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Conteúdos 
Campo magnético, ímãs, força e indução magnética; 
Bobinas 
 
Eixo temático 
Eletricidade e Magnetismo. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Compreender o princípio de produção de eletricidade a partir do magnetismo e suas aplicações. 

• Compreender o conceito de onda eletromagnética e suas aplicações. 

• Avaliar os impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas. 
 

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. 
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(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. 
Gabarito: C 
Comentário 
O princípio da inseparabilidade mostra que é impossível separar os polos de um ímã. Assim, as duas partes nas quais o 
ímã permanente foi quebrado terão polo norte e sul. O ponto 1 mantém o polo norte, que é o polo superior do ímã 
permanente, e o ponto 2 é sul. Se as partes forem reposicionadas, haverá atração. Assim sendo, o ponto 3 só pode ser 
norte, já que o 2 é sul. Se 3 é norte, 4 é sul: 1-norte, 2-sul, 3-norte e 4 -sul. 

Disponível em: < https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-propriedades-dos-imas.htm#resposta-4516>. 

Acesso em: 08 jun. 2018 
 
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) fica-
ria, destacando seus polos Norte e Sul, se fosse colocada no ponto p. Despreze o campo magnético da Terra. 
 
Solução 

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

 
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) . 
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(E) . 
 
Gabarito: D 
Solução 
O polo Norte da bússola acompanha o campo magnético, neste caso, resultante. Observe que a bússola está inclinada. 
Assim, tem-se: 
 

 
 
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 po-
lo 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. 
(E) as barras 1, 2 e 3 estavam magnetizadas. 
Gabarito: B 
Solução 
A repulsão é sempre mais conclusiva que a atração. Veja a questão. Se B repele E, então as barras 1 e 3 estão imanta-
das. Claro, poderíamos concluir que os polos B e E são iguais, mas seria desnecessário à solução. Por outro lado, a bar-
ra 2, do meio, é atraída tanto por 1 quanto por 3, dos seus dois lados. Logo, não tem polos, age como um pedaço de 
ferro comum que é atraído por qualquer parte de um ímã. 
 
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. 
Gabarito: B 
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Solução 
O físico e químico Christian Orsted descobriu que campo magnético pode ser criado a partir do movimento de cargas 
elétricas. Na situação 1, cargas paradas não produzem campo magnético. 
 
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). 

Gabarito: D 
Solução 
A corrente elétrica que atravessa o circuito deflete a direção da agulha da bússola. Isso significa que existe uma rela-
ção entre eletricidade e magnetismo 
 
07. (UFMG) Um fio condutor reto e vertical passa por um furo em uma mesa, sobre a qual, próximo ao fio, são coloca-
das 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 ins-
tante, 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. 
(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. 
Gabarito: A 
Solução 
Utilizando a regra da mão direita tem-se: 
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Com um pouco de visão tridimensional, observando a mão, dá para se ver que a bússola irá girar 90° sob a ação do 
campo. 
Quanto ao corpo carregado, não sofrerá atração nem repulsão elétrica. Isto porque o fio, apesar dos elétrons circulan-
do na corrente, permanece como um todo neutro. E, para o caso de uma carga parada, ela não sofrerá também a ação 
de uma força de origem magnética. 

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

 
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. 
Gabarito: B 
Solução 
Utilizando a regra da mão direita, vemos que o campo sai do Norte, à esquerda, entrando pelo Sul, à direita. O ímã se-
rá atraído porque polos opostos se atraem. 

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

 
09. (UFMS) Uma partícula com carga elétrica está em uma região onde existe um campo magnético uniforme. É cor-
reto 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. 
Gabarito: C 
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Solução 
A intensidade da força magnética sobre uma partícula é dada pela equação: 

𝐹𝑚 = |𝑞|. 𝑣. 𝐵. 𝑠𝑒𝑛𝜃 
Onde, 
Fm – Força magnética; 
q – carga elétrica; 
v – velocidade da carga; 
B – campo magnético; 
θ – ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. 
No caso em estudo temos θ vale 0° (ou 180°). O seno desses ângulos vale zero, logo a força magnética também valerá 
zero. 
 
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. 
Gabarito: C 
Solução 
Utilizando a regra da mão direita v x B resultará no polegar apontando para a esquerda (indicação da força magnética 
sobre a partícula). Como se trata de um elétron (carga negativa) a força magnética irá apontar para a direita.  
 
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.  
 

 
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. 
Gabarito: B 
Solução 
A intensidade da força magnética sobre o fio é dada pela equação: 
 

𝐹𝑚 = 𝐵. 𝑖. 𝐿 . 𝑠𝑒𝑛𝜃 
Onde, 
Fm – Força magnética; 
i – corrente elétrica; 
v – comprimento do fio; 
B – campo magnético; 
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θ – ângulo entre a direção da corrente elétrica e o vetor campo magnético. 
Substituindo: 

𝐹𝑚 = 1.10.0,1 . 𝑠𝑒𝑛90° 
𝐹𝑚 = 1 𝑁 

A direção será perpendicular ao plano determinado por B e i. O sentido é dado pela regra da mão direita, ou seja, para 
fora do papel. 
 
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. 
Gabarito: D 
Solução 
A intensidade da força magnética sobre uma partícula é dada pela equação: 

𝐹𝑚 = |𝑞|. 𝑣. 𝐵. 𝑠𝑒𝑛𝜃 
Substituindo, 

𝐹𝑚 = 2. 10−6. 100. 4. 102. 𝑠𝑒𝑛 30° 
𝐹𝑚 = 4. 10−2𝑁 

 
13. (UFES) Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região cen-
tral 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. 
Gabarito: D 
Solução 
De acordo com a Lei de Faraday, 

𝜀 = −
∆𝜙

∆𝑡
 

Onde: 
ε – Força eletromotriz induzida; 
Δϕ – Variação do fluxo magnético; 
Δt – Variação do tempo. 
Como o campo magnético varia em intensidade e direção, teremos uma força eletromotriz variável. 
 
