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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens 

 
ITEM 1  

D7F-Aplicar quantitativamente a 1ª Lei da 
Termodinâmica às transformações isobárica, 
isotérmica, isovolumétrica ou adiabática. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de aplicar, 
quantitativamente, a 1ª Lei da Termodinâmica à 
diferentes tipos de transformações gasosas. 

Conteúdo 
Teoria Cinética dos Gases.  

Conhecimentos prévios 
Termometria. Calorimetria. 

Expectativas de aprendizagem 

• Identificar pressão, temperatura e volume 
como grandezas de estado de um gás. 

• Reconhecer em sistemas físicos os princípios 
das leis da termodinâmica. 

• Identificar e utilizar ciclos termodinâmicos. 

 
Em uma transformação isobárica, um gás ideal recebe 
de uma fonte 850 J de calor e realiza trabalho de 525 J.  
Nessa transformação, a variação de energia interna do 
gás é de  

 
(A) 325 J.  
(B) 525 J. 
(C) 850 J. 
(D) 1375 J. 
(E) 1900 J. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
Dados: 
𝑄 =  850 𝐽  
𝜏 = 525 𝐽 
 
1ª Lei da Termodinâmica: 
 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝜏 
∆𝑈 = 850 − 525 

∆𝑈 = 325 𝐽 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (UFLA-MG) Numa transformação gasosa reversível, a 
variação da energia interna é de + 300 J. Houve 
compressão e o trabalho realizado pela força de pressão 
do gás é, em módulo, 200 J. Então, é verdade que o gás 
 
 
 

(A) cedeu 500 J de calor ao meio. 
(B) cedeu 100 J de calor ao meio. 
(C) recebeu 500 J de calor do meio. 
(D) recebeu 100 J de calor do meio. 
(E) sofreu uma transformação adiabática. 
Gabarito: D 
Comentário 
Dados:  
∆𝑈 =  +300 𝐽  
𝜏 = −200 𝐽 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜) 
 
1ª Lei da Termodinâmica: 
 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝜏 
300 = 𝑄 − (−200) 

300 = 𝑄 + 200 
𝑄 = 100𝐽  

(Quantidade de calor absorvida pelo sistema). 
 
2. O gráfico abaixo ilustra uma transformação de 100 
moles de gás ideal monoatômico que recebe do meio 
exterior uma quantidade de calor 1800000 J. Dado R = 
8,32 J/mol.K. 
 

 
Determine: 
a) O trabalho realizado pelo gás. 
b) A variação da energia interna do gás. 

Disponível em: <http://www.sofisica.com.br/conteudos/exercicio 
 .sofisica.com.br/conteudos/exercicios/termodinamica.php>. Acesso 

em: 27 jun. 2017. 

 
Resposta 
a) O trabalho realizado pelo gás é dado pela área do 
trapézio sob a curva do gráfico: 

 
b) Pela 1ª lei da termodinâmica têm-se que: 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝜏 
Então, substituindo os valores temos: 

∆𝑈 = 18. 105 − 4,5. 105 
∆𝑈 = 13,5. 105𝐽 

 

http://www.sofisica.com.br/conteudos/exercicio
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3.(UFRS-RS) Em uma transformação termodinâmica 
sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a 
temperatura absoluta variam como indica o gráfico a 
seguir, enquanto a pressão se mantém igual a 20 N/m2. 
 

 
 
Sabendo-se que nessa transformação o gás absorve 250 
J de calor, pode-se afirmar que a variação de sua energia 
interna é de 
 
(A) 100 J.  
(B) 150 J.  
(C) 250 J.  
(D) 350 J. 
(E) 400 J. 
Resposta: B 
Comentário 
Calculo do trabalho:  

𝜏 = 𝑝∆𝑉 
𝜏 = 20 (10 − 5) 

𝜏 = 100𝐽 
Na 1ª Lei da Termodinâmica: 
 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝜏 
∆𝑈 = 250 − 100 

∆𝑈 = 150 𝐽 
ITEM 2 

D7G-Reconhecer os enunciados da 2ª Lei da 
Termodinâmica aplicados ao funcionamento de 
uma máquina térmica. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de reconhecer  os 
enunciados da 2ª Lei da Termodinâmica em 
situações que envolvem o funcionamento de uma 
máquina térmica. 

Conteúdo 
Leis da Termodinâmica.  

Conhecimentos prévios. Termometria.Calorimetria. 

   Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer em sistemas físicos os princípios 
das leis da termodinâmica. 

• Compreender a entropia de um sistema como a 
variável de um estado de um sistema que mede 
a desordem, relacionando-a à 2ª Lei da 
Termodinâmica.  

 
A máquina térmica é um dispositivo que 

transforma a energia interna de um combustível em 
energia mecânica. Também, pode ser definida como 

dispositivo capaz de converter calor em trabalho. As 
máquinas térmicas a vapor, que operam com o vapor 
d'água produzido em uma caldeira e as máquinas 
térmicas de combustão interna, que operam devido aos 
gases gerados pela queima de combustíveis, têm seu 
funcionamento baseado no aumento da energia interna 
das substâncias envolvidas e no trabalho realizado. 
Assim, tanto a energia interna, quanto o trabalho, 
dependem da quantidade de energia na forma de calor 
que foi transferida à substância. 
Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~leila/maquina.htm>. Acesso 

em: 27 jun. 2017 (adaptado). 

 
A respeito da 2ª Lei da Termodinâmica, ao se analisar o 
funcionamento de uma máquina térmica, pode-se 
afirmar que,  
 
(A) o calor extraído de uma fonte pode ser convertido 

inteiramente em trabalho útil, sem nenhuma outra 
consequência para o resto do universo. 

(B) não há nenhum processo no qual o calor é extraído 
de uma fonte e convertido inteiramente em trabalho 
útil, sem nenhuma outra mudança no sistema ou sua 
vizinhança.  

(C) não é possível transformar o calor que é extraído de 
uma fonte quente em trabalho útil, isso geraria 
muitas consequências para o resto do universo. 

(D) sempre que uma máquina térmica converte 
integralmente o calor retirado de uma fonte quente 
em trabalho útil, a máquina está em equilíbrio 
térmico com a fonte.  

(E) é impossível que uma máquina térmica, operando 
em ciclos, faça a extração de calor de um 
reservatório ou a execução de trabalho integral 
dessa quantidade de energia. 

Gabarito: B 
Comentário do item 
A possibilidade ou a impossibilidade de se aproveitar 
energia é objeto de estudo da 2ª lei da termodinâmica. 
Por exemplo, é fácil converter, completamente, o 
trabalho mecânico em energia térmica, mas é impossível 
remover energia térmica de um sistema e convertê-la, 
completamente, em trabalho mecânico sem provocar 
outras alterações no sistema e nas vizinhanças do 
sistema. Esta observação é um enunciado possível da 2ª 
Lei da termodinâmica: “É impossível remover energia 
térmica de um sistema a uma certa temperatura e 
converter a energia removida em trabalho mecânico 
sem modificar, de alguma outra maneira, o sistema ou 
as vizinhanças do sistema” – Enunciado de Kelvin. 
Portanto, a resposta correta é a letra B. 

Disponível em: <http://fig.if.usp.br/~kaline/disciplinas/Fisica2_ 
2011/Tipler_4ed_capitulo_20.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2017.  
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. (CEFET - PR) O 2° princípio da Termodinâmica pode ser 
enunciado da seguinte forma: "É impossível construir 
uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único 
efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo 
integralmente em trabalho. "Por extensão, esse 
princípio nos leva a concluir que 
 
(A) sempre se pode construir máquinas térmicas, cujo 

rendimento seja 100%. 
(B) qualquer máquina térmica necessita apenas de 

uma fonte quente. 
(C) calor e trabalho não são grandezas homogêneas. 
(D) qualquer máquina térmica retira calor de uma 

fonte quente e rejeita parte desse calor para uma 
fonte fria. 

(E) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 
0°C, seria possível a uma certa máquina térmica 
converter integralmente calor em trabalho. 

Gabarito: D 
Comentário 
Uma máquina térmica recebe calor de uma fonte 
quente, converte uma parte desse calor em trabalho e 
rejeita outra parte para uma fonte fria. O calor nunca é 
convertido completamente em trabalho. 
 
2.(Epcar/Afa) Com relação às máquinas térmicas e a 
Segunda Lei da Termodinâmica, analise as proposições a 
seguir. 
I. Máquinas térmicas são dispositivos usados para 
converter energia mecânica em energia térmica com 
consequente realização de trabalho.  
II. O enunciado da Segunda Lei da Termodinâmica, 
proposto por Clausius, afirma que o calor não passa 
espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais 
quente, a não ser forçado por um agente externo como 
é o caso do refrigerador. 
III. É possível construir uma máquina térmica que, 
operando em transformações cíclicas, tenha como único 
efeito transformar completamente em trabalho a 
energia térmica de uma fonte quente. 
IV. Nenhuma máquina térmica operando entre duas 
temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a 
máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas 
temperaturas. 
São corretas apenas  
 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) II e IV. 
Gabarito: E 
Comentário 

I. Falsa. Máquinas térmicas são dispositivos usados para 
converter energia térmica em energia mecânica com 
consequente realização de trabalho. 
III. Falsa. De acordo com a Segunda Lei da 
Termodinâmica, nenhuma máquina térmica, operando 
em ciclos, pode retirar calor de uma fonte e transformá-
lo integralmente em trabalho. 
 
