 
(A) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e cromos-

somos. 
(B) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. 
(C) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente. 
(D) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças ambientais. 
(E) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da esporulação. 
 
5. (UFPE) Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respec-
tivamente, 
 
(A) nicho ecológico e habitat. 
(B) habitat e biótopo. 
(C) habitat e nicho ecológico. 
(D) nicho ecológico e ecossistema. 
(E) habitat e ecossistema. 

6. (PUC-Campinas) Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espécies 
de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que, nesta comunidade, em um pri-
meiro momento, 

(A) aumente o número de consumidores secundários e diminua a competição entre os herbívoros. 
(B) aumente o número de produtores e diminua a competição entre os carnívoros. 
(C) aumente o número de herbívoros e aumente a competição entre os carnívoros. 
(D) diminua o número de produtores e não se alterem as populações de consumidores. 
(E) diminua o número de produtores e aumente a competição entre os herbívoros. 
 
7. (UNIFOR) Nas cerca de 120 redes tróficas estudadas até hoje, o número de níveis tróficos (plantas - herbívoro - car-
nívoro) é, muito frequentemente, igual ou inferior a 4. Por que cadeias com 8 ou 10 níveis tróficos são muito pouco 
frequentes? 

 
8. (UEL) Nas cadeias alimentares, a energia luminosa solar é transformada em energia química pela ação dos produtores, 
a qual é transferida para os herbívoros e destes para os carnívoros. Portanto, o fluxo de energia no ecossistema é uni-
direcional. Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir: 
I. A energia na cadeia alimentar acumula-se gradativamente, alcançando a sua disponibilidade máxima nos carnívoros. 
II. A energia armazenada é maior nos produtores quando comparada com a dos carnívoros. 
III. A energia fixada pelos produtores é transferida sempre em menor quantidade para os herbívoros. 
IV. A energia consumida pelos carnívoros é sempre maior quando comparada com a consumida pelos produtores e 
herbívoros. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
9. (PASUSP) A imagem mostra, no rio Cuiabá (Mato Grosso), um tuiuiú com uma piranha no bico. A cena representa 
parte de uma cadeia alimentar na natureza. No entanto, a construção de uma nova rodovia na região pode provocar 
desmatamento e afetar os ninhais dessa ave, provocando uma grande migração.  



17 
 

 
 
Em uma simplificação da situação, considerando apenas essas duas espécies, assinale a afirmação que indica como essa 
alteração do ambiente pode afetar as populações de tuiuiús e piranhas na referida região. 
 
(A) Aumento na população de tuiuiús e diminuição da população de piranhas. 
(B) Aumento na população de tuiuiús e sem alteração na população de piranhas. 
(C) Sem alteração na população de tuiuiús e diminuição na população de piranhas. 
(D) Diminuição na população de tuiuiús e diminuição na população de piranhas.  
(E) Diminuição na população de tuiuiús e aumento na população de piranhas. 
 
10. (Unisc-adaptado) Qual das categorias ecológicas citadas abaixo é constituída por indivíduos da mesma espécie? 
 
(A) Comunidade. 
(B) Ecossistema. 
(C) Biosfera. 
(D) População. 
(E) Abióticos. 
 
11. (FCMMG 2018) Em uma comunidade biológica, os seres vivos mantêm diversos tipos de relações quanto à alimen-
tação. Certos tipos de plantas servem de alimento para diversas espécies de animais. Alguns pássaros alimentam-se de 
pequenos animais, outros só comem sementes de capim e ambos podem servir de alimento para predadores maiores 
e assim por diante. Essa multiplicidade de relações alimentares existente num ecossistema é conhecida como 
 
(A) teia alimentar. 
(B) fluxo de energia. 
(C) cadeia alimentar. 
(D) aporte de biomassa. 
 
12. Observe a imagem. 

 
 
A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Explique. 

Disponível em: <https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/ecologia-e-ciencias-ambientais/fluxo-da-energia-e-da-materia-nos-ecossiste-
mas >. Acesso em: 20 jun. 2018 (adaptado). 