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.  
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Nessas condições é correto afirmar que, devido ao movimento do lado 𝐴𝐵 da espira 
 

 
 
(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. 
Gabarito: C 
Solução 
É possível demonstrar que  

𝜀 = 𝑣. 𝐵. 𝐿 
Onde: 
ε – Força eletromotriz induzida; 
v – velocidade; 
B – Campo magnético; 
L – Comprimento do condutor. 
Assim, 

𝜀 = 10.0,5.0,2 
𝜀 = 1 𝑉 

A corrente elétrica pode ser encontrada utilizando: 
𝜀 = 𝑅. 𝑖 

𝑖 =
𝜀

𝑅
= 2 𝐴 

Utilizando a lei de Lenz e a regra da mão direita concluiu-se que a corrente percorre a espira no sentido horário. 
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Conteúdos 
Isomeria Plana.  
Isomeria espacial. 
Reações orgânicas. 
Polímeros. 
 
Eixo temático 
Produção e Propriedade de Materiais Orgânicos de uso Cotidiano. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar os tipos de isômeros constitucionais e estereoquímicos.  

• Reconhecer os tipos e procedimentos de sínteses de novos materiais orgânicos (reações orgânicas).  

• Compreender que os polímeros são formados por repetições de monômeros, identificando sua presença 
nos plásticos e em biomoléculas (i.e.: carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos).  

• Problematizar o uso dos plásticos em nosso dia a dia, utilizando campos temáticos tais como poluição, 
reciclagem, armazenamento, incineração.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

CIÊNCIAS DA NATUREZA - QUÍMICA  
 
 



10 
 

 
ATIVIDADES 

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

sas 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.    
Gabarito: A 

Comentário 

Análise das afirmativas 

I. Afirmativa correta. Os ácidos fumárico e maleico são isômeros geométricos. Observe: 

 

II. Afirmativa correta. O ácido maleico é mais polar do que o fumárico, logo é mais solúvel em água. 

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

   
   
2. (UFRGS) Considere as seguintes estruturas de dois compostos orgânicos, I e II. 
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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.    
Gabarito: C   
Comentário 
A análise dessas estruturas permite concluir que os compostos são isômeros de função, pois apresentam a 
mesma fórmula molecular 8 8 3(C H C ),  mas possuem, além da função fenol, funções orgânicas diferentes: 

   
 
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.    
Gabarito: B 
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Comentário  
I e II apresentam diferentes funções; II e II diferem na posição da hidroxila; II e IV apresentam carbono qui-
ral. 
 
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.  
 
A fórmula estrutural plana de uma substância que possui a mesma fórmula molecular do éster citado no 
texto é:  

(A)     

(B)     

(C)     

(D)     
   
Gabarito: A 
Comentário  
Como ésteres são isômeros de ácidos carboxílicos, a molécula correspondente é o ácido butanoico. 

 

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.    
Gabarito: B 
Comentário  
II isômeros de posição e IV isômeros de função. 
 
6. (PUC/RS) Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula C4H8O e pergun-

tou a quatro alunos que composto tal fórmula poderia representar. As respostas foram 
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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.    
Gabarito: B 
Comentário 
Com a fórmula dada C4H8O o composto deve apresentar dupla ligação e oxigênio. Dentre as opções dadas, 
temos os isômeros butanal e butanona. 
 
7. (UfSM) Analise a molécula do ácido láctico e assinale a alternativa que mostra, respectivamente, os isô-

meros cetona e éster. 

 

  
Gabarito: B 
Comentário 
Os isômeros citados correspondem a uma cetona mista com hidroxilas e um éster.  
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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.    
Gabarito: B 
Comentário  
A afirmação II está correta pois um ácido carboxílico é isômero de um éster e a afirmação IV está correta 
pois um éter é isômero de um álcool. 
 

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.    
Gabarito: B 
Comentário 
Na afirmativa I, não são isômeros pois as fórmulas moleculares são diferentes. Na afirmativa III temos um 
éter e um álcool, portanto, isômeros funcionais.  
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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.    
Gabarito: D 
Comentário  
Afirmativa I - Os ácidos apresentam pontos de fusão e ebulição diferentes devido à conformação das molé-
culas no espaço. Errada. 
Afirmativa II - Os carbonos 1 e 2 não são assimétricos pois são insaturados. Errada 
Afirmativa III - Os ácidos formam um para de isômeros geométricos por apresentar dupla ligação e ligantes 
diferentes em cada extremidade da ligação. Correta 
Afirmativa IV Devido às posições CIS do ácido maleico, ele é mais solúvel em relação ao ácido fumárico 
TRANS. Correta. 
 
Professor(a), a análise de um composto para verificar a ocorrência ou não de isomeria geométrica é sutil e 
por vezes complexa. Retome conceitos de cadeias carbônicas e classificações de cadeia. 
 

11. (IMED/2016)  Analise a Reação Orgânica abaixo: 
 

 
 



16 
 

Essa reação é uma reação de:  
 
(A) Adição.    
(B) Ozonólise.    
(C) Eliminação.    
(D) Substituição.    
(E) Desidratação.    
Gabarito: C 
Comentário 
Ocorre a eliminação de halogênio, pois trata-se de um di-haleto vicinal reagindo com zinco, usando um ál-
cool como catalisador, formando assim, um alceno.   
   
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, 

tomadas. 

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. 
Gabarito: B 
Comentário 
Os polímeros termoplásticos, após o aquecimento, podem ser moldados o que permite a deformação do po-
límero a partir da aplicação de uma pressão, esse comportamento, viabiliza a reciclagem desse tipo de po-
límero. 
Já os termorrígidos, são aqueles que não amolecem e não podem ser reprocessados, e o aquecimento pro-
voca a decomposição do material, semelhante aos elastômeros, que também não podem ser fundidos para 
possível reprocessamento.   
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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:  
 
(A) éster    
(B) cetona    
(C) aldeído    
(D) hidrocarboneto    
(E) álcool 
Gabarito: A 
Comentário 
Tem-se: 
 

 
 
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 di-
versos 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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Gabarito: C 
Comentário 
(A) Falsa. O polietileno é um polímero. 
(B) Falsa. A celulose apresenta grupos hidroxila. 
(C) Verdadeira. 
(D) Falsa. As ligações de hidrogênio dependem da presença de átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio liga-
dos a hidrogênio, o que não ocorre no cloreto de polivinila.    
(E) Falsa. Apenas a celulose corresponde a um polímero natural. 
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Conteúdos 
Evolução e diversidade da vida. 
Mecanismo evolutivo. 
Conceitos: Evolução e Adaptação. 
Teorias evolucionistas. 
Introdução à Ecologia. 
Composição de um Ecossistema. 
Cadeias Alimentares. 