3. (UFPR) Os estudos científicos desenvolvidos pelo 
engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot (1796–1832) na 
tentativa de melhorar o rendimento de máquinas 
térmicas serviram de base para a formulação da 
segunda lei da termodinâmica. Acerca do tema, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
1. O rendimento de uma máquina térmica é a razão 
entre o trabalho realizado pela máquina num ciclo e o 
calor retirado do reservatório quente nesse ciclo. 
2. Os refrigeradores são máquinas térmicas que 
transferem calor de um sistema de menor temperatura 
para outro a uma temperatura mais elevada. 
3. É possível construir uma máquina, que opera em 
ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e 
transformá-lo integralmente em trabalho. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
(B) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
(C) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
(D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
(E) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
Gabarito: D 
Comentário 
A afirmativa 3, “É possível construir uma máquina, que 
opera em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de 
uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho” 
é FALSA pois, uma máquina térmica recebe calor de uma 
fonte quente, converte uma parte desse calor em 
trabalho e rejeita outra parte para uma fonte fria. O 
calor nunca é convertido completamente em trabalho. 
 
ITEM 3 

D12B-Classificar ondas quanto à natureza, direção 
de propagação ou enquanto a direção de vibração. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de classificar 
ondas quanto à natureza (mecânicas ou 
eletromagnéticas), direção de propagação 
(unidimensionais, bidimensionais ou 
tridimensionais) ou enquanto à direção de vibração 
(transversais ou longitudinais).  

Conteúdo 
Ondulatória. 

Conhecimentos prévios 
Calorimetria. Teoria Cinética dos Gases. 
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Expectativas de aprendizagem 

• Compreender como as ondas transferem 
energia sem transferir matéria. 

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

 
Ondas sonoras são familiares à nossa existência e faz 
parte de nosso cotidiano a convivência com corpos que 
produzem sons. Esses sons podem ser ruídos de choque 
entre dois corpos ou melodias produzidas por 
instrumentos musicais. As ondas sonoras necessitam de 
um meio elástico para se propagarem, e não existe essa 
propagação no vácuo. 
 

Disponível em: <http://www.fisica.ufpb.br/~romero/pdf/18_ondas  
_VI.pdf>. Acesso em: 27 jun.  2017. 

 
O texto descreve a classificação de uma onda sonora 
quanto à sua natureza de propagação. Com relação a 
essa classificação, as ondas sonoras são 
 
(A) eletromagnéticas. 
(B) unidimensionais.   
(C) transversais.  
(D) polarizadas.  
(E) mecânicas. 
Gabarito: E  
Comentário do item 
O som é uma onda de natureza mecânica que se 
propaga, longitudinalmente, em meios materiais. A 
velocidade do som varia de acordo com a densidade do 
meio em que se propaga. Assim, quanto mais denso é o 
meio, maior é a velocidade do som. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A respeito da classificação das ondas, marque a 
alternativa incorreta. 
(A) As ondas classificadas como longitudinais possuem 

vibração paralela à propagação. Um exemplo desse 
tipo de onda é o som. 

(B) O som é uma onda mecânica, longitudinal e 
tridimensional. 

(C) Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. 
(D) A frequência representa o número de ondas 

geradas dentro de um intervalo de tempo 
específico. A unidade Hz (Hertz) significa ondas 
geradas por segundo. 

(E) Quanto à sua natureza, as ondas podem ser 
classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, 
transversais e longitudinais. 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercícios-sobre-ondu- 

latoria.htm>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

Gabarito: E 
 
 

Comentário 
Os termos longitudinais e transversais referem-se à 
classificação das ondas quanto à direção de propagação. 
 
2. Complete os trechos: 
a) As ondas luminosas quanto à sua natureza são 
_______________ pois se propagam no vácuo; quanto à 
direção de propagação e vibração são 
________________ e se propagam no vácuo com 
velocidade igual a ____________________. 
b) As ondas sonoras quanto à natureza são 
_________________ pois não se propagam no vácuo; 
quanto à direção de propagação e vibração são 
____________________ nos fluidos. 
a) Eletromagnéticas, transversais, 3x108 m/s. 
b) Mecânicas, longitudinais. 

Disponível em: <http://www.professormario.com.br/textos/listas 
/2EM-exercícios-ondas.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

3. Todas as ondas abaixo podem se propagar no vácuo, 
exceto 
 
(A) os ultrassons. 
(B) os raios X. 
(C) as ondas de rádio. 
(D) os raios laser. 
(E) o ultravioleta. 

Disponível em: <http://www.coladaweb.com/exercicios-
resolvidos/exercicios-resolvidos-de-fisica/nocoes-gerais-de-ondas>. 

Acesso em: 27 jun. 2017. 
Gabarito: A 
Comentário 
As ondas eletromagnéticas são geradas por cargas 
elétricas oscilantes e sua propagação não depende do 
meio em que se encontram, podendo propagar-se no 
vácuo e em determinados meios materiais. São 7 os tipos 
de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-
ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios x e 
raios gama. O que determina a sua classificação é a 
frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas 
e também o seu comprimento. Os ultrassons são ondas 
mecânicas que possuem frequencia a cima do limite 
audível para o ser humano (20.000 Hz). 
 
ITEM 4 

D19A-Reconhecer a temperatura como fator 
determinante na velocidade de uma reação. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de relacionar a 
temperatura como fator determinante na 
velocidade de uma reação. 

Conteúdos 
Cinética Química. Fatores que influenciam na 
velocidade média das reações. Velocidade média 
das reações. 

Conhecimentos prévios 
Transformações químicas. Reações químicas. 
Equações químicas. 
 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/pdf/18_ondas
http://www.professormario.com.br/textos/listas
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Expectativa de aprendizagem 

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

 
Nas embalagens dos produtos perecíveis, é informado 
aos consumidores orientações acerca da temperatura 
de armazenamento e validade. 
Um exemplo é a carne vermelha que apresenta a 
seguinte informação na embalagem. 

 
Disponível em: <http://www.swift.com.br/cuidados-

armazenar.aspx>. Acesso em: 19 maio 2017. 
 

Em baixas temperaturas, a carne vermelha terá maior 
durabilidade devido à diminuição  
 
(A) da pressão do sistema. 
(B) da sua superfície de contato. 
(C) da concentração de moléculas reativas.  
(D) da energia cinética das moléculas reativas.  
(E) da energia de ativação da reação de decomposição 
Gabarito: D 
Comentário do item 
Quando se pretende diminuir a velocidade da reação de 
decomposição de um alimento, abaixa-se a 
temperatura, colocando-o na geladeira, no congelador 
ou no freezer, dependendo do prazo que irá consumi-lo. 
A diminuição na temperatura diminui a energia cinética 
das partículas dos reagentes, diminuindo a quantidade 
de choques efetivos e a velocidade das reações. Em 
regra: quanto maior a temperatura, maior será a 
velocidade de uma reação. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Um químico realizou em laboratório alguns 
experimentos com o intuito de observar a velocidade 
em que uma solução aquosa do ácido HBr reagia com o 
magnésio metálico. Para isso, foram contadas, durante 
20 segundos, as bolhas referentes à produção de gás 
hidrogênio logo após os reagentes serem misturados. 
Na execução dos experimentos, foi utilizado o mesmo 
material metálico (magnésio), o mesmo volume de uma 
solução de HBr e a mesma massa do metal magnésio. Os 
critérios que sofreram alteração ao longo do 

experimento foram a forma de apresentação do 
magnésio (barra ou pedaços pequenos) e a 
temperatura. A tabela abaixo indica todas as condições 
utilizadas em cada experimento: 

 
Assinale a alternativa que apresenta os experimentos na 
ordem crescente do número de bolhas observado. 
 
(A) B, A, C 
(B) C, B, A 
(C) A, B, C 
(D) B, C, A 
(E) nda. 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
exercicios-quimica/exercicios-sobre-velocidade-das-reacoes-quimi- 

cas.htm#resposta-2932>. Acesso em: 19 maio 2017. 

Gabarito: A 
Comentário 
Quanto maior a superfície de contato (pedaços menores) 
e maior a temperatura, maior será a velocidade de uma 
reação. Assim, a ordem correta é B, A, C, porque: 
Experimento B = Magnésio em barra possui menor 
superfície de contato e 30 °C é uma temperatura baixa 
em comparação com a outra; logo, a reação é mais lenta 
e produz menos bolhas. 
Experimento A = Magnésio em barra possui menor 
superfície de contato e 50 °C é uma temperatura alta em 
comparação com a outra. A reação é mais lenta que a do 
experimento C e mais rápida em relação ao experimento 
B, com uma menor produção de bolhas que C e mais 
bolhas que B. 
Experimento C = Pedaços pequenos possuem maior 
superfície de contato e 50 °C é uma temperatura alta em 
comparação com a outra, logo, a reação é mais rápida e 
possui maior produção de bolhas. 
 
2. (UFMG) Na cinética de uma reação, o aumento da 
temperatura provoca aumento de todas as seguintes 
grandezas, exceto: 
 
(A) velocidade média das moléculas. 
(B) número de colisões entre as moléculas dos 

reagentes. 
(C) energia de ativação. 
(D) velocidade da reação. 
(E) energia do sistema. 
Gabarito: C 
Comentário 
Quando aumentamos a temperatura do meio, aumenta-
se a energia cinética média das partículas envolvidas na 
reação e, com isso, há um maior número de colisões 
entre elas. Desse modo, com um maior número de 
colisões, a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas 
é maior e, consequentemente, a reação química ocorre 



 
 

 

6 
 

mais rapidamente. A energia de ativação não depende 
da temperatura. 
 
3. (UFRS) Aumentando-se a temperatura de realização 
de uma reação química endotérmica observa-se que 
ocorre 
I - diminuição na sua velocidade, pois diminui a energia 
de ativação. 
II - aumento de sua velocidade, pois diminui a sua 
energia de ativação. 
III - aumento de sua velocidade, pois aumenta o número 
de moléculas com energia maior que a energia de 
ativação. 
 