 
13. (UFRJ) Duas ilhas têm o mesmo potencial de produção agrícola. Uma das ilhas tem uma população humana de hábito 
alimentar essencialmente vegetariano e a outra tem uma população humana de hábito alimentar essencialmente car-
nívoro. Considerando o fluxo de energia num ecossistema, explique em que ilha a população humana poderá ser maior. 
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14. (UFPR) Abaixo estão representados três exemplos de cadeias alimentares na coluna da esquerda e, na coluna da 
direita, três pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível, numa situação de equilíbrio eco-
lógico. Relacione as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

(A) 1 – 2 – 3  
(B) 1 – 3 – 2  
(C) 3 – 1 – 2  
(D) 2 – 1 – 3  
(E) 3 – 2 – 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/files/2010/05/exec24bio2.jpg
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ATIVIDADES 

 
Leia o texto e responda a atividade 1. 
 
(ENEM/2011) 

O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que 
era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. 
Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 
 
1. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. Explique sobre o processo econômico diretamente 
associado a essa ocupação. 
 
Leia o texto e responda a atividade 2. 
 
(Albert Einstein / 2017) 

“ ‘O cerrado não revela seus mistérios à gente que não é cativa desse destinozinho de chão’, escreveu certa 
vez Guimarães Rosa, traduzindo desses segredos do cerrado [...] que podem ter valor científico, social e econômico, 
mas não estão mesmo expostos à vista.” 

(ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Laboratório a céu aberto. In: Pesquisa Fapesp, no 208, junho de 2013. p. 40) 
 
2. Considerando o texto sobre o cerrado, pode ser dito sobre esse bioma brasileiro que 
 
(A) essa é uma formação savânica, cuja marca é a presença dos três estratos vegetais (arbóreo, arbustivo e herbáceo), 

sem predomínio de nenhum deles, e também a presença de uma biodiversidade notável. 
(B) os segredos do cerrado são mais força de expressão literária do que reais, pois estamos diante de um bioma marcado 

por certa homogeneidade biológica que se repete monotonamente por vastas extensões. 
(C) trata-se de uma formação de dominância herbácea o que no passado a ligava ao risco da devastação pela pecuária 

excessiva, mas que atualmente está razoavelmente preservada pelo seu baixo uso econômico. 
(D) o valor econômico é duvidoso, pois se sua área e formação vegetal dominante são propícias para a exploração da 

pecuária, o mesmo não pode ser dito para a agricultura, que não vingará nesses solos pobres e secos. 
 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
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3. A degradação do Cerrado traz consequências significativas. As proposições abaixo listam os efeitos causados por esse 
fato, EXCETO. 
 
(A) Diversas espécies vegetais têm sido estudadas para uso medicinal. Muitas também já possuem uso eficaz compro-

vado na recuperação de solos degradados. Podem atuar como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão 
ou para criar habitat de predadores naturais de pragas. A degradação do cerrado elimina um importante parceiro 
da agricultura. 

(B) O Cerrado abriga uma infinidade de nascentes. Com a degradação de sua vegetação, essas fontes de água ficam 
sem proteção e podem secar, contribuindo para a diminuição na oferta de água potável e para extinção de cursos 
d'água. 

(C) A perda da biodiversidade e o risco de extinção de muitas espécies de animais, algumas delas endêmicas (só exis-
tem nessa região), tais como a raposa-do-campo e o lobo-guará. 

(D) Ameaça a importantes rios brasileiros, como o Rio São Francisco e o Tocantins, cursos d'água que não se restringem 
às áreas desse bioma e são extremamente importantes para outras regiões do Brasil. 

(E) Faz com que os agricultores possam experimentar técnicas menos degradantes ao meio ambiente, como as que 
integram à lavoura com a floresta. Conseguem nessa modalidade associar a atividade econômica no meio rural 
com a vegetação nativa. 

 
Leia o texto para responder a atividade 4. 
 

Todos nós sabemos que Goiás nasceu com a descoberta do ouro pelos bandeirantes, mas cresceu e desenvol-
veu-se com a pecuária e a agricultura. Dizem mesmo que a pecuária teria precedido à mineração. É bem possível, porque 
um dos nossos primeiros historiadores, o Padre Luiz Antônio da Silva e Souza, autor de O Descobrimento da Capitania 
de Goyas, dá notícia de que bandeirantes desgarrados teriam deparado com cabeças de gado bravio que já pastavam 
naturalmente na região do Vão do Paranã. 