 
Eixo temático 
Evolução e ecologia dos seres vivos. 
 
Expectativas de aprendizagem 
• Compreender os mecanismos de evolução dos seres vivos e as teorias evolucionistas 
• Reconhecer a interação entre seres abióticos com seres bióticos e desses últimos com eles mesmos, correlacionando 

o equilíbrio entre essas relações. 
• Identificar o caminho da energia nos seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CIÊNCIAS DA NATUREZA - BIOLOGIA 
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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. 
Gabarito: B 
Comentário 
Foi Charles Darwin (1809-1882), naturalista inglês, quem desenvolveu a Teoria da Seleção Natural que é a base da 
moderna teoria sintética da evolução. 
 
2. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Obser-
ve 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 ca-
racterística vantajosa para os seus descendentes. 
(E) Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. 
Gabarito: D 
Comentário 
Segundo o conceito de seleção natural, não é o mais forte que sobrevive, mas, sim, o mais apto, ou seja, aquele que 
apresenta características que lhe conferem vantagem no ambiente. O organismo mais apto sobrevive e, consequente-
mente, possui mais chance de reproduzir-se e produzir descendentes com as mesmas características. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-teoria-evolucao.htm#resp-2>. Acesso 14 jun. 2018. 
 

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. 
Gabarito: B 
Comentário 
A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos orientam a evolução proposta por Lamarck. De acordo com o 
pesquisador, quanto mais fosse usado um órgão mais ele se desenvolveria, enquanto o desuso causaria a atrofia. Já a 
lei dos caracteres adquiridos afirma que as características adquiridas durante a vida são passadas aos descendentes. 
 
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. 
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(E) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da esporulação. 
Gabarito: B 
Comentário 
A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Por meio dessa seleção, os indivíduos com caracte-

rísticas mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. 

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. 
Gabarito: C 
Comentário 
O nicho ecológico é a função do organismo no ecossistema. Habitat é o local de um ecossistema em que determinado 
organismo vive. Biótopo é o conjunto dos fatores físicos e químicos de um ecossistema. Ecossistema é a reunião e inte-
ração da comunidade com o ambiente físico. 

6. (PUC-Campinas) Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espé-
cies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que, nesta comunidade, em 
um primeiro 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. 
Gabarito: E  
Comentário 
O enunciado descreve que após uma grande devastação, algumas espécies de consumidores primários fugiram para 
uma comunidade vizinha. Se essas espécies eram consumidores primários, sabemos então que eles eram organismos 
herbívoros. Como os organismos herbívoros se alimentam somente de plantas e as plantas são os produtores, é certo 
que o número de produtores iria decair, aumentando assim a competição entre os herbívoros em busca de alimento. 
 
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? 
Porque o fluxo de energia é decrescente ao longo da cadeia alimentar; a perda de energia é considerável na passagem 
de um nível trófico para outro; daí, na natureza, as cadeias alimentares não serem normalmente muito longas. 

 
8. (UEL) - Nas cadeias alimentares, a energia luminosa solar é transformada em energia química pela ação dos produ-
tores, a qual é transferida para os herbívoros e destes para os carnívoros. Portanto, o fluxo de energia no ecossistema 
é unidirecional. 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. 
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Gabarito: D 
Comentário 
O maior nível de energia encontra-se nos produtos e à medida que é transmitida aos outros níveis, a energia decai.  
 
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.  

 
Em uma simplificação da situação, considerando apenas essas duas espécies, assinale a afirmação que indica como es-
sa 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. 
Gabarito: E 
Comentário 
Com o desmatamento provocado pela construção da rodovia, os ninhais dos tuiuiús serão afetados, ocorrendo dimi-
nuição do consumo das piranhas e, consequentemente, aumento da população destes peixes. 
 
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. 
Gabarito: D 
Comentário 
População se caracteriza pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área em um 
determinado momento. 
 
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 maio-
res 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. 
Gabarito: A 
Comentário 
Teia alimentar é o conjunto de duas ou mais cadeias alimentares interligadas entre si. 
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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-
ecossistemas >. Acesso em: 20 jun. 2018 (adaptado). 

A transferência de energia na cadeia alimentar tem início com a captação da energia luminosa, pelos produtores, e 
termina com a ação dos decompositores. Em cada nível trófico, parte da energia armazenada nas moléculas orgânicas 
é utilizada na realização de trabalho não retornando aos produtores. Contudo, a transferência da matéria na cadeia 
alimentar acontece de forma cíclica, não tendo início nem fim. 

Disponível em: <https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/ecologia-e-ciencias-ambientais/fluxo-da-energia-e-da-materia-nos-
ecossistemas >. 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 há-
bito alimentar essencialmente vegetariano e a outra tem uma população humana de hábito alimentar essencialmente 
carnívoro. Considerando o fluxo de energia num ecossistema, explique em que ilha a população humana poderá ser 
maior. 
A população humana deverá ser maior na ilha onde o hábito é vegetariano, pois ali as pessoas atuam como consumi-
dores primários e dispõem, portanto, de maior quantidade de energia, já que o fluxo energético é decrescente ao longo 
da cadeia alimentar. 

 

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  
Gabarito: C 
Comentário 
A pirâmide de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar. Em alguns ca-
sos, quando o produtor é uma planta de grande porte, o gráfico de números passa a ter uma conformação diferente 
da usual, podendo ser de três formas: a) com base e topo maiores que o meio da pirâmide; b) com base e topo meno-
res que o meio; ou c) com topo maior e base menor (denominada pirâmide invertida). 

http://www.infoescola.com/files/2010/05/exec24bio2.jpg
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Conteúdos 
A dinâmica socioespacial do Estado de Goiás.   
Formação e ocupação do território goiano.  
Caracterização física do Estado de Goiás.  
O cerrado.  
Contexto econômico e cultural brasileiro e goiano.  
Agroindústria, extrativismo, turismo em Goiás.  
Os reflexos produzidos no estado de Goiás com a construção de Brasília.  
Aspectos geográficos e históricos do município onde a escola se localiza. 
 
Eixo(s) temático(s) 
Social. 
Cartográfico. 

Físico territorial.   
 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de Goiás, compreendendo-
o como parte integrante do espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e as demais unidades da Federação.  

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo destas transformações nestes es-
paços.  