Quais são corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
Gabarito: C 
Comentário 
Aumentando-se a temperatura de realização de uma 
reação química endotérmica observa-se que ocorre 
aumento de sua velocidade, pois aumenta o número de 
moléculas com energia maior que a energia de ativação.  
A temperatura é uma medida da agitação térmica das 
partículas que compõem uma substância. Isso significa que 
se aumentarmos a temperatura, a agitação das moléculas 
também aumentará. Um aumento na agitação das 
moléculas faz com que elas se movimentem mais 
rapidamente, aumentando a probabilidade de se colidirem 
de forma efetiva e com maior frequência. Como resultado, 
os reagentes atingirão mais rapidamente o complexo 
ativado que é o estado intermediário entre os reagentes e 
os produtos de uma reação. 
 

ITEM 5 

D19B-Relacionar a variação da pressão com 
alterações nas velocidades das reações. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de relacionar a 
variação da pressão com alterações nas velocidades 
das reações. 

Conteúdos 
Cinética Química. Fatores que influenciam na 
velocidade média das reações. Velocidade média das 
reações. 

Conhecimentos prévios 
Transformações químicas.  Reações químicas.  
Equações químicas.  

Expectativa de aprendizagem 

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

Duas reações no estado gasoso acontecem, 
simultaneamente, à temperatura constante, conforme 
representadas a seguir. 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/química/ 
Influência. pressão na—velocidade-das-reações.htm>. Acesso em: 22 

maio 2017(adaptado). 
                                                                                                           

A reação é mais rápida no sistema 
 
(A) 1 (um), pois o aumento da pressão implica um 

aumento na velocidade da reação.  
(B) 2 (dois), pois a diminuição da pressão implica um 

aumento na velocidade da reação. 
(C) 1 (um), pois o aumento do volume implica um 

aumento na velocidade da reação.  
(D) 2 (dois), pois a diminuição do volume implica um 

aumento na velocidade da reação. 
(E) 2 (dois), pois o aumento do volume implica um 

aumento da concentração. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
Quando aumentamos a pressão sobre o sistema, o 
volume diminui e as moléculas ou partículas dos 
reagentes ficam mais próximas umas das outras, o que 
aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre 
essas partículas e, consequentemente, a velocidade da 
reação aumenta. Desta forma, no sistema 1 (um), a 
reação é mais rápida. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Explique, utilizando a Teoria das Colisões, por que um 
aumento da pressão provoca um aumento da 
velocidade das reações químicas, num sistema de 
temperatura constante? 
De acordo com a Teoria das Colisões, uma das condições 
fundamentais para que uma reação ocorra é que as 
moléculas ou partículas dos reagentes que entraram em 
contato colidam de modo efetivo, com a orientação 
correta e com a energia mínima necessária (energia de 
ativação), resultando na quebra das ligações dos 
reagentes e formação de novas substâncias (produtos). 
Assim, quando aumentamos a pressão sobre o sistema, 
o volume diminui e as moléculas ou partículas dos 
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reagentes ficam mais próximas umas das outras, o que 
aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre 
essas partículas e, consequentemente, a velocidade da 
reação aumenta. 
 
2. (FURG) Complete o seguinte parágrafo: 
“A rapidez com que ocorre uma reação química em fase 
gasosa em um recipiente rígido fechado 
________________________conforme aumentam a 
temperatura e a ________________”. 
Qual das alternativas abaixo contém a sequência correta 
de complementos? 
 
(A) diminui, pressão. 
(B) aumenta, densidade. 
(C) diminui, densidade. 
(D) permanece constante, densidade. 
(E) aumenta, pressão. 
Gabarito: E 
Comentário 
A rapidez com que ocorre uma reação química em fase 
gasosa em um recipiente rígido fechado aumenta 
conforme aumentam a temperatura e a pressão. Nessas 
condições, as moléculas ou partículas dos reagentes 
ficam mais próximas umas das outras, o que aumenta a 
probabilidade de ocorrência de colisões entre essas 
partículas e, consequentemente, a velocidade da reação 
aumenta. 
 
3. (CEFET/PR-1998) A determinação da velocidade de 
uma reação é feita pela medida apropriada de uma 
propriedade físico-química de um dos componentes ou 
do sistema como um todo, que varia no decorrer da 
reação. 
Diante dessa consideração, pode-se dizer que a melhor 
propriedade que poderá ser medida para se estudar a 
cinética de formação do gás acetileno a partir da mistura 
de carbeto de cálcio com água em um recipiente de 
volume constante é a variação de 
 
(A) condutividade. 
(B) cor na solução. 
(C) pH do meio. 
(D) pressão do sistema. 
(E) temperatura. 
Gabarito: D 
Comentário 
A melhor propriedade que poderá ser medida para se 
estudar a cinética de formação do gás acetileno em um 
recipiente de volume constante é a variação de pressão 
do sistema. Em se tratando de um gás, a variação da 
pressão do sistema influencia na velocidade de 
formação do produto. 
 

 
 
 

ITEM 6 

D19C-Relacionar o aumento da concentração com o 
aumento da velocidade das reações. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de relacionar o 
aumento da concentração com o aumento da 
velocidade das reações. 

Conteúdos 
Cinética Química. Fatores que influenciam na 
velocidade média das reações. Velocidade média 
das reações. 

Conhecimentos prévios 
Transformações químicas. Reações químicas. 
Equações químicas. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
Ao abanar o carvão em brasa numa churrasqueira, nota-
se que a brasa fica mais incandescente. Esse simples 
procedimento aumenta a velocidade da reação de 
combustão. 
O fator determinante para essa maior velocidade da 
reação é o aumento da 
 
(A) superfície de contato do carvão. 
(B) concentração do gás oxigênio. 
(C) temperatura da churrasqueira. 
(D) pressão do gás oxigênio. 
(E) energia de ativação. 
Gabarito: B 
Comentário do item 
Na reação de combustão, ao abanar o carvão, aumenta-
se a concentração de gás oxigênio, que é o reagente da 
combustão. Este procedimento aumenta a velocidade da 
reação. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Os incêndios nas matas se propagam com maior 
rapidez quando está ventando. Proponha uma 
explicação para isso, utilizando os fatores que podem 
alterar a velocidade de uma reação.  
Em dias que estão ventando, os incêndios se propagam 
com maior rapidez, devido ao aumento da concentração 
do O2, favorecendo a combustão. 
 
2. (Unifap/AP - Adaptado) As reações químicas, em 
geral, podem ser aceleradas. Um fator que acelera uma 
reação química é 
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(A) a diminuição da superfície de contato. 
(B) a diminuição da concentração dos reagentes. 
(C) o aumento da concentração dos reagentes. 
(D) a ausência do contato entre os reagentes. 
(E) a ausência de substâncias reagentes. 
Gabarito: C 
Comentário 
Um fator que acelera uma reação química é o aumento da 
concentração dos reagentes. Quando aumentamos a 
concentração haverá uma maior quantidade de moléculas 
presentes no sistema em um mesmo espaço, o que 
acarretará em aumento nas colisões num mesmo intervalo 
de tempo e, consequentemente, uma maior probabilidade 
de ocorrerem choques efetivos ou eficazes. 

 
3.(MACKENZIE/SP) Quais dos itens seguintes, 
associados, aumentam a velocidade da reação entre o 
ferro metálico e o ácido clorídrico? 
 
I. Ferro em lâminas. 
II. Ferro finamente dividido. 
III. Ácido clorídrico 6 mol/L. 
IV. Ácido clorídrico 1 mol/L. 
 
(A) III e IV. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I e II. 
(E) II e IV. 
Gabarito: C 
Comentário 
A associação do ferro finamente dividido com o ácido 
clorídrico 6mol/L faz com que a reação aconteça com uma 
velocidade maior. Nessas condições, temos uma maior 
superfície de contato e uma solução mais concentrada.  

 
ITEM 7 

D19D-Analisar a influência da superfície de contato 
na velocidade das reações. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de analisar a 
influência da superfície de contato na velocidade das 
reações. 

Conteúdos 
Cinética Química. Fatores que influenciam na 
velocidade média das reações. Velocidade média das 
reações. 

Conhecimentos prévios 
Transformações químicas. Reações químicas. 
Equações químicas. 

Expectativa de aprendizagem 

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

  

O ferro metálico reage com o ácido clorídrico, 
produzindo o cloreto de ferro e liberação do gás 
hidrogênio, conforme reação a seguir: 
 
Fe(s) + 2HCl(l)        ͢    FeCl2(aq) + H2(g) 
 
Essa reação foi demonstrada em dois experimentos, em 
que massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais 
da mesma solução de ácido clorídrico, à mesma 
temperatura. O primeiro, com uma placa de ferro e no 
segundo, pó de ferro.  
O experimento em que a reação foi mais rápida foi  
 
(A) com a placa de ferro, pois sua superfície de contato 

é maior. 
(B) com a placa de ferro, pois sua superfície de contato 

é menor. 
(C) com o pó de ferro, pois sua superfície de contato é 

maior. 
(D) com o pó de ferro, pois sua superfície de contato é 

menor. 
(E) em ambos, pois a quantidade de ferro utilizada foi a 

mesma. 
Gabarito: C 
Comentário do item 
A superfície de contato entre os reagentes interfere na 
velocidade das reações químicas. Quanto maior a 
superfície de contato, maior o número de moléculas 
reagindo, maior o número de colisões eficazes e, 
portanto, aumenta a velocidade da reação. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1.A sabedoria popular indica que, para cozinhar batatas, 
é indicado cortá-las em pedaços. Em condições 
reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, 
mas algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a 
cortada cozinha em maior velocidade. O fator 
determinante para essa maior velocidade da reação é o 
aumento da 
 
(A) pressão. 
(B) temperatura. 
(C) concentração. 
(D) superfície de contato. 
(E) natureza dos reagentes. 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br 
/exercicios-quimica/exercicios-sobre-velocidade-das-reacoes-qui- 

Micas.htm#questao-2933>. Acesso em: 19 maio 2017. 