Antônio Teixeira Neto. In: Revista Eletrônica, n.20, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (com adaptações). 
 

4. Tendo o texto como referência inicial e considerando os aspectos físicos e históricos do estado de Goiás, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A atividade agropastoril surgiu, primeiramente, para abastecer as minas; posteriormente, ainda como atividade in-

termitente e nômade, proporcionou o desenvolvimento de poderoso mercado interno. 
(B) Nos primeiros tempos da ocupação do espaço goiano, a mineração era a principal atividade econômica; sua deca-

dência, na segunda metade do século XVIII permitiu o desenvolvimento da agropecuária como alternativa de sus-
tento e renda para a população local. 

(C) O estado de Goiás insere-se totalmente na unidade de relevo comumente denominada Planalto Central Brasileiro, 
cuja denominação técnica mais atual é Planaltos e Serras de Goiás-Minas. 

(D) O último período do texto dá a entender que os solos do cerrado, sem que se faça a devida correção dos níveis de 
calcário, técnica conhecida como calagem, não se prestam à pecuária extensiva. 

(E) Serra Dourada é o nome de uma formação de relevo planáltico, de formação antiga, intensamente desgastada pelo 
processo de erosão, situada na porção leste de Goiás, constituindo-se parte da divisa desse estado com a Bahia. 

 
Leia o texto para responder a atividade 5. 
 
(UEG) 

A integração de Goiás nos quadros da economia nacional encontrou na construção de Brasília um momento de 
inflexão: Goiânia transformou-se em ponto de apoio fundamental para a construção da nova capital.  
 
5. Acerca da integração econômica de Goiás entre as décadas de 1950 e 1970, marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) O golpe de 1964 paralisou os investimentos na modernização da agricultura brasileira. O modelo econômico ado-

tado reservara à agricultura papel secundário, concentrando os investimentos no desenvolvimento industrial. 
(B) A integração da economia goiana nos fluxos de investimentos nacionais iniciou-se no final da década de 1920 com 

a chegada dos trilhos, mas só ganhou impulso decisivo com o desenvolvimento da agricultura moderna, com o 
cultivo da soja. 

(C) A construção de Brasília recebeu apoio inconteste de todos os partidos políticos, pois a interiorização da capital já 
estava prevista na primeira constituição republicana. O sonho de se construir uma nova capital ultrapassou as 
divisões ideológicas. 
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(D) Houve uma enorme resistência da elite política goiana em ceder imensa quantidade de terras para formação do 
Distrito Federal, uma vez que a atividade pecuarista era desenvolvida intensivamente nas terras onde a nova ca-
pital seria construída. 

(E) A modernização da agricultura goiana foi uma decorrência da transferência da capital, pois o estado de Goiás 
tornou-se responsável pelo abastecimento de Brasília, o que permitiu uma profunda alteração na agricultura goi-
ana, com o crescimento da pequena propriedade. 

 
Leia o texto e responda a atividade 6. 
 

O setor industrial, na qualidade de componente da atividade econômica, possui importância fundamental para 
o crescimento econômico de um país ou região, pois agrega valores às matérias-primas locais, minimizando as diferen-
ças de preços nas relações de troca. 

No Brasil, desde 1930, a Região Sudeste concentrou atividade industrial, cabendo às outras regiões o papel de 
fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados. 

Internet:<http://www.segplan.go.gov.br> (com adaptações). 

6. Acerca do processo de industrialização do estado de Goiás e suas características históricas e atuais, assinale a alter-
nativa correta. 

(A) Na década de 80 do século XX, a edição do Programa Fomentar revelou o entendimento, por parte do governo 
estadual, da necessidade da industrialização, tornando-se um marco na história da indústria goiana. 

(B) Nas últimas décadas, a participação da indústria goiana na composição da renda interna estadual elevou-se bas-
tante, embora, no mesmo período, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Goiás tenha caído de maneira 
drástica. 

(C) Um dos fatores que proporcionaram ao estado de Goiás o atual estágio de industrialização foi sua política de in-
centivo fiscal para estimular investimentos industriais, medida até hoje ignorada pelas demais unidades da Fede-
ração. 