• Identificar a diversidade cultural, étnica, religiosa, sexual, de gênero e de classe na sociedade goiana.  
• Identificar em mapa os polos de concentração das agroindústrias no Estado de Goiás. 

• Analisar o processo de uso e ocupação do solo e as consequências das monoculturas em seus municípios. 

• Compreender as transformações sociais, econômicas e ambientais decorrentes do processo de uso e ocupação do 
território goiano.  

• Entender o processo histórico de uso/ocupação e formação do território goiano e as transformações ocorridas com 
a transferência da capital federal, sua localização e influência geopolítica para o estado de Goiás.    

 
 
 
 
 
 
 
 

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

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
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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 diretamen-
te associado a essa ocupação. 
O processo econômico associado a essa ocupação foi o avanço da fronteira agrícola, que passou a contar com melhor 
acesso a partir da criação de Brasília, incrementado pelo acesso rodoviário à região. Ao mesmo tempo em que destruía 
o Cerrado (já dizimado em cerca de 50% de sua área original), a expansão da agricultura se fazia com elevado grau de 
mecanização, bloqueando a possibilidade da utilização de mão de obra. Assim, grande parte dos fluxos migratórios 
que se dirigiam para a região acabou por concentrar-se nas cidades, intensificando a urbanização. 

Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2011_1dia.asp?img=01>. Acesso em: 11 jun. 2018. 

DG13 - Compreender as transformações socioambientais decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Entender o processo histórico de uso/ocupação e formação do território goiano e as transformações ocorridas com 
a transferência da capital federal, sua localização e influência geopolítica para o estado de Goiás.  

 
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 mar-

cado 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. 
Gabarito: A 
DG13- Compreender as transformações socioambientais decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de Goiás, compreendendo-
o como parte integrante do espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e suas demais unidades da Federação.  

Comentário 
A formação vegetal do Cerrado brasileiro, uma formação conhecida internacionalmente como savana, possui imensa 
riqueza florística e faunística, que se esconde por uma aparência de monotonia, já que ela ocupa mais de um milhão 
de quilômetros quadrados. Essa riqueza é mais bem percebida quando a formação é estudada em detalhes, ou então, 
pela população que lá habita. 
Disponível em: <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/alberteinstein/alberteinstein2017.asp?img=01>. Acesso em: 25 jun.  
 

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

provado na recuperação de solos degradados. Podem atuar como barreiras contra o vento, proteção contra a 
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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 cur-
sos 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 restrin-
gem 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. 

Gabarito: E 
DG13 – Compreender as transformações socioambientais decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de Goiás, compreenden-
do-o como parte integrante do espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e suas demais unidades da Federação.  

Comentário  
A crescente retirada da cobertura vegetal original do Cerrado vem inviabilizado iniciativas produtivas, como a integra-
ção lavoura-floresta, produção sem desmatamento. Quanto mais o Cerrado é desmatado, mais tem sido utilizado o 
seu solo para o plantio de grãos e pastagem para o gado. 

Disponível em:<https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-degradacao-cerrado.htm#resposta-3806>. 
Acesso em: 25 jun. 2018.  

 
 
Leia o texto para responder a atividade 4. 
 

Todos nós sabemos que Goiás nasceu com a descoberta do ouro pelos bandeirantes, mas cresceu e desen-
volveu-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 pe-
lo processo de erosão, situada na porção leste de Goiás, constituindo-se parte da divisa desse estado com a Bahia. 

Gabarito: B 
DG12 – Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro.  
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender as transformações sociais, econômicas e ambientais decorrentes do processo de uso e ocupação do 
território goiano.  
Comentário  
Enquanto perdurou a mineração, a economia em Goiás esteve mais centrada nessa atividade que teve o seu ápice em 
1750. De 1751 a 1770 a extração e exploração do ouro foi diminuindo drasticamente, do ano de 1770 adiante a mine-
ração entrou em decadência, o que provocou o abandono de muitos povoados goianos.  Um novo direcionamento foi 
dado a economia goiana, no século XVIII e XIX, passando a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e agricultu-
ra. No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica.  
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Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/f2180d81-98>. Acesso em: 26 jun. 2018 (adaptado). 

 
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. 

(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 
goiana, com o crescimento da pequena propriedade. 

Gabarito: B 
DG12-Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Entender o processo histórico de uso/ocupação e formação do território goiano e as transformações ocorridas com 
a transferência da capital federal, sua localização e influência geopolítica para o estado de Goiás.  
Comentário  
Goiânia, desde a década de sua fundação, desempenhou papel decisivo na projeção de Goiás na esfera da moderniza-
ção agrícola e, por conseguinte, da integração econômica nacional. Contudo, nas décadas seguintes, esse desenvolvi-
mento tornou-se ainda mais exponencial, garantindo uma inserção decisiva de Goiás na economia do país. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-historia-goias.htm>.  Acesso em: 21 jun. 2018 (adap-
tada). 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 6. 
 

O setor industrial, na qualidade de componente da atividade econômica, possui importância fundamental pa-
ra o crescimento econômico de um país ou região, pois agrega valores às matérias-primas locais, minimizando as dife-
renças 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. 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-historia-goias.htm


28 
 

(D) Anápolis, principal polo industrial do estado de Goiás, tornou-se referência como centro de produção farmacêu-
tica 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 in-
dústria têxtil, Catalão, com o setor automobilístico, e Valparaíso de Goiás, um polo de alta tecnologia nos setores 
de microeletrônica e microbiologia. 

Disponível em: <https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/historia/assunto/goias-go.>. Acesso em: 21 jun. 2018        
(adaptada).  

 
Gabarito: A 
DG12- Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de Goiás, compreendendo-
o como parte integrante do espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e as demais unidades da Federação. 