Gabarito: D 
Comentário 
Quando cortamos uma batata em pedaços menores e 
colocamos para cozinhar, estamos fazendo com que a 
ação do calor seja realizada em uma área maior, isto é, 
estamos aumentando a superfície de contato. 
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2.(Puccamp) No laboratório, o hidrogênio pode ser 
preparado pela reação de zinco com solução de ácido 
clorídrico. 
Observe as condições especificadas nas experiências a 
seguir. 

 
A velocidade da reação é maior em 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
(E) V. 
Gabarito: C 
Comentário 
As experiências citadas contemplam os fatores: 
temperatura, superfície de contato e concentração, que 
podem influenciar na velocidade das reações. 
Analisando-as temos que na temperatura de 30 °C, o 
zinco em pó reage mais rápido com uma solução de 1,0 
mol/L de ácido clorídrico.  
 
3.(PUC-SP) Quando se leva uma esponja de aço à chama 
de um bico de gás, a velocidade da reação de oxidação é 
tão grande que incendeia o material. O mesmo não 
ocorre ao se levar uma lâmina de aço à chama. Nessas 
experiências, o fator que determina a diferença das 
velocidades de reação é 
 
(A) a pressão. 
(B) o catilsador. 
(C) a concentração. 
(D) o estado físico. 
(E) a superfície de contato. 
Gabarito: E 
Comentário 
Na esponja de aço a superfície de contato é maior que 
na lâmina de ferro, o que aumenta a velocidade da 
reação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 8 

D40A-identificar a importância da fauna e flora do 
cerrado 
Indicador/habilidades 
O descritor avalia se o aluno é capaz de identificar a 
importância da fauna e flora do cerrado. 

Conteúdos 
Diversidade de vertebrados (Peixes, Anfíbios, 
Répteis, Aves e Mamíferos), contemplando a fauna 
do cerrado. 

Conhecimentos prévios 
Biomas brasileiros. 

Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer a fauna do cerrado. 

 
O lobo guará é o símbolo da fauna do bioma Cerrado, 
tendo esse nome, porque a base da sua alimentação é a 
lobeira, fruto característico dessa região. 
A fauna e a flora do cerrado têm grande importância 
devido a  
 
(A) biodiversidade animal e vegetal, cujos frutos tem 

grande valor nutritivo e medicinal. 
(B) venda de animais silvestres que gera riqueza para 

essa região. 
(C) caça e pesca que movimenta a economia dessa 

região. 
(D) exportação de animais e plantas dessa região. 
(E) exploração mineral e vegetal desse bioma. 
Gabarito: A 
Comentário do item  
A fauna e flora do cerrado tem grande importância 
devido à biodiversidade animal e vegetal, cujos frutos 
têm grande valor nutritivo e medicinal. Devido à grande 
diversidade, muitos animais e plantas do cerrado ainda 
são pouco conhecidos, mas já se sabe que, no caso das 
plantas, elas têm um grande valor medicinal e nutritivo. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. (UNESP–2008) Constitui um bioma brasileiro que se 
estendia originalmente por uma área de dois milhões de 
km², hoje restam apenas 20% desse total. Este bioma 
apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro 
e alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre 
arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso de 
vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil 
espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos 
vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente 
afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o 
sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração 
com a ocupação humana. 

Disponível em: <www.portalbrasil.net>. Acesso em: 29 abr. 2008 
(adaptado). 
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O bioma brasileiro a que o texto faz referência é: 
 
(A) campos. 
(B) floresta latifoliada. 
(C) caatinga. 
(D) cerrado. 
(E) floresta equatorial. 
Gabarito: D 
Comentário 
O Cerrado brasileiro é um bioma predominante em 
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Tocantins. Possui clima seco, apresentando, em 
determinadas épocas, umidade relativa do ar inferior a 
15%. Mesmo assim, esse bioma possui uma elevada 
diversidade ambiental. A vegetação é rasteira como as 
gramíneas, alguns arbustos e árvores de casca grossa e 
galhos retorcidos. Alguns representantes da fauna deste 
bioma são a ema, a maior ave das Américas, tamanduá-
bandeira, lobo-guará, entre outros. 
 
2. Além da grande biodiversidade da fauna e flora do 
Cerrado, este bioma tem grande importância para o 
planeta. Explique.  
Uma das principais importâncias ambientais do bioma 
cerrado, além da biodiversidade, é que ele é 
fundamental para a manutenção do equilíbrio 
hidrológico no país, caracterizando-se como uma grande 
caixa d'água no continente sul-americano, captando 
águas pluviais que abastecem nascentes que formam 
rios das bacias do Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São 
Francisco, Paraná, Araguaia e Paraguai. Também pelos 
imensos aquíferos aqui encontrados, entre eles o 
Aquífero Guarani. A destruição das nascentes, rios, 
veredas torna inviável a sobrevivência de todos os seres 
que dependem dessas águas, inclusive para atividades 
produtivas, dentro e fora da região do Cerrado. 
 
3. O bioma “cerrado” além de abrigar as nascentes de 
vários rios importantes para o Brasil, possui grande 
biodiversidade.  
Cite dois representantes da fauna e da flora desse 
ecossistema.  
Representantes da fauna: lobo-guará e tamanduá e da 
flora: pequi e lobeira. 
 
ITEM 9 

D44C-dentificar estruturas e ciclo de vida dos seres 
vivos. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia se o estudante é capaz de 
identificar as estruturas e ciclo de vida dos seres 
vivos. 

Conteúdo 
Diversidade de Invertebrados (Poríferos, Cnidários, 
Helmintos, Anelídeos e Moluscos).  

Conhecimentos prévios 
Grupos de seres vivos.  

Expectativa de aprendizagem 

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

 
As minhocas são animais de corpo alongado e 
segmentado em anéis, pertencendo ao Filo Anelida.  
Quanto ao ciclo de vida da minhoca, é correto afirmar 
que  
 
(A) o desenvolvimento é direto e a reprodução pode ser 

assexuada ou sexuada. 
(B) o desenvolvimento é direto e a reprodução é 

assexuada. 
(C) o desenvolvimento é indireto e a reprodução é 

assexuada. 
(D) o desenvolvimento é direto e a reprodução é 

sexuada.  
(E) o desenvolvimento é indireto e a reprodução é 

sexuada. 
Gabarito: D 
Comentário do item  
A minhoca é um dos representantes do filo anelídea, cujo 
ciclo de vida tem reprodução sexuada, sendo as espécies 
frequentemente (oligoquetos e hirudíneos) 
hermafroditas e com desenvolvimento direto, ou seja, os 
filhotes têm a forma dos adultos.  

 
Atividade relacionada ao item 

 
1.(FUVEST) Um animal com tubo digestório completo, 
sistema circulatório fechado, sangue com hemoglobina 
e hermafrodita pode ser: 
 
(A) uma minhoca. 
(B) uma planária. 
(C) uma barata. 
(D) um caramujo. 
(E)  uma lombriga. 
Gabarito: A 
A minhoca é um anelídeo com tubo digestores 
completos, sistema circulatório fechado, sangue com 
hemoglobina e hermafrodita. 
 
2. (UNISA) Nas minhocas a fecundação é __________ e 
o desenvolvimento é _____________. 
 
(A) interna; direto. 
(B) externa; direto. 
(C) interna; indireto. 
(D)  externa; indireto. 
(E)  interna; indireto com larva trocófora. 
Gabarito: A 
Comentário  
A fecundação nas minhocas é interna e o 
desenvolvimento é direto. A reprodução é sexuada, 
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sendo as espécies frequentemente (oligoquetos e 
hirudíneos) hermafroditas. 
 
3. (UFSCar- SP) Um biólogo encontra uma nova espécie 
de animal de aspecto vermiforme. A princípio, fica em 
dúvida se este é um representante do Filo Annelida ou 
Nematoda. Para decidir entre as duas opções, você 
recomendaria que ele examinasse a presença de  
 
(A) simetria bilateral. 
(B) segmentação corporal. 
(C) sistema circulatório aberto. 
(D) sistema digestivo completo. 
(E) sistema nervoso difuso. 
Gabarito: B 
Comentário 
A segmentação corporal é uma característica 
importante para distinguir os dois grupos, uma vez que 
nematódeos não apresentam corpo formado por 
segmentos como os anelídeos. 
 
 ITEM 10 

D44C-identificar estruturas e ciclo de vida dos seres 
vivos. 

Indicador/habilidades 
Este descritor avalia se o estudante é capaz de 
identificar as estruturas e ciclo de vida dos seres 
vivos. 

Conteúdos 
Diversidade de Invertebrados (Poríferos, Cnidários, 
Helmintos, Anelídeos e Moluscos). 

Conhecimento prévio 
Grupos de seres vivos. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
Os artrópodes apresentam um esqueleto externo 
chamado de exoesqueleto, que é constituído por um 
carboidrato chamado de quitina. O exoesqueleto é 
muito duro e resistente e protege o corpo do animal 
como uma armadura. 

Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/artropodes.htm>. 
Acesso em: 25 maio 2017. 

O exoesqueleto é a estrutura que permitiu aos 
artrópodes  
 
(A) ter a habilidade de voar. 
(B) desenvolver ovos com casca. 
(C) viver em diferentes ambientes. 
(D) viver em ambientes sem oxigênio. 
(E) ter uma quantidade reduzida de filhotes. 
Gabarito: C 
Comentário do item  
O exoesqueleto é a estrutura que permitiu aos artrópodes 
viver em diferentes ambientes. Estes seres vivos não 

crescem, continuamente e, desta forma, precisam trocar o 
exoesqueleto algumas vezes para que consigam 
crescer. Esta troca se chama ecdise e pode ocorrer diversas 
vezes, ao longo da vida do animal. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A lagosta é um crustáceo, o escorpião, um aracnídeo; e a 
abelha, um inseto.  
Esses organismos pertencem ao Filo 
 
(A) Anellida. 
(B) Protozoa. 
(C) Helmintos. 
(D) Arthropoda. 
(E) Porifera. 
Gabarito: D 
Comentário 
Os animais pertencentes ao filo Arthropoda são 
invertebrados, triblásticos e celomados. Possuem simetria 
bilateral, exoesqueleto, corpo segmentado (metameria) e 
apêndices articulados, o que justifica o nome do filo (artro 
= articulação; podos = patas). 
 