(D) Anápolis, principal polo industrial do estado de Goiás, tornou-se referência como centro de produção farmacêutica 
e abriga um dos inúmeros portos secos do estado, que se destinam à prestação de serviços de armazenagem e 
movimentação de cargas. 

(E) Percebe-se a consolidação, na economia goiana, de diversos polos industriais, a exemplo de Jaraguá, com a indús-
tria têxtil, Catalão, com o setor automobilístico, e Valparaíso de Goiás, um polo de alta tecnologia nos setores de 
microeletrônica e microbiologia. 

 
 

Leia o texto para responder a atividade 7.  
 

A partir da década de 1960, as terras do Cerrado tornaram-se fornecedoras de alimentos básicos, como arroz 
e feijão, tornando-se referência nacional em rizicultura. No decorrer do processo de expansão capitalista no campo, 
pelo domínio tecnológico na agricultura, inseriu o Cerrado no cenário econômico, despertando o interesse dos agroex-
portadores por suas terras, antes vistas como improdutivas. […] Já nos anos 1980, a agricultura intensiva tomou impulso 
na região, com a viabilização tecnológica do cultivo de soja e da cana-de-açúcar, ela vai definir a estrutura fundiária, 
que mostra um perfil ainda mais claro quanto ao predomínio das grandes propriedades. 

 
CALAÇA, M., DIAS, W. A. A modernização do campo no Cerrado e as transformações socioespaciais em Goiás. Campo-Território: revista de geografia 

agrária, v.5, n.10, p.316, ago. 2010. 
 

7. Com o processo de mecanização do campo, a soja ganhou cada vez mais espaço nas áreas de cultivo do Cerrado. Um 
aspecto dessa produção é: 
 
(A) níveis produtivos em pequena escala. 
(B) modelo sustentável desse tipo de cultivo. 
(C) constituição plena em pequenas propriedades. 
(D) substituição de maquinários por mão de obra barata. 
(E) a produção voltada para o abastecimento do mercado externo. 
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Observe a tabela e responda as atividades 8 a 10. 
 
 

 
 
 
8. Responda: 
 
a. O que há de comum entre os municípios apresentados na tabela? Como se explica o evento? 
 
b. Depois de Goiânia, quais municípios apresentam maior número de população urbana? 
 
 
Leia o texto e volte a observar a tabela para responder a atividade 9. 
 

Quanto às migrações intrarregionais, apesar de o Centro-Oeste possuir pouco destaque apresentando em 2000 
pouco mais de 227 mil imigrantes intrarregionais é pertinente evidenciar que nesse movimento ocorre o deslocamento 
de muitos brasileiros do Distrito Federal para Goiás. Muitos desses migrantes saem de Brasília em direção aos municí-
pios goianos que compõem a Região do Entorno de Brasília para estabeleceram suas residências em detrimento do alto 
custo de vida que a capital federal detém.  

Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/down/dinamica_populacional_de_goias.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018.  

 
9. De que forma o texto e a tabela estão relacionados? Explique. 
 
Leia o texto e volte a observar a tabela para responder a atividade 10. 
 

Rio Verde é o segundo mais competitivo e é um município em que a produção alcança todos os setores e com 
destaque, vai da pecuária à agricultura, da indústria ao comércio e aos serviços. Prova disso é o segundo lugar no Valor 
Adicionado estadual da agropecuária com 4,3%; quarto lugar, com 6,85% do Valor Adicionado da indústria estadual, 
sendo que essa atividade representou 38% da estrutura econômica municipal no ano de 2007 – representado pela 
indústria de transformação, atividade bastante integrada à agropecuária, consolidando-se como município forte na fa-
bricação de produtos alimentícios -; e, também, foi quinta posição na participação do Valor Adicionado estadual em 
2007 no setor de serviços (4,06%),tendo peso de 52% na economia do município.  

Na recente Contagem da População (IBGE) os números mostram que Rio Verde tem sido um polo receptor de 
população. Comparando a população de 2009 com a de 2001, houve crescimento de 36% no período. Muito desse 
crescimento se deve à migração em busca de melhores oportunidades. 

Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/pub/rank/2009/RioVerde.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

 

http://www.imb.go.gov.br/down/dinamica_populacional_de_goias.pdf
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10. Em que o texto se relaciona com a tabela? Explique. 
 
 
Leia o texto e responda a atividade 11. 

 
A industrialização de Goiás é um processo recente e sua implantação acabou contribuindo para o aumento das 

diferenças regionais. 
  
11. Em relação à industrialização goiana, marque a alternativa INCORRETA: 
  
(A) As indústrias locais possibilitaram a transformação das matérias-primas, antes exportadas, em produtos produzidos 

no Estado. 
(B) O Distrito Agroindustrial de Anápolis ganha maior dinamismo com a incorporação de novos ramos industriais, como 

o farmacêutico. 
(C) Em Minaçu, a exploração do amianto não foi acompanhada da instalação de indústrias de beneficiamento de grande 

porte daquele minério. 
(D) A região nordeste do estado abriga várias etapas da cadeia produtiva das mais poderosas agroindústrias do país, 

ligadas ao setor de alimentação. 
(E) A indústria automobilística, antes concentrada nas regiões metropolitanas, chega a Goiás (Catalão) atraída por in-

centivos governamentais, entre outros fatores. 
 
Leia o texto e responda a atividade 12. 
 

A reportagem Desertificação Avança em Goiás, publicada no jornal O Popular do dia 3 de junho de 2002, alerta 
para os riscos de uma degradação ambiental irreversível no sudeste do estado de Goiás. Sobre a desertificação, marque 
V (verdadeiro) ou F (falso): 
  

(        ) A monocultura, a pecuária e o desmatamento são fatores que, dependendo da intensidade, podem ocasio-

nar o processo de desertificação. 

(        ) A desertificação ou arenização é um processo de degradação ambiental provocado pelo uso intensivo do 

solo. Esse processo já é presente em áreas das regiões Sul e Nordeste do país. 

(        ) Pesquisadores apontam que a degradação ambiental do sudoeste goiano está tomando dimensões de de-

sertificação, provocada pelo intenso uso do solo para a monocultura e pecuária. 

 
 12. Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo: 
  
(A) V – V – V 
(B) V – F – F 
(C) V – V – F 
(D) F – V – V 
(E) F – F –  F 
 
13. Apesar de escravizados, os negros deixaram fortes marcas folclórico-religiosas na cultura goiana como, por exemplo, 
  
(A) as Congadas de Catalão. 
(B) a Folia de Reis de Trindade. 
(C) as Cavalhadas de Pirenópolis. 
(D) a Contradança de Santa Cruz de Goiás.  
(E) a Procissão do Fogaréu na Cidade de Goiás. 
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Observe o organograma e responda a atividade 14. 
(ENEM / 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILVA, E. S. O. Circuito espacial de produção e comercialização da produção familiar de 

tomate no município de São José de Ubá (RJ). In: RIBEIRO, M. A; MARAFON, G. J. (orgs.). 
A metrópole e o interior fluminense: simetrias e assimetrias geográficas. 

Rio de Janeiro: Gramma, 2009 (adaptado). 

 
14. O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os 
setores primário, secundário e terciário. Nesse sentido, a disposição dos atores na cadeia agroindustrial demonstra 
 
(A) a autonomia do setor primário. 
(B) a importância do setor financeiro. 
(C) o distanciamento entre campo e cidade. 
(D) a subordinação da indústria à agricultura. 
(E) a horizontalidade das relações produtivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCOS/ 
FINANCIAMENTOS 

COMERCIALIZAÇÃO DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS 

PRODUÇÃO DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

SEMENTES/AGROTÓXICO
S 

AGRICULTOR 

CONSUMIDOR 
FINAL 

SUPERMERCADO INTERMEDIÁRIO 

Cadeia agroindustrial integrada ao supermercado 
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ATIVIDADES 
 
Leia o texto e responda a atividade 1.  
 
 (Ufrn)  

A Revolução Cubana (1959) tornou-se um marco na história do século XX, ao aprofundar a Guerra Fria e pro-
vocar significativos desdobramentos políticos e econômicos na América Latina, na década de 1960.  

 
1. Mencione dois desses desdobramentos e explique-os. 
 
Leia o texto e responda a atividade 2.  
 