Comentário  
(...) o primeiro programa de incentivo fiscal em Goiás foi o Fundo de Fomento a Industrialização do Estado de Goiás 
(FOMENTAR), instituído pela lei 9.489 em 1984 e, sendo no ano 2000, substituído pelo Programa de Desenvolvimento 
Industrial de Goiás (PRODUZIR) que preconizava de forma direta a geração de empregos por meio da lei 13.591. Os 
dois programas de incentivos fiscais, implementados em Goiás, estiveram orientados para o desenvolvimento de três 
grandes grupos de segmentos industriais: 1)processamento de matérias-primas naturais e indústrias acessórias, como 
embalagens, adubos e rações; 2) química, farmacêutica e automobilística, com a tentativa de diversificação da eco-
nomia; 3) setores tradicionais como de confecções, calçados e móveis, com objetivos de promover o adensamento de 
suas cadeias produtivas (CASTRO et al 2009). Desde a implantação do programa FOMENTAR foram aprovados 1.565 
projetos, sendo que destes, 364 foram efetivamente implementados. Até maio de 2012 já haviam encerrado a utiliza-
ção do benefício 224 projetos e 140 ainda estavam dentro do período de utilização. Com o programa PRODUZIR, no 
período de 2001 a maio de 2012, foram 1.399 projetos aprovados sendo que 650 foram contratados.  

Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/pub/conj/conj22/artigo02.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adaptado).  
 
 

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 agro-
exportadores por suas terras, antes vistas como improdutivas. […] Já nos anos 1980, a agricultura intensiva tomou im-
pulso na região, com a viabilização tecnológica do cultivo de soja e da cana-de-açúcar, ela vai definir a estrutura fundi-
ária, 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. 
Gabarito: E 
DG12 – Compreender as transformações socioeconômicas decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de Goiás, compreenden-
do-o como parte integrante do espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e suas demais unidades da Federação.  

Comentário  
A produção mecanizada da soja no Centro-Oeste brasileiro é, em maior parte, voltada para o mercado exportador. 
 
 
Observe a tabela e responda as atividades 8 a 10. 
 
 

https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/historia/assunto/goias-go
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8. Responda: 
 
a. O que há de comum entre os municípios apresentados na tabela? Como se explica o evento? 
Sugestão de resposta 
Todos os municípios apresentam crescimento da população urbana e diminuição da população rural. Esse aumento 
populacional urbano pode ser explicado devido ao fato de ter ocorrido mudanças na economia. Houve modernização 
do campo o que fez diminuir a oferta de trabalho no campo e fez aumentar os setores secundário e terciário da eco-
nomia, atividades realizadas em centros urbanos.  
b. Depois de Goiânia, quais municípios apresentam maior número de população urbana? 
São os municípios de Anápolis e Aparecida de Goiânia.  Ambos os municípios ficam próximo a capital Goiânia, que teve 
um considerável aumento populacional urbano no período, fato que pode ter contribuído para o aumento populacional 
nesses dois municípios. Também é possível considerar o fato de Anápolis e Aparecida de Goiânia estarem localizadas à 
principal via de escoamento do território goiano com outras regiões do país, a BR:153.  
DG7 – Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo destas transformações nestes espa-
ços.  
 
 
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 deslo-
camento de muitos brasileiros do Distrito Federal para Goiás. Muitos desses migrantes saem de Brasília em direção 
aos municípios goianos que compõem a Região do Entorno de Brasília para estabeleceram suas residências em detri-
mento 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. 
Na tabela é possível visualizar o crescimento urbano de Águas Lindas de Goiás a partir do ano 2000 e no texto mostra 
que houve migrações intrarregionais nesse mesmo período entre o Distrito Federal e as cidades do entorno, ou seja, 
região em que está localizada Águas Lindas. Dessa forma, pode-se concluir que o aumento populacional urbano nesse 
município está associado a essa proximidade com a capital federal.  
 

http://www.imb.go.gov.br/down/dinamica_populacional_de_goias.pdf


30 
 

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

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo destas transformações nestes espa-
ços.  
 
 
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 Va-
lor Adicionado estadual da agropecuária com 4,3%; quarto lugar, com 6,85% do Valor Adicionado da indústria estadu-
al, 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 
fabricação 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. 

 
10. Em que o texto se relaciona com a tabela? Explique. 
O texto mostra o crescimento econômico do município de Rio Verde – GO e aponta esse fato como responsável pelo 
fluxo migratório que ocorre para o município. Os apontamentos do texto podem ser justificados na observação da ta-
bela em que é possível perceber que entre os anos de 1970 a 2010 a população urbana de Rio Verde cresceu significa-
tivamente.  
DG7 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo destas transformações nestes espa-
ços.  

 
 
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 produzi-

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

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

de 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. 
Gabarito: D  
DG28 - Relacionar diferentes espacialidades decorrentes da industrialização. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo destas transformações nestes espa-
ços.  

Comentário  
A região nordeste do Estado de Goiás é considerada uma das mais pobres, no entanto, a partir do potencial turístico 
oferecido pela Chapado dos Veadeiros, bem como do potencial agropecuário do Vão do Paranã, vem ocorrendo o de-
senvolvimento. Contudo, como assinalado, esse desenvolvimento não está centrado no setor de alimentação.  

Disponível em: <http://jurajuris.blogspot.com/2013/01/exercicios-de-historia-e-geografia-de-go.html>. Acesso em: 26 jun. 2018 (adaptado). 
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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, aler-
ta 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 ocasi-

onar 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 
Gabarito: A 
DG13 - Compreender as transformações socioambientais decorrentes do uso e da ocupação do território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender as transformações sociais, econômicas e ambientais decorrentes do processo de uso e ocupação do 
território goiano.  
Comentário  
Desertificação é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando 
na formação de uma paisagem correspondente à dos desertos. Entre as causas possíveis para o processo de desertifi-
cação, citam-se: uso inapropriado dos solos pelas práticas agropecuárias, esgotando-os; desmatamento e exploração 
em larga escala de ecossistemas frágeis, uso inadequado e intensivo de agrotóxicos, secas muito prolongadas, ação 
das queimadas, entre outros. Considerando todos esses fatores é possível apontar todas as alternativas como verda-
deiras.  

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/252151503/Exercicios-Geo-historia-de-Goias>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adaptada).  

 
 
13. Apesar de escravizados, os negros deixaram fortes marcas folclórico-religiosas na cultura goiana como, por exem-
plo, 
  
(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. 
Gabarito: A 
DG11 – Compreender a diversidade étnico-cultural no território brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 
•  Identificar a diversidade cultural, étnica, religiosa, sexual, de gênero e de classe na sociedade goiana.  
Comentário  
Grande parte da população do estado de Goiás é composta de afrodescendentes, fruto da miscigenação que constitui 
uma característica do país. Em Goiás os africanos chegaram para compor a principal mão de obra durante o período 
minerador, mas, no longo tempo, contribuíram em vários aspectos para a formação da sociedade goiana, dentre os 
quais, os aspectos culturais. A partir de seus ritos e ritmos, que misturados ao catolicismo popular, deu origem às Con-
gadas que acontecem na cidade de Catalão.  