2.Relacione as colunas completando as informações: 
 
(A) artrópodes possuem o sistema digestório ... 
(B) aracnídeos respiram por ...  
(C) artrópodes possuem sistema circulatório ... 
(D) insetos eliminam suas excreções por meio de ... 
(E) crustáceos excretam por meio de suas glândulas 

antenais, também chamadas de glândulas verdes, e 
também pelas ... 

(   ) filotraqueias ou pulmões foliáceos. 
(   ) completo. 
(   ) Glândulas maxilares 
(   ) aberto. 
(   ) túbulos de Malpighi 
Gabarito  
(B); (A); (E); (C); (D) 
Comentário 
(A) Artrópodes possuem o sistema digestório completo. 
(B) Aracnídeos respiram por filotraqueias ou pulmões 
foliáceos. 
(C) Artrópodes possuem sistema circulatório aberto. 
(D) Insetos eliminam suas excreções por meio de túbulos de 
Malpighi. 
(E) crustáceos excretam por meio de suas glândulas 

antenais, também chamadas de glândulas verdes, e 
também pelas glândulas maxilares. 

 
3. Qual a importância do exoesqueleto dos artrópodes? 
O esqueleto externo (exoesqueleto) dos artrópodes 
terrestres é geralmente coberto por uma camada de cera, 
que diminui a perda de água por evaporação.  Além de 
sustentar o corpo do animal e protegê-lo contra 
predadores.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens. 

 
ITEM 1 

D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto. 

Indicador/habilidades  
Identificar o termo o qual se refere o pronome “a”. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: poemas, crônicas, pronomes, 
artigos de opinião etc.  

Conhecimentos prévios 
Pronomes, adjetivos, substantivos etc. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler associativa e comparativamente os gêneros 
em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e 
função social (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino 
Médio. Eixo: Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 1 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1 e 2.  

 
Língua Portuguesa 

                                  Olavo Bilac                             

 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 
 
Amo-te assim, desconhecida e obscura. 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela, 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 
em que da voz materna ouvi: "meu filho!", 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

Disponível em: <http://www.releituras.com/olavobilac_lingua.asp/>. 
Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

1. No verso “Amo-te assim, desconhecida e obscura.” (2ª 
estrofe), o pronome “te” se refere a qual palavra ou 
expressão? 
O pronome “te” se refere à última flor do Lácio.  
 

2. Caso o pronome “te” fosse substituído pelo pronome 
“a”, haveria perda do sentido original do verso ou do 
poema como um todo? Justifique.  
Não haveria perda do sentido original do poema, mas, em 
contrapartida, uma reestruturação em alguns trechos 
deveria ser feita a fim de adequar o poema à mudança do 
uso do pronome, já que, com o pronome “te” o eu lírico se 
dirige diretamente à flor do Lácio, enquanto que, com o 
uso do pronome “a”, ele iria se referir indiretamente a ela.  

 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3.  

 
                     Via Láctea 
                                         Olavo Bilac 

 

Talvez sonhasse, quando a vi. Mas via 
Que, aos raios do luar iluminada, 
Entre as estrelas trêmulas subia 
Uma infinita e cintilante escada. 
 
E eu olhava-a de baixo, olhava-a... Em cada 
Degrau, que o ouro mais límpido vestia, 
Mudo e sereno, um anjo a harpa doirada, 
Ressoante de súplicas, feria... 
 
Tu, mãe sagrada! vós também, formosas 
Ilusões! sonhos meus! Íeis por ela 
Como um bando de sombras vaporosas. 
 
E, ó meu amor! eu te buscava, quando  
Vi que no alto surgias, calma e bela,  
O olhar celeste para o meu baixando... 

Disponível em:<http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=//ww 
w.biblio.com.br/conteudo/OlavoBilac/vialactea.htm/>.Acesso em: 20 

jun. 2017. 
 

3. No verso “E eu olhava-a de baixo, olhava-a...(...)” (2ª 
estrofe), a qual termo o pronome  “a” se refere? 
Justifique sua resposta. 
O pronome “a” se refere à Via Láctea, título do poema. 
Na estrofe anterior, o eu poético diz que o que ele viu 
estava entre as estrelas trêmulas e ele a olhava de baixo. 
Assim, ao associar esses versos ao título do poema, 
conclui-se que o eu lírico se refere à Via Láctea.  
 

ITEM 2 
D1(G)-Localizar informações explícitas em um texto. 

Indicador/habilidades 
Localizar uma informação explícita em um poema. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: poemas, romances, crônicas, 
contos, resenhas, artigos de opinião etc. 

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler poemas, utilizando as estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos: 
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✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 
inferência); 

✓ Verificação de hipóteses (seleção e 
checagem) (Currículo Referência do Estado 
de Goiás. Língua Portuguesa. 1ª Série do 
Ensino Médio. Eixo: Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 2 

 
Releia o texto “Língua portuguesa” para responder as 
atividades 1 e 2. 
 
1. De acordo com o poema, quem chorou no exílio 
amargo?  
De acordo com o poema, quem chorou no exílio amargo 
foi Camões. 
 
2. O que o eu poético considera “ouro nativo” e “bruta 
mina”? 
O poeta refere-se à última Flor do Lácio, no caso, a língua 
portuguesa. 
 
Releia o texto “Via Láctea” para responder a atividade 3. 
 
3. De acordo com o poema, de onde o eu poético 
olhava a via láctea? 
Ele a olhava de baixo, como pode ser confirmado no 
primeiro verso da segunda estrofe. 
 

ITEM 3 
 D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Indicador/habilidades 
Inferir o sentido de uma palavra no contexto em que 
ela foi usada 

Conteúdos: 
Gêneros textuais: notícias, contos literários, 
crônicas, resenhas, cartas de leitor, artigos de 
opinião etc.  

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler poemas, notícias e diários, utilizando as 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação dos textos: 
✓ formular de hipóteses (antecipação e 

inferência). 
✓ verificar de hipóteses (seleção e checagem) 

(Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 8º Ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de leitura). 

 
 
 
 
 
 
 

Atividades relacionadas ao item 3 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 

 
Como as mulheres dominaram o mundo                                                                                                                                      

                                                                           Luís Fernando Veríssimo 
 
Conversa entre pai e filho, por volta do ano de 

2031 sobre como as mulheres dominaram o mundo. 
− Foi assim que tudo aconteceu, meu filho... 

Elas planejaram o negócio discretamente, para que não 
notássemos. Primeiro elas pediram igualdade entre os 
sexos. Os homens, bobos, nem deram muita bola para 
isso na ocasião. Parecia brincadeira. 

Pouco a pouco, elas conquistaram cargos 
estratégicos: Diretoras de Orçamento, Empresárias, 
Chefes de Gabinete, Gerentes disso ou daquilo. 

[...] 
− Pai, conta mais... 
− Bem filho... O resto você já sabe. 
Instituíram o Robô "Troca-Pneu" como 

equipamento obrigatório de todos os carros... 
A Lei do Já-Prá-Casa, proibindo os homens de 

tomar cerveja depois do trabalho... 
E, é claro, a famigerada semana da TPM, uma 

vez por mês... 
− TPM??? 
− Sim, TPM... A Temporada Provável de 

Mísseis... É quando elas ficam irritadíssimas e o mundo 
corre perigo de confronto nuclear... 

− Sinto um frio na barriga só de pensar, pai... 
− Sssshhh! Escutei barulho de carro 

chegando. Disfarça e continua picando essas batatas... 
Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/Mzk4NDI1/.> 

Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
1. No trecho “Os homens, bobos, nem deram muita 
bola para isso na ocasião.”, o que a expressão destacada 
significa? 
A expressão destacada significa que os homens não se 
importaram com as exigências das mulheres. 
 
2. Por qual outra expressão idiomática a em análise 
pode ser substituída sem que haja perda de sentido? 
A expressão pode ser substituída por “não ligar”: Os 
homens, bobos, nem ligaram para isso, ou seja, nem 
deram a devida importância. 
  
3. No trecho “- Sinto um frio na barriga só de pensar, 
pai...”, o que a expressão “frio na barriga” significa nesse 
contexto? 
A expressão “frio na barriga” está relacionada à 
angústia, medo, ansiedade etc. Nesse caso, pelo 
contexto, percebe-se que o menino sente medo só de 
pensar numa possível guerra provocada pelas mulheres.  
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ITEM 4 

D1(O)-Localizar informações explícitas em um texto. 

Indicador/habilidades 
Localizar uma informação explícita em uma notícia. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: notícias, contos literários, crônicas, 
resenhas, cartas de leitor, artigos de opinião etc. 

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem  

• Ler utilizando diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos: 
✓ formular hipóteses (antecipação e inferência); 
✓ verificar hipóteses (seleção e checagem) 

(Currículo Referência do Estado de Goiás) 
Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino Médio. 
Eixo: Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 4 

 
Releia o texto “Como as mulheres dominaram o mundo” 
para responder as atividades 1, 2 e 3. 
 
1. De acordo com o texto, em que ano pai e filho estavam 
tendo a conversa? 
De acordo com o texto, a conversa entre pai e filho era por 
volta do ano de 2031.  
 
2. Ainda de acordo com o texto, qual foi o significado 
atribuído para a sigla TPM? 
O pai denomina TPM como Temporada Provável de 
Mísseis.  
 
3. O pai comenta com o filho que algumas leis foram 
instituídas pelas mulheres. Quais são essas leis? 
As mulheres instituíram o Robô “Troca-Pneu” como 
equipamento obrigatório de todos os carros e a lei do Já-
Prá-Casa, proibindo os homens de tomar cerveja depois do 
trabalho. 
 