(PITÁGORAS)  

Ao longo do período da Guerra Fria, a América não ficou imune às tentações socialistas e conheceu movimentos 
que romperam com o capitalismo até então hegemônico no continente. 
 
2. Responda: 
a. Identifique duas dessas rupturas revolucionárias ocorridas na América Central. 
 
 
 
 
b. Determine duas causas comuns aos movimentos indicados no item anterior. 
 
 
 
 
c. Explicite e analise a postura adotada pelo governo norte-americano em relação aos dois movimentos citados. 
 
 
 
 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
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3. Para conseguir estimular a industrialização chinesa, Mao Tsé-tung lançou um programa de planejamento econômico 
que ficou conhecido como: 
 
(A) Plano Salte. 
(B) Grande Marcha. 
(C) Plano Quinquenal. 
(D) Revolução Cultural. 
(E) Grande Salto Adiante. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-revolucao-chinesa.htm#questao-4>. Acesso em: 19 
jun. 2018. 

 
4. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes República Popular da China. 
 
(     ) No final da década de 1950, o Partido Comunista Chinês contestou a hegemonia soviética sobre o bloco comunista, 
mas nunca rompeu diretamente com Moscou. 
(     ) A Grande Revolução Cultural perseguiu diversos intelectuais e tinha, como objetivo, depurar o Partido Comunista 
Chinês das propostas revisionistas. 
(     ) O líder Deng Xiaoping promoveu mudanças a partir de um plano de reformas que reestruturou a economia chinesa. 
(     ) A China, após as reformas econômicas, entrou em uma fase de crescimento acelerado, tornando-se a segunda 
potência econômica mundial. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) V – V – F – F.    
(B) F – V – V – V.    
(C) F – F – V – V.    
(D) V – V – F – V.    
(E) V – F – V – F.    

Disponível em: <http://araoalves.blogspot.com/2013/10/china-questoes-com-gabarito-comentado_24.html>. Acesso em 19 jun. 2018. 

 
5. (Cesgranrio) O conceito de Populismo, utilizado para definir a política brasileira entre os anos de 1930 e 1960, pode 
ser associado à (ao): 
 
(A) subordinação de todos os setores sociais aos interesses da burguesia industrial. 
(B) participação da sociedade civil organizada nos órgãos do Estado. 
(C) manutenção da oligarquia agrária no centro da vida política. 
(D) controle das estruturas de poder pelas camadas populares. 
(E) estado de compromisso entre as oligarquias tradicionais. 

Disponível em: <http://oridesmjr.blogspot.com/2012/04/populismo-e-ditaduras-na-america-latina.html>. Acesso em 21 jun. 2018. 

 
6. (Unesp-SP/2002) O segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) terminou com o suicídio do presidente. Contri-
buiu para a crise política desse governo 
 
(A) a ruptura entre civis e militares, que culminou com o assassinato do político e jornalista Carlos Lacerda. 
(B) o fechamento do Congresso, que acabou por unir, numa frente ampla, os defensores dos ideais democráticos. 
(C) a política econômica adotada, de cunho nacionalista, da qual um dos marcos foi a criação da Petrobras, em 1953. 
(D) o apoio do presidente aos políticos da UDN (União Democrática Nacional), favoráveis à organização de um golpe 

para mantê-lo no poder. 
(E) a série de convulsões sociais provocadas pela inflação, com movimentos grevistas organizados pelo Partido Comu-

nista, então na legalidade. 
Disponível em: <https://www.mundovestibular.com.br/articles/6516/1/Exercicios-sobre-a-Era-Vargas/Paacutegina1.html>. Acesso em 19 jun. 2018. 

 
Leia o texto e responda a atividade 7. 
 

“Da figura e da atuação de Juscelino Kubitschek terá ficado, para adversários e admiradores, a imagem de seu 
espírito otimista e criador, iluminado por inegável tolerância política. Não deixa de seduzir o fascínio do “50 anos em 5” 
do presidente que ousou duvidar da eterna vocação agrícola do país e que aliou ao desenvolvimento acelerado uma 
experiência bem sucedida de governo democrático.” 