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/252151503/Exercicios-Geo-historia-de-Goias>. Acesso em: 25 jun. 2018 (adaptada).  
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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. 
Gabarito: B 
DG7 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar em mapa os polos de concentração das agroindústrias no Estado de Goiás. 
Comentário 
O setor financeiro atua de diversas formas em todos os setores do complexo agroindustrial. Na montante, atua como 
financiador para a compra de máquinas e insumos (sementes transgênicas, agrotóxicos etc) pelo agricultor, enquanto 
é acionista/financiador de diversas empresas do ramo alimentício e também na jusante, ou seja, no setor de varejo. 
Criando assim uma dependência em toda cadeia produtiva entorno dos bancos. 

Disponível em: <http://educacao.globo.com/provas/enem-2011/questoes/44.html>. Acesso em: 26 jun. 2018 (adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCOS/ 
FINANCIAMENTOS 

COMERCIALIZAÇÃO DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS 

PRODUÇÃO DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

SEMENTES/AGROTÓXICOS 

 
AGRICULTOR 

CONSUMIDOR 
FINAL 

SUPERMERCADO INTERMEDIÁRIO 

Cadeia agroindustrial integrada ao supermercado 
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Conteúdos 
Revoluções Chinesa e Cubana.  
Brasil e Goiás: República “Democrática” ou “Populista”.  
Ditaduras na América latina.  
Brasil e Goiás: A Ditadura Militar.  
Brasil e Goiás: Redemocratização e a Constituição Cidadã de 1988.  
 
Eixo(s) temático(s) 
Relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo contemporâneo.  
Globalização. 
 
Expectativas de aprendizagem 

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

• Identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas: Rússia, China e Cuba.  

• Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais no século XX.  

• Compreender a cidadania em uma perspectiva histórica, como resultado de lutas, confrontos e negociações.  

• Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  

• Interpretar o contexto histórico das experiências autoritárias da América Latina; analisar a instauração do regime 
militar no Brasil, calcado na supressão dos direitos políticos e civis e no intervencionismo estatal na economia; 
identificar a importância da liberdade de expressão e das garantias individuais do cidadão como fundamentos da 
sociedade democrática.  

• Compreender a relação entre a construção de Brasília e a “Marcha para o Oeste”, como marco do desenvolvimen-
to econômico da região Centro-Oeste.  

• Analisar o processo histórico de redemocratização brasileiro e seus desdobramentos.  

• Compreender o processo de redemocratização da América Latina dando ênfase à “Nova República” brasileira com 
a culminância da promulgação da Constituição de 1988.  

 
 
 
 

 

 

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

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
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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. 
A Revolução Cubana foi um movimento armado, inicialmente, que levou à derrubada do ditador Fulgêncio Batista de 
Cuba em 1 de janeiro de 1959 pelo Movimento 26 de Julho liderado por Fidel Castro. O termo Revolução Cubana tam-
bém se refere à implantação em série de programas sociais e econômicas do novo governo, todos de foco exclusiva-
mente de ideologia Comunista. O apoio soviético, depois do movimento armado, enfatizou seu caráter anticapitalista 
para, posteriormente, alinhar o país com o chamado bloco socialista. 

Disponível em: <http://professor.bio.br/historia/comentarios.asp?q=5263&t=>. Acesso em: 21 jun. 2018(adaptada). 
 

DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas: Rússia, China e Cuba. 
 
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 movimen-
tos que romperam com o capitalismo até então hegemônico no continente. 
 
2. Responda: 
a. Identifique duas dessas rupturas revolucionárias ocorridas na América Central. 
Revolução Cubana e Revolução Sandinista 
b. Determine duas causas comuns aos movimentos indicados no item anterior. 
A submissão econômica e política aos Estados Unidos e a persistência de um modelo econômico gerador de desigual-
dades sociais intensas. 
c. Explicite e analise a postura adotada pelo governo norte-americano em relação aos dois movimentos citados. 
Na Revolução Cubana, os Estados Unidos reagiram por meio de bloqueio econômico, tentativa de invasão e rompimen-
to de relações diplomáticas e econômicas; na Revolução Sandinista, o governo norte-americano treinou um grupo de 
refugiados na tentativa de invadir o país, acabando por gerar o “escândalo dos contra”. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/09/a-america-latina-no-seculo-xx.html>. Acesso em 21 jun. 2018(adaptada). 
 

DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas: Rússia, China e Cuba.  
 
3. Para conseguir estimular a industrialização chinesa, Mao Tsé-tung lançou um programa de planejamento econômi-
co 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. 

Gabarito: E 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas: Rússia, China e Cuba.  
Comentário 
O Grande Salto Adiante consistiu em um plano econômico que previa uma rápida industrialização, principalmente nas 
indústrias de base. Porém, ao relegar a produção dos bens de consumo para segundo plano, houve uma grave crise de 
abastecimento da China. 
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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 comunis-
ta, 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 chi-
nesa. 
(     ) 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. 

Gabarito: B 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas: Rússia, China e Cuba.  
Comentário 
No final da década de 1950, houve uma grande cisão entre as duas potências comunistas, levando à deteriorização e 
ao rompimento das relações entre a URSS e a República Popular da China. Com o início da Revolução Cultural, capita-
neada por Mao Tse Tung, houve um rechaço à intelectualidade diante da ideia de que a Revolução deveria ser perma-
nente e, portanto, qualquer tese revisionista deveria ser banida. 
Com a ascensão de Deng Xiaoping, houve um reconhecimento da necessidade de mudanças drásticas na estrutura do 
“socialismo real”. A introdução de reformas econômicas levou a economia a um crescimento acelerado, alcançando a 
condição de segunda economia mundial, atrás apenas dos EUA. 
 
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. 

Gabarito: E 
DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  
Comentário 
O populismo não é um governo de esquerda apesar de se voltar para as classes média e baixa. Tampouco é um gover-
no de direita. A direita o considera uma forma demagógica de comportamento político. O populismo não dá espaço 
para a atuação política da classe burguesa uma vez que suas determinações políticas são atribuídas ao líder. O líder 
populista está acima de todas as classes, é representante único e total dos anseios do povo que o elegeu e mediador 
dos interesses das camadas populares, mas também das elites. Para a esquerda o populismo representa uma venda 
que é colocada nos olhos das massas distanciando-as da possibilidade de perceber o papel exercido sobre elas pelo Es-
tado. 
 