ITEM 5 

D14-Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Indicador/habilidades 
Identificar se determinado parágrafo expressa 
predominantemente um fato ou uma opinião. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: notícias, poemas, contos, crônicas, 
romances. 

Conhecimentos prévios 
Saber diferenciar fato de opinião; ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem 

•   Ler associativa e comparativamente os gêneros em 
estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função 
social (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino Médio. Eixo: 
Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 5 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3.  
 

Seguir um amigo de carro faz a viagem ficar mais perigosa 
 

Nada de deixar que te mostrem o caminho: para não 
perder o veículo de vista, o motorista presta menos 
atenção na estrada e faz manobras mais arriscadas. 

Pâmela Carbonari 
 

Se você já viajou de carro para um lugar 
desconhecido, provavelmente deve ter ouvido a frase: 
“Me segue que eu conheço o caminho”. Na hora, a 
camaradagem parece a solução ideal. Mas a ciência 
acaba de comprovar que a ideia não é tão boa assim. 

Um novo estudo realizado pela Universidade 
do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, comprovou 
que motoristas que seguem outro veículo ficam mais 
propensos a fazer manobras arriscadas e se acidentar. A 
pesquisa foi inspirada em um processo judicial em que 
houve um grave acidente envolvendo um carro que 
seguia outro. Até então, não havia nenhuma certificação 
científica de que a prática pudesse ser perigosa. 

Para isso, os cientistas fizeram simulações com 
jovens com carteira de habilitação entre 18 e 22 anos. 
Na primeira etapa do experimento, pediram que eles 
dirigissem como quisessem, para mapear o 
comportamento básico deles como motoristas. Em 
seguida, compararam a conduta padrão no trânsito à 
forma como dirigem quando estão usando um sistema 
de navegação (GPS) e seguindo outro motorista. 

“Nós observamos que as mudanças de 
comportamento quando um motorista segue outro 
aumentam a probabilidade de acidentes”, afirma o 
professor de sistemas de engenharia humana, Robert 
Gray, na divulgação da pesquisa. 

Os cientistas perceberam que quando alguém 
segue outro veículo, o motorista dirige mais rápido, faz 
curvas com menos cuidado e chega muito próximo ao 
carro da frente se comparado a quando dirige em 
condições normais ou com GPS. Além disso, está mais 
propenso a passar em sinais vermelhos e cortar a 
passagem dos pedestres que atravessam a via. Eles 
atribuem esse comportamento arriscado à desatenção 
causada pelo medo de se perder. 

Nenhuma lei foi burlada para chegar a essas 
conclusões. O experimento foi realizado por um 
simulador com 300º graus de visão para evitar que a 
piora de comportamento na estrada contagiasse outros 
motoristas e causasse danos reais – geralmente, se 
alguém quebra regras de trânsito, as pessoas próximas 
tendem a ser influenciadas e cometem os mesmos 
erros. 

Na dúvida, não confie tanto no “me segue que 
eu conheço o caminho”. Para ter uma viagem segura e 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00705/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00705/full
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tranquila, você pode estudar o mapa da região, colocar 
o destino no GPS ou dar uma carona para seu amigo – e 
ganhar um copiloto que conhece cada curva da estrada. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/seguir-
um-amigo-de-carro-deixa-a-viagem-mais-perigosa/>. Acesso em: 27 

jun. 2017. 
 

1. Releia o segundo parágrafo do texto e responda: 
nesse parágrafo há uma predominância de fatos ou de 
opiniões do autor do texto? Justifique. 
Há uma predominância de fatos, já que o autor 
apresenta o resultado de uma pesquisa realizada pela 
Universidade do Estado do Arizona, nos EUA. 
 
2. Releia o último parágrafo e retire uma opinião do 
autor do texto. Justifique sua resposta. 
“Na dúvida, não confie tanto no ‘me segue que eu 
conheço o caminho’. Para ter uma viagem segura e 
tranquila, você pode estudar o mapa da região, colocar 
o destino no GPS ou dar uma carona para seu 
amigo(...)”. Todo esse trecho pode ser considerado uma 
opinião do autor. Para ele, estudar o mapa da região e 
navegar pelo GPS parece ser uma solução mais segura 
do que seguir um outro carro. Talvez uma outra pessoa 
considere que apenas estudar o mapa da região ou fazer 
anotações sobre onde ir ou até mesmo perguntar a 
mototaxistas ou motoristas de táxis sobre o melhor 
caminho pode ser a melhor solução. 
  
3. Em sua opinião, qual a melhor forma de dirigir para 
uma região desconhecida? O que você faria se tivesse 
que ir a um setor da sua cidade que você ainda não 
conhece? 
Professor(a), espera-se que os estudantes  respondam a 
questão levando em consideração o fato de se 
colocarem como   motoristas que irão dirigir para um 
local desconhecido. Respostas como: iria de ônibus ou a 
pé não devem ser consideradas. 
 
ITEM 6 

D1(B)-Localizar informações explícitas em um texto. 

Indicador/habilidades 
Identificar uma informação explícita em um poema. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: poemas, artigos de opinião, resenhas 
etc. 

Conhecimentos prévios  
Ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler poemas, romances, comentários (blog, 
facebook etc.), utilizando diferentes estratégias de 
leitura como mecanismos de interpretação de 
texto: 
✓ formular hipóteses (antecipação e inferência); 
✓ verificar hipóteses (seleção e checagem) 

(Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino Médio. 
Eixo: Prática de leitura). 

Atividades relacionadas ao item 6 
 

Releia o texto “Seguir um amigo de carro faz a viagem 
ficar mais perigosa” e responda as atividades 1, 2 e 3. 
 
1. O texto em estudo informa sobre uma pesquisa 
realizada pela Universidade do Arizona, nos EUA. Para a 
realização da pesquisa, os cientistas fizeram uma 
simulação com jovens com carteira de motorista de 
quais idades? 
Os cientistas fizeram simulações com jovens com 
carteira de habilitação entre 18 e 22 anos. 
 
2. Quais foram os resultados da pesquisa realizada 
pelos cientistas da Universidade? 
Os cientistas perceberam que, quando alguém segue 
outro veículo, ele/ela dirige mais rápido, faz curvas com 
menos cuidado e não mantém a distância de segurança 
recomendada de outros carros comparado a quando 
dirige em condições normais ou com GPS. 
 
3. O que motivou a pesquisa realizada pelos cientistas 
da Universidade do Arizona? 
A pesquisa foi motivada por um processo judicial em que 
houve um grave acidente envolvendo um carro que 
seguia outro. 
 
ITEM 7 

D19-Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 
escolha da exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos.  

Indicador/habilidades: 
Reconhecer o efeito de sentido provocado pela 
repetição de uma expressão em um poema. 

Conteúdos 
Gêneros textuais: poema, artigos de opinião, contos, 
romances, cartas de leitor, comentários etc. 

Conhecimentos prévios 
Refletir sobre o uso das figuras de linguagens em 
diferentes textos de diferentes gêneros. 

Expectativas de aprendizagem 

• Ler poemas, romances, comentários (blog, 
facebook etc.), utilizando diferentes estratégias de 
leitura como mecanismos de interpretação de 
texto: 
✓ formular hipóteses (antecipação e 

inferência); 
✓ verificar hipóteses (seleção e checagem). 

• Ler comparativa e associativamente os gêneros em 
estudo, observando forma, conteúdo, estilo e 
função social (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 2ª série do Ensino 
Médio. Eixo: Prática de leitura). 
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Atividades relacionadas ao item 7 
 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
 

Poeminha amoroso 
                                                                      Cora Coralina 

Este é um poema de amor  
tão meigo, tão terno, tão teu...  
É uma oferenda aos teus momentos  
de luta e de brisa e de céu...  
E eu,  
quero te servir a poesia  
numa concha azul do mar  
ou numa cesta de flores do campo.  
Talvez tu possas entender o meu amor.  
Mas se isso não acontecer,  
não importa.  
Já está declarado e estampado  
nas linhas e entrelinhas  
deste pequeno poema,  
o verso;  
o tão famoso e inesperado verso que  
te deixará pasmo, surpreso, perplexo...  
eu te amo, perdoa-me, eu te amo... 

Disponível em: <https://pensador.uol.com.br/poemas_de_cora_co 
ralina/>. Acesso em: 22 maio 2017.  

 

1. Qual o nome dado à figura de linguagem utilizada no 
penúltimo verso do poema? 
Essa figura de linguagem recebe o nome de gradação. 
 
2. Explique que tipo de sentimento é demonstrado pelo 
eu lírico com a ordem em que as palavras desse verso 
(pasmo, surpreso, perplexo...) se encontram. 
O eu lírico demonstra uma expectativa em relação à 
reação de seu/sua interlocutor/a. Há a expectativa de 
que o verso surpreenda o/a seu/sua interlocutor/a a 
ponto de deixá-lo/a perplexo/a. 
  
3. Na questão anterior, discutimos o tipo de 
sentimento demonstrado pelo eu lírico com a gradação 
das palavras “pasmo”, “surpreso” e “perplexo”. Nesta 
questão, propomos a reflexão sobre o que se pode 
perceber das sensações do eu lírico. As palavras 
demonstram expectativa do eu lírico em relação à 
reação de seu/sua interlocutor/a, mas o que a ordem 
dessas palavras pode sugerir em relação a essa 
expectativa? 
A ordem dessas palavras pode sugerir a intensificação da 
expectativa do eu lírico em relação à reação de seu/sua 
interlocutor/a: não apenas pasmo, mas surpreso, mais 
do que surpreso, perplexo.  
 
 
 
 
 
 

ITEM 8 

D15-Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

Indicador/habilidades 
Identificar a relação estabelecida pelo uso de uma 
expressão. 