 
Maria Victoria Benevides. In: Ângela de Castro Gomes. O Brasil de JK. RJ: Editora da FGV/CPDOC, 1991, p. 9. 
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7. Sobre o governo JK, responda: 
a. Caracterize duas ações do governo JK relacionadas à superação do subdesenvolvimento. 
 
 
b. Explique a percepção de que o governo JK foi “uma experiência bem sucedida de governo democrático”. 
 
8. (FGV) Os governos de Getúlio Vargas (2ª fase) e João Goulart, no Brasil, Perón na Argentina e Lázaro Cárdenas no 
México, de claro caráter populista tiveram que buscar iniciativas para a solução de dois problemas fundamentais. 
São eles: 
 
(A) industrialização e controle sobre os trabalhadores. 
(B) resistência ao nazifascismo e distribuição de renda. 
(C) distribuição de renda e, fundamentalmente, reforma urbana. 
(D) acelerar a reforma agrária e destituir o poder pelego dos sindicatos. 
(E) intimidar os pelegos sindicais e, fundamentalmente, coibir o capital estrangeiro. 

Disponível em: <http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=116>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
 

 
Analise as imagens e responda a atividade 9. 
 
 Imagem 1 Imagem 2 
 

  
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/assets/pictures/46630/charge-janio-size-460.jpg>; <http://3.bp.blogspot.com/-

wlmCCapF624/T7Kjh1cBvAI/AAAAAAAAAG0/ViWrboEp4Do/s1600/61+(1).jpg>. Acesso em 25 jun. 2018. 

 
 
9. A partir da análise das imagens, responda: 
a. Quem é o homem em corpo de corvo? 
 
b. Explique a relação entre as duas imagens. 
 
c. Relacione a expressão utilizada pelo homem-corvo “Desta vez errei por um dia...!” ao calendário e manchete de jornal. 
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Leia o texto e responda a atividade 10. 
 

TRECHO DO DISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO GOULART NO COMÍCIO DA CENTRAL DE 13 DE MARÇO DE 1964. 
 

“(...) O caminho das reformas é o caminho do progresso e da paz social. Reformar, trabalhadores, é solucionar 
pacificamente as contradições de uma ordem econômica e jurídica superada, inteiramente superada pela realidade dos 
momentos em que vivemos.  

Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da Supra. Assinei-o, meus patrícios, com o pensamento voltado 
para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior de nossa Pátria. Ainda não é aquela reforma agrária pela qual 
lutamos. Ainda não é a reformulação do nosso panorama rural empobrecido. Ainda não é a carta de alforria do 
camponês abandonado. Mas é o primeiro passo: uma porta que se abre à solução definitiva do problema agrário 
brasileiro.  

O que se pretende com o decreto que considera de interesse social, para efeito de desapropriação, as terras 
que ladeiam eixos rodoviários, leitos de ferrovias, açudes públicos federais, e terras beneficiadas por obras de 
saneamento da União, é tornar produtivas áreas inexploradas ou subtilizadas, ainda submetidas a um comércio 
especulativo, odioso e intolerável.  

Não é justo que o benefício de uma estrada, de um açude ou de uma obra de saneamento vá servir aos 
interesses dos especuladores de terra, que se apoderam das margens das estradas e dos açudes. A Rio-Bahia, por 
exemplo, que custou setenta bilhões de dinheiro do povo, não deve beneficiar os latifundiários, pela multiplicação do 
valor de suas propriedades, mas sim do povo.  

Não o podemos fazer, por enquanto, trabalhadores, como é de prática corrente em todos os países do mundo 
civilizado: pagar a desapropriação de terras abandonadas em títulos da dívida pública e a longo prazo.  

Reforma Agrária com pagamento prévio do latifúndio improdutivo, à vista e em dinheiro, não é reforma agrária. 
Reforma agrária, como consagrado na Constituição, com pagamento prévio e a dinheiro é negócio agrário, que interessa 
apenas ao latifundiário, radicalmente oposto aos interesses do povo brasileiro. Por isso de decreto da Supra não é a 
reforma agrária.  