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 
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(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 Co-

munista, 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. 

Gabarito: C 
DH33 - Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  
Comentário 

• A política econômica nacionalista empreendida por Getúlio Vargas teria acirrado as disputas políticas, que resulta-
ram numa grave crise com o suicídio do presidente da República. Em sua carta-testamento, Vargas deixa claro que sua 
postura nacionalista desagradava diversos setores da política brasileira.  
  
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. 

 
7. Sobre o governo JK, responda: 
a. Caracterize duas ações do governo JK relacionadas à superação do subdesenvolvimento. 
As ações do governo JK relacionadas à superação do subdesenvolvimento estão relacionadas ao Plano de Metas. O de-
senvolvimentismo foi consolidado num conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em cinco setores básicos da eco-
nomia. Os setores que mais recursos receberam foram energia, transportes e indústrias de base. Os outros dois setores 
incluídos no plano eram alimentação e educação. As metas, em sua maioria, alcançaram resultados considerados posi-
tivos. O crescimento das indústrias de base, fundamentais ao processo de industrialização, foi de praticamente 100% 
no quinquênio 1956-1961. Como exemplos, podemos citar a criação de hidrelétricas e a produção de energia elétrica, a 
ampliação da produção de petróleo e da produção siderúrgica, a instalação das multinacionais da indústria automobi-
lística, entre outros.  A construção de Brasília, não incluída no Plano, foi considerada a 31ª meta, concernente ao pro-
jeto de integração nacional, através das comunicações e dos transportes. 
b. Explique a percepção de que o governo JK foi “uma experiência bem sucedida de governo democrático”. 
Em meio às experiências de interrupção dos mandatos presidenciais durante o período democrático de 1946 a 1964, 
Juscelino Kubitschek foi o único presidente civil a completar o seu mandato. Getúlio Vargas suicidou, Jânio Quadros re-
nunciou, João Goulart foi deposto. Logo a seguir, o país vivenciou 21 anos de governos militares.  A memória histórica 
nacional apresenta JK como um presidente tolerante e conciliador que lidava com o movimento social sem medidas re-
pressivas, negociava com adversários políticos e anistiava os golpistas militares. 

Disponível em: <http://araoalves.blogspot.com/2015/04/geografia-e-historia-questoes.html>. Acesso em 21 jun. 2018(adaptada). 
 

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

• Compreender a relação entre a construção de Brasília e a “Marcha para o Oeste”, como marco do desenvolvimento 
econômico da região Centro-Oeste.  

 
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. 
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Gabarito: A 
DH14- Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  
Comentário 
Populismo é basicamente um “modo” de exercer o poder. Ou seja, dá-se uma importância ao povo, às classes menos 
favorecidas, onde o líder estabelece uma relação direta e emocional com a população, conquistando assim sua confi-
ança o que permite que se exerça um autoritarismo consentido, uma dominação que não é percebida por quem é do-
minado. Historicamente o populismo está ligado a fenômenos políticos da América Latina e se identifica com a indus-
trialização e urbanização. No caso específico do Brasil este processo se inicia nos anos trinta, o que coloca o populismo 
em foco exatamente neste período. 
 
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? 
Carlos Lacerda, líder da UDN. 
b. Explique a relação entre as duas imagens. 
Na imagem 1 vemos Jânio Quadros, presidente eleito pela UDN sob liderança de Carlos Lacerda, representado pela 
sombra em forma de corvo. Sua postura autoritária e política independente desagradava a elite representada pela 
UDN. A oposição feita à política de Jânio Quadros, encabeçada por Carlos Lacerda, culminou com a renúncia de Jânio 
em 25 de Agosto de 1961. 
c. Relacione a expressão utilizada pelo homem-corvo “Desta vez errei por um dia...!” ao calendário e manchete de jor-
nal. 
No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou em meio uma crise política na qual encabeçava a oposição ao 
governo varguista, Carlos Lacerda. Durante a crise política de 1961, o Presidente da República Jânio Quadros também 
sofreu forte pressão e oposição ao seu governo pelo líder da UDN, Carlos Lacerda, renunciando ao cargo majoritário do 
Poder Executivo no dia 25 de agosto de 1961. Isto explica o erro por um dia. 
DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  
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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? 
Jango discursava no dia 13 de março de 1964 em um gigantesco comício pelas reformas de base em frente à estação 
da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Eram favoráveis às reformas de base os movimentos sociais organizados: UNE 
(União Nacional dos Estudantes), JOC (Juventude Operária Católica), JUC (Juventude Universitária Católica, CGT 
(Comando Geral dos Trabalhadores) e as Ligas Camponesas lideradas por Francisco Julião. 
b. Transcreva do texto o trecho em que Jango declara o conteúdo do decreto da Supra assinado. 
“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.“ 
c. Explique por que, para Jango, o decreto não pode ser considerado uma Reforma Agrária. 
Lê-se no texto: “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.“ 
d. Apresente que outra reforma deveria haver para tornar Reforma Agrária autêntica. 
Deveria ser realizada uma reforma constitucional para que a Reforma Agrária fosse autêntica.  
e. Explique a relação entre esse discurso o Golpe de 1964. 
O discurso proferido por Jango gerou reação conservadora de autoridades civis e religiosas que promoveram uma pas-
seata contra as reformas de João Goulart, no dia 19 de março: a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O clima 
de tensão e eminência de uma guerra civil teve fim no dia 31 de março de 1964. As tropas de Olímpio Mourão vinda de 
MG, marcharam em direção ao Rio de Janeiro com objetivo de derrubar João Goulart. Logo receberam apoio do exérci-
to de São Paulo e dos Governadores Magalhães Pinto (MG), Ademar de Barros (SP) e Carlos Lacerda (Guanabara). Jan-
go não resistiu e os militares assumiram o poder. 
DH38 - Analisar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais. 
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Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo na América Latina.  
 