Conteúdos  
Gêneros textuais: notícias, artigos de opinião, contos, 
romances, poemas etc. 
Elementos articuladores (preposições, conjunções, 
advérbios etc.).  

Conhecimentos prévios  
Reconhecer as possíveis relações estabelecidas pelo 
uso das conjunções. 

Expectativa de aprendizagem 

• Refletir sobre o emprego de palavras ou 
expressões que têm a função de articular as ideias 
no artigo de opinião (conjunções, pronomes 
relativos, advérbios e outras expressões que 
indicam tomada de posição, indicação de certeza 
ou probabilidade, acréscimo de 
argumentos)(Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino 
Médio. Eixo: Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 8 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
 
“Já que algumas pessoas importantes para mim não 
podem comparecer à comemoração do meu 
aniversário, irei fazer apenas um jantar simples”.  
 
1. Qual a relação estabelecida pela conjunção já que 
no trecho em estudo? 
No trecho em estudo, a expressão “já que” estabelece 
uma relação de causalidade. A causa de o/a 
aniversariante fazer apenas um jantar simples é o fato 
de que pessoas importantes para ele/ela não poderem 
comparecer à comemoração de aniversário. 
 
2. A referida expressão poderia ser substituída por 
outra sem que houvesse perda do sentido do trecho? 
Sim, a referida expressão poderia ser substituída por 
“como”, por exemplo.  
Como algumas pessoas importantes para mim não 
podem comparecer à comemoração do meu 
aniversário, irei fazer apenas um jantar simples. 
 
3. Como você já sabe a expressão “já que” é uma 
conjunção subordinada adverbial causal. Explique a 
função dessas conjunções nas orações. 
As orações subordinadas adverbiais indicam que a 
oração subordinada por elas introduzida exerce a 
função de adjunto adverbial da principal. As 
conjunções subordinadas adverbiais causais 

https://pensador.uol.com.br/poemas_de_cora_coralina/
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introduzem uma oração que é causa da ocorrência da 
oração principal. 

Disponível em: <http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/ 
morf86.php/>. Acesso em 23 jun. 2017. 

   ITEM 9 

D20-Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, em função das condições em que eles 
foram produzidos e daquelas em que serão 
recebidos. 

Indicador/habilidades 
Comparar um cartaz e um texto informativo em 
relação à forma, tema, linguagem etc. 

Conteúdos  
Gêneros textuais: cartazes, notícias, artigos de 
opinião, contos, romances, poemas etc. 

Conhecimentos prévios  
Saber identificar as características dos gêneros 
trabalhados. Ler e interpretar textos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler associativa e comparativamente os gêneros 
em estudo, observando forma, conteúdo, estilo 
e função social (Currículo Referência do Estado 
de Goiás. Língua Portuguesa. 2ª Série do Ensino 
Médio. Eixo: Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 9 

 
Leia os textos e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 
3. 
 
Texto I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://static.wixstatic.com/media/63f55b_9aafe4 
13afa4b738b3a5c5a48c1445b.jpg>. Acesso em: 22 maio 2017. 

 

Texto II 

 

Mortes em rodovias federais caíram 6,8% em 2016 

 
Relatório da Polícia Rodoviária Federal também indicou 
queda no número de acidentes graves, que caíram 3,9% 

em relação a 2015 
 

O número de óbitos em rodovias federais caiu 6,8% 
em 2016, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). O relatório, que mede a violência no trânsito em 
rodovias federais, também indicou queda no número de 

acidentes graves, que caíram 3,9% em relação ao ano de 
2015. 

[...] 
O resultado é reflexo da estratégia operacional da 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realiza campanhas 
de conscientização, operações pontuais em épocas de 
intensificação de deslocamentos, tal como férias e festas 
de final de ano, e reforços de policiamento em pontos 
críticos nas rodovias de todo o País.  

Desde dezembro de 2016, por exemplo, a PRF 
executa a Operação RodoVida. Em sua sexta edição, a 
iniciativa é um esforço interministerial para redução da 
violência no trânsito e conta com reforço no efetivo do 
órgão em todo o Brasil. Neste ano, a operação vai até o 
início de março, após o Carnaval.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/defesa-e-
seguranca/2017/02/mortes-em-rodovias-federais-cairam-6-8-em-

2016/>. Acesso em: 29 jun. 2017 

 
1. Em relação aos textos, pode-se afirmar que ambos 
possuem a mesma forma? Justifique.  
Não. Os dois textos possuem formas diferentes. O texto 
1 é um cartaz, possui formato diferente do texto 2 que é 
um texto em prosa. 
 
2. O texto 1 possui a mesma finalidade do texto 2? 
Explique.  
Não. Os dois textos possuem finalidades diferentes. O 
texto 1 tem caráter persuasivo. Foi elaborado para 
chamar a atenção dos leitores em relação à mudança de 
comportamento no trânsito. Já o texto 2 tem por 
finalidade informar os leitores sobre a redução de 
acidentes e mortes no trânsito devido à ação da Polícia 
Rodoviária Federal.  
 
3. Em que os dois textos se assemelham ou se 
complementam? 
Os dois se assemelham em relação ao tema, já que 
ambos abordam a questão de acidentes no trânsito e se 
complementam em relação à abordagem do tema. O 
texto 1 informa o fato de ter havido redução no número 
de acidentes em 2016, já o texto 2 faz um apelo aos 
possíveis leitores para a mudança de comportamento no 
trânsito.  
 

ITEM 10 

D5-Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). 

Indicador (habilidades) 
Reconhecer uma informação, articulando a 
linguagem verbal e não verbal em uma tira. 

Conteúdos 
Gêneros construídos a partir do uso da linguagem 
verbal e não verbal, como charges, cartuns, 
tirinhas, quadrinhos, mapas etc. 
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Conhecimentos prévios  
Conhecer a estruturação dos gêneros que exploram 
as linguagens verbal e não verbal. 
Saber identificar signos, símbolos, ícones, 
simbologia das cores, representação de traços e 
desenhos etc. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler o gênero em estudo, observando forma, 
conteúdo, estilo e função social (Currículo 
Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 7° Ano. Eixo: Prática de leitura). 

 

Atividades relacionadas ao item 10 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: <http://www.universodosleitores.com/2016/04/ma 

falda-em-10-tirinhas-realistas-e.html/>. Acesso em: 29 jun. 2017. 

 
1. Mafalda é uma personagem criada por Quino, 
cartunista argentino. Ela é conhecida por seu senso 
crítico e sua visão sobre a sociedade de forma geral. 
No primeiro quadro da tirinha, que tipo de sentimento 

a personagem parece demonstrar depois de ouvir 
sobre o panorama mundial? 
Pode-se perceber que, provavelmente, o panorama 
mundial não foi muito animador. Mafalda demonstra 
estar chateada pelo o que escutou. 
 
2. No último quadrinho, percebe-se que Mafalda 
passou os cremes de beleza da mãe no globo terrestre. 
O que é possível de se concluir acerca da atitude da 
menina ao fazer isso? 
Pode-se concluir que Mafalda queria embelezar 
mundo. Como a mãe utiliza os cremes para embelezar 
a pele, a menina, certamente, considerou que passá-
los no globo deixaria o mundo um pouco mais bonito. 
 
3. Se o cartunista houvesse feito uso apenas da 
linguagem não verbal, seria possível compreender a 
tirinha? 
Provavelmente, seria mais difícil compreender a tirinha 
sem o uso da linguagem verbal. Seria possível fazer 
deduções, levantar hipóteses, mas, para que se 
compreenda a crítica feita pelo autor do texto, a 
associação das duas linguagens é fundamental.  
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MATEMÁTICA 

1ª ETAPA- CICLOIII-2017 
2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
 
ITEM 1 
Observe a equação a seguir: 

𝑛!

(𝑛 − 2)!
= 42 

O valor correspondente a 𝑛 é igual a 
 
(A) – 7. 
(B) – 6. 
(C) 0. 
(D) 6. 
(E) 7. 
Gabarito: E 
Solução 
𝑛(𝑛 − 1). (𝑛 − 2)!

(𝑛 − 2)!
= 42 → 𝑛(𝑛 − 1) = 42 

→ 𝑛2 − 𝑛 − 42 = 0 → 𝑛′ = 7 𝑒 𝑛′′ = −6 
Como 𝑛 = − 6 ∄ para naturais temos como solução 
apenas 𝑛′ = 7 
D32B-Calcular fatorial.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a função a seguir: 

(𝑛 − 1)! (𝑛 + 1)!

(𝑛)! ²
=

5

4
 

O valor correspondente a 𝑛 é igual a 
 
(A) 4. 
(B) 3. 
(C) 2. 
(D) 1. 
(E) 0. 
Gabarito: A 
Solução 
(𝑛 − 1)! (𝑛 + 1). 𝑛!

(𝑛)! ²
=

5

4
→

(𝑛 − 1)! (𝑛 + 1)

(𝑛)!
=

5

4

→
(𝑛 − 1)! (𝑛 + 1)

𝑛. (𝑛 − 1)!
=

5

4
→

𝑛 + 1

𝑛
=

5

4
→ 

→ 4. (𝑛 + 1) = 5. 𝑛 → 4𝑛 + 4 − 5𝑛 = 0 → 𝑛 = 4 
 
2. Observe a função a seguir: 
 

(𝑛)! ² − 100𝑛! = 2 400 
 
O valor correspondente a n é igual a 
 

(A) 7. 
(B) 6. 
(C) 5. 
(D) 4. 
(E) 3. 
Gabarito: C 
Solução 
Chamando 𝑥 = 𝑛! temos: 

𝑥2 − 100𝑥 − 2 400 = 0 → 𝑥 =
100 ± √19 600

2
→ 𝑥′

= 120 𝑒 𝑥′′ = −20 
O único resultado que satisfaz a função é 𝑥’ = 120  e 
lembrando que 𝑛! = 120 temos que 𝑛 = 5.  
 
3. Observe a função a seguir: 

(𝑛 + 1)! − 𝑛!