Sem reforma constitucional, trabalhadores, não há reforma agrária autêntica. Sem emendar a Constituição, 
que tem acima dela o povo, poderemos ter leis agrárias honestas e bem intencionadas, mas nenhuma delas capaz de 
modificações estruturais profundas. (...)“ 

 
Disponível em: <http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/documentos/33.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 

10. Responda: 
 
a. Para quem Jango discursa? 
 
 
b. Transcreva do texto o trecho em que Jango declara o conteúdo do decreto da Supra assinado. 
 
 
c. Explique por que, para Jango, o decreto não pode ser considerado uma Reforma Agrária. 
 
 
d. Apresente que outra reforma deveria haver para tornar Reforma Agrária autêntica. 
 
 
e. Explique a relação entre esse discurso o Golpe de 1964. 
 
 
Leia o texto para responder a atividade 11. 
 
(PUCRJ/2013)   

A Comissão da Verdade, sancionada pela Presidente Dilma Roussef em 18 de novembro de 2011, tem como 
objetivo principal apurar violações aos direitos humanos praticados entre 1946 e 1988, “a fim de efetivar o direito à 
memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”. Instalada oficialmente em 16 de maio de 2012, é 
formada oficialmente por 7 membros nomeados pela presidente, e seus trabalhos devem durar dois anos. 
 
11. Levando em consideração o contexto histórico objeto de apuração da Comissão, responda: 
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a. Identifique uma situação de violação dos direitos humanos ocorrida no Brasil e justifique a sua relação com a instala-
ção da Comissão da Verdade. 
 
b. Caracterize situação similar ocorrida em um país latino-americano, no mesmo período. 
 
 
Leia o texto e responda a atividade 12. 
 
(Unifesp/2010)  
  

A repressão às manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foi uma das consequências mais imedi-
atas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Houve intervenção nos sindicatos, prisão dos líderes 
mais destacados, fechamento – por decreto – de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades inter-
sindicais (...). O controle sobre a economia, a censura imposta aos meios de comunicação, a legislação antigreve, as 
restrições à livre manifestação permitiram comprimir significativamente os salários. 

LUCA, Tania Regina de. Indústria e trabalho na história do Brasil. São Paulo: Contexto, 2001. 

 
12. O texto trata da ação repressiva durante o regime militar brasileiro (1964-1985). Indique 
 
a. duas características do regime militar brasileiro na relação com os movimentos sociais e a oposição. 
 
b. a relação, estabelecida pela autora, entre autoritarismo político e compressão salarial. 
 
Analise imagem e texto para responder a atividade 13.  
 
(UFSC/2008)  
 

 
Fonte: REZENDE, A.P; DIDIER, M. T. Rumos  
da História. São Paulo: Ática, 2001.p. 624. 

 
 

"Voava-se o voo 254 na noite de 27 de maio de 1984. Exatamente um mês e dois dias antes, ou seja, a 25 de 
abril, travara-se a penúltima batalha entre Nação e Ditadura, ocasião em que esta, uma vez mais - a última vez -, derro-
tara aquela, manobrando com suspeita habilidade no Congresso Nacional para que fosse rejeitada uma emenda à Cons-
tituição que restabelecia o voto direto dos cidadãos para a próxima escolha do presidente da República." 

 
NEVES, Amilcar. Relatos de sonhos e de lutas. São Paulo: Estação Liberdade: Fundação Nestlé de Cultura, 1991. p. 62. 

 
13. No final da década de 1970, o Brasil começa a viver o processo de redemocratização. Com base nessa afirmação e 
no texto, comente sobre a Campanha Diretas-Já e sua relação com o contexto político, social e econômico da época. 
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Analise imagem e texto para responder a atividade 14. 
 

Quadrinho "Todo mundo junto" 
 

 
 

No Brasil, a Constituição de 1988 ficou também conhecida como a “Constituição Cidadã”, uma vez que demonstra uma 
preocupação mais explícita com os valores de justiça e liberdade.  
 
14. Nesse contexto, o exemplo de um direito social contemplado na Constituição brasileira é a garantia de 
  
(A) liberdade de manifestar o pensamento.  
(B) acesso a educação, saúde, trabalho e moradia. 
(C) votar para escolher representantes no Legislativo.   
(D) apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular. 
(E) igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações.  

Disponível em: <http://educacao.globo.com/provas/enem-revisao/questoes/9.html>. Acesso em 26 jun. 2018(adaptada). 

 