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: 
 
a. Identifique uma situação de violação dos direitos humanos ocorrida no Brasil e justifique a sua relação com a insta-
lação da Comissão da Verdade. 
São exemplos de situação de violação dos direitos humanos perpetrado pelo Estado durante o Regime Militar no Bra-
sil: 
- a tortura, maus tratos e/ou morte ocorridas em instituições carcerárias ou dependências estatais, militares ou civis,  
- prisão ilegal por prática de crime de opinião, 
- desaparecimentos forçados, 
- ocultação de cadáver. 
A Comissão da Verdade tem como objetivo apurar os fatos de modo que o Estado brasileiro reconheça a sua responsa-
bilidade. Considerando-se o estado democrático brasileiro, instituído pela Constituição de 1988, a Comissão da Verda-
de é um aprimoramento institucional que deve garantir a transparência do Estado, evitando que episódios de violação 
de direitos humanos sejam considerados sigilosos. 
b. Caracterize situação similar ocorrida em um país latino-americano, no mesmo período. 
Ocorreram situações similares em países vizinhos que vivenciaram recentemente, sob ditaduras militares, casos de tor-
tura, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáver: 
- Argentina (ditadura 1976 a 1983). Instauração da Comissão Nacional dos Desaparecidos em 1983. 
- Chile (ditadura de 1973 a 1988). Instauração da Comissão da Verdade e da Reconciliação em 1986. 
- Uruguai (ditadura de 1973 a 1983). Instauração de Comissão em 1985. 
- Paraguai (ditadura de 1954 a 1989). Instauração de Comissão em 2004. 

Disponível em: <http://araoalves.blogspot.com/2013/06/regime-civil-militar-questoes.html>. Acesso em 26 jun. 2018(adaptada). 

DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Interpretar o contexto histórico das experiências autoritárias da América Latina; analisar a instauração do regime 
militar no Brasil, calcado na supressão dos direitos políticos e civis e no intervencionismo estatal na economia; identifi-
car a importância da liberdade de expressão e das garantias individuais do cidadão como fundamentos da sociedade 
democrática.  
 
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 ime-
diatas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Houve intervenção nos sindicatos, prisão dos líde-
res mais destacados, fechamento – por decreto – de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades in-
tersindicais (...). 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. 
O governo militar no Brasil (1964-1985), restringiu o exercício da cidadania e reprimiu com violência todos os movi-
mentos de oposição. Entre as medidas de exceção, destacam-se: suspensão dos direitos políticos dos cidadãos; cassa-
ção de mandatos parlamentares; eleições indiretas para governadores; dissolução de todos os partidos políticos e cria-
ção de duas novas agremiações políticas: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), que reuniu os governistas, e o Mo-
vimento Democrático Brasileiro (MDB), que reuniu as oposições consentidas. Em fins de 1966, o Congresso Nacional foi 
fechado, sendo imposta uma nova Constituição, que entrou em vigor em janeiro de 1967. Diante da mobilização políti-
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ca dos setores oposicionistas, de greves e a eclosão de movimentos sociais de protesto, entre eles o movimento estu-
dantil universitário, em 1968, no governo do General Costa e Silva, foi promulgado do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que 
estabeleceu o fechamento completo do sistema político. O AI-5 restringiu drasticamente a cidadania, pois assegurou 
ao governo prerrogativas legais que permitiram a ampliação da repressão policial-militar. 
b. a relação, estabelecida pela autora, entre autoritarismo político e compressão salarial. 
A restrição imposta pelo regime militar à mobilização dos trabalhadores relaciona-se com a política de arrocho salari-
al, por favorecer a instalação de empresas estrangeiras no país, pois estas disporiam de mão de obra a baixo custo e 
sem ter que enfrentar eventuais reivindicações de trabalhadores. Promover-se-ia assim o desenvolvimento, como ocor-
reu à época do “Milagre Econômico” (1968-1973), porém ao custo dos salários terem reduzidos seu poder de compra, 
sem que os trabalhadores reclamassem correções.   

Disponível em: <http://araoalves.blogspot.com/2013/06/regime-civil-militar-questoes.html>. Acesso em 26 jun. 2018(adaptada). 

DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Interpretar o contexto histórico das experiências autoritárias da América Latina; analisar a instauração do regime 
militar no Brasil, calcado na supressão dos direitos políticos e civis e no intervencionismo estatal na economia; identifi-
car a importância da liberdade de expressão e das garantias individuais do cidadão como fundamentos da sociedade 
democrática.  
 
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 -, der-
rotara aquela, manobrando com suspeita habilidade no Congresso Nacional para que fosse rejeitada uma emenda à 
Constituição 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. 
A Campanha das "Diretas Já" decorreu de uma tímida mobilização do PT (Partido dos Trabalhadores), durante o ano 
de 1983, em favor de uma reforma constitucional para a eleição direta do presidente da República. Também apoiaram 
a causa os partidos PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) e PDT (Partido Democrático Trabalhista), fa-
to que resultou em grandes mobilizações da população pelo país e na apresentação da Emenda Dante de Oliveira, vo-
tada em 25 de abril de 1984. 
Apesar de toda a mobilização, a Emenda não foi aprovada, pois, mesmo com o apoio de 55 deputados do Partido Soci-
al Democrático (partido que apoiava, no Congresso, o regime autoritário vigente), sensibilizados pelas manifestações 
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populares, não foram conseguidos os dois terços dos votos necessários à aprovação, o que causou grande frustração à 
nação. 
A campanha das "Diretas Já" inseriu-se em um contexto de manifestações contrárias à continuidade da ditadura mili-
tar e pela imediata redemocratização do país, quando tiveram início medidas do governo militar pela abertura política. 
O quadro de crise econômica, com a elevação acelerada dos índices de inflação e a consequente corrosão dos salários, 
contribuía para aumentar o descontentamento da população contra o governo e para o envolvimento nas manifesta-
ções pela redemocratização. 

Disponível em: <http://araoalves.blogspot.com/2013/06/regime-civil-militar-questoes.html>. Acesso em 26 jun. 2018(adaptada). 
 

DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Analisar o processo histórico de redemocratização brasileiro e seus desdobramentos.  
 
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). 

Gabarito: B 
DH14 - Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o processo de redemocratização da América Latina dando ênfase à “Nova República” brasileira com 
a culminância da promulgação da Constituição de 1988.  

Comentário 
O quadrinho brinca com a ideia de que direitos sociais contemplados na Constituição, na prática, não são garantidos a 
todos. 
 
 