(𝑛 − 1)!
= 7𝑛 

O valor correspondente a n é igual a 
 
(A) 7. 
(B) 0 ou 7. 
(C) 0 ou 10. 
(D) 1. 
(E) 0 e 2. 
Gabarito: A 
Solução 
(𝑛 + 1)! − 𝑛!

(𝑛 − 1)!
= 7𝑛 →

(𝑛 + 1)!

(𝑛 − 1)!
−

𝑛!

(𝑛 − 1)!
= 7𝑛 

→
(𝑛 + 1)𝑛. (𝑛 − 1)!

(𝑛 − 1)!
−

𝑛. (𝑛 − 1)!

(𝑛 − 1)!
= 7𝑛 → 

 
→ (𝑛 + 1). 𝑛 − 𝑛 = 7𝑛 → 𝑛2 − 7𝑛 = 0 → 𝑛′ 
= 0 𝑒 𝑛′ = 7 
 
ITEM 2 
Observe os algarismos a seguir: 

 
A quantidade de números de três algarismos distintos 
que se pode formar é 
 
(A) 30. 
(B) 60. 
(C) 90. 
(D) 120.  
(E) 150. 
Gabarito D 
Solução 
Pelo princípio fundamental da contagem, tem-se: 
6 ∙  5 ∙  4 = 120  
ou 

𝐴3
6 =

6!

(6 − 3)!
= 6 ∙ 5 ∙ 4 = 120 

D32C-Utilizar o princípio fundamental da contagem. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. Um restaurante serve suas refeições em três partes, 
tendo como opções oito entradas, cinco pratos 
principais e quatro sobremesas.  
De quantas maneiras distintas as refeições poderão ser 
compostas? 
São 8 entradas, 5 pratos principais e 4 sobremesas, 
assim, pelo princípio fundamental da contagem 
temos: 8 × 5 × 4 =  160 maneiras distintas. 
 
2. Uma prova possui 6 questões de múltipla escolha, 
onde cada uma possui 5 opções distintas.  
De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? 
Cada uma das 6 questões possui 5 opções distintas. 
Pelo princípio fundamental da contagem temos: 
5 × 5 × 5× 5 × 5 × 5 =  15 625 maneiras diferentes 
esta prova pode ser resolvida. 
 
3. Paula planeja ir a um passeio e deseja usar uma blusa, 
uma saia e um sapato. Sabe-se que ela possui 5 blusas, 
6 saias e 3 sapatos.  
A quantidade de maneiras distintas que Paula poderá se 
vestir é de  
 
(A) 18 possibilidades. 
(B) 30 possibilidades. 
(C) 90 possibilidades. 
(D) 108 possibilidades. 
(E) 130 possibilidades. 
Gabarito: C 
São 5 blusas, 6 saias 3 sapatos, pelo Princípio 
Fundamental da Contagem tem-se: 
5 × 6 × 3 =  90  
 
ITEM 3 
Dois dados, com seis faces cada um, são lançados 
simultaneamente. 
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
elementos do espaço amostral. 
 
(A) 12 
(B) 26 
(C) 32 
(D) 36 
(E) 42 
Gabarito: D 
Solução 
A melhor maneira de se explicar, ou mesmo 
visualizar a solução deste item, é resolvendo pelo 
método da árvore de possibilidades. 

 
 
Assim, tem-se: 6×6 =  36. 
D33A-Determinar o número de elementos de um espaço 
amostral de um evento. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Deseja-se criar placas de identificação para os 
computadores de uma empresa. O setor responsável 
decidiu que iriam usar uma placa contendo 4 dígitos, 
sendo a primeira para uso de uma vogal e as três últimas 
para uso de algarismos. 
Quantas placas diferentes de identificação para 
computadores podem ser feitas nessa empresa? 
 
(A) 10 000 
(B) 8 500 
(C) 5 000 
(D) 4 400 
(E) 3 600 
Gabarito: C 
Solução 
Para se determinar a solução do item é necessário 
observar que foram disponibilizados na placa três 
espaços para algarismos podendo haver repetição, já 
que não houve restrição para tal e um espaço para 
colocar uma, das cinco vogais. Assim teremos o seguinte 
cálculo: 

5×10×10×10 = 5 000 
 
2. Deseja-se confeccionar placas de carro em uma 
cidade. As placas possuem seis dígitos, sendo três letras 
e três números. Sabe-se que das três letras na placa, a 
primeira é fixa. 
Quantos carros podem ser emplacados nessa cidade? 
 
(A) 642 000 
(B) 648 000 
(C) 664 000 
(D) 676 000 
(E) 718 000 
Gabarito: D 
Solução 
Para se determinar a solução do item é necessário 
observar que foram disponibilizados na placa três 
espaços para algarismos podendo haver repetição e três 
espaços para colocar letras, porém a primeira será fixa. 
Assim teremos o seguinte cálculo: 

1×26×26×10×10×10 = 676 000 
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3. No jogo LUDO, os jogadores lançam dois dados, 
contendo seis faces cada, para executar o movimento da 
peça no tabuleiro. Dois amigos inovaram e decidiram 
usar três dados.  
Quantos resultados, a mais, eles irão obter ao jogar com 
três dados? 
 
(A) 216. 
(B) 180. 
(C) 120. 
(D) 90. 
(E) 76. 
Gabarito: B 
Solução 
Com o uso de três dados obtém-se 63 = 216 formas de 
se obter os resultados, com apenas dois, tem-se 62 =
36 , como deseja-se obter a diferença entre eles, 
teremos: 216 − 36 = 180.  
 
ITEM 4 
As situações problema a seguir representam, 
respectivamente, casos de Permutação, Arranjo e 
Combinação. 
 
- Uma família é composta pelo pai, pela mãe e 3 irmãos. 
De quantas maneiras diferentes é possível fotografar 
esta família, colocando as pessoas lado a lado na foto? 
 
- Em uma empresa, 12 funcionários se candidataram 
para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles 
serão escolhidos através do voto individual dos 
membros do conselho da empresa. De quantas 
maneiras distintas essa escolha pode ser feita? 
 
- No jogo de basquetebol, cada time entra em quadra 
com 5 jogadores. Considerando-se que um time para 
disputar um campeonato necessita de pelo menos 11 
jogadores, qual o número de equipes que o técnico 
poderá formar com esses jogadores, sendo que eles 
atuam em qualquer posição? 
 
Analise, agora, as seguintes situações problema: 
 
I. No jogo de voleibol, cada time entra em quadra com 6 
jogadores. Considerando-se que um time para disputar 
um campeonato necessita de 12 jogadores, qual o 
número de equipes que o técnico poderá formar com 
esses jogadores, sendo que eles atuam em qualquer 
posição? 
II. Uma família é composta por 6 pessoas. De quantas 
maneiras diferentes é possível fotografar esta família, 
colocando as pessoas lado a lado na foto? 
III. Em uma empresa, 20 funcionários se candidataram 
para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles 
serão escolhidos através do voto individual dos 
membros do conselho da empresa. De quantas 
maneiras distintas essa escolha pode ser feita? 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
dos casos de Permutação, Arranjo e Combinação. 
 
(A) I, II e III. 
(B) II, I e III. 
(C) II, III e I. 
(D) III, II e I. 
(E) III, I e II. 
Gabarito: C 
Solução 
No item I, deve-se fazer uma escolha, em que a ordem 
não importa, já que cada jogador pode assumir qualquer 
posição no time. Portanto, trata-se de Combinação. 
No item II, deve-se fazer um agrupamento ordenado das 
pessoas da família. Portanto, trata-se de Permutação. 
No item III, deve-se fazer uma escolha, na qual a ordem 
importa, já que existem cargos distintos: um diretor e um 
vice-diretor. Portanto, trata-se de Arranjo. 
D32D-Diferenciar permutação, arranjo e combinação.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Classifique cada uma das situações problema a seguir 
em Permutação, Arranjo ou Combinação. 
 
a) Uma faculdade mantém 20 cursos diferentes. No 
vestibular, os candidatos podem fazer opção por 3 
cursos, determinando-os por ordem de preferência. De 
quantas formas distintas poderá ser feita essa opção?  
 
b) De quantas maneiras diferentes podemos organizar 
quatro DVDs em uma prateleira?  
 
c) Uma editora possui um catálogo de 10 revistas e está 
oferecendo uma promoção aos clientes que optarem 
pela assinatura de 3 revistas quaisquer do catálogo. 
Quantas opções distintas de escolha terão os clientes 
que participarem dessa promoção?  
 
d) Seis pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. 
Existem seis lugares vagos, alinhados e consecutivos. De 
quantas maneiras distintas as seis podem sentar-se sem 
que João e Pedro fiquem juntos?  
 
e) A turma da 3ª série de uma escola possui 26 alunos. 
De quantas maneiras pode-se eleger nesta turma um 
representante de sala e um representante da 
formatura?  
Solução 
a) Devem-se formar grupos de três cursos de um total de 
20, que se diferenciam pela ordem, já que se deve 
escolher: 1ª opção, 2ª opção e 3ª opção. Portanto trata-
se de Arranjo. 
 
b) Devem-se fazer reagrupamentos ordenados dos CD’s 
que se diferenciam pela ordem. Portanto, trata-se de 
Permutação. 
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c) Devem-se formar grupos 3 revistas de um total de 10, 
onde a ordem não importa. A escolha das revistas A, B e 
C, por exemplo, é a mesma que B, C e A. Portanto, trata-
se de Combinação. 
 
d) Devem-se fazer reagrupamentos ordenados das 6 
pessoas nas cadeiras que se diferenciam pela ordem. 
Portanto, trata-se de Permutação. 
 
e) Devem-se formar grupos de dois alunos de um total 
de 26, que se diferenciam pela ordem, já que se deve 
escolher: 1 representante de sala e 1 representante de 
formatura. Portanto, trata-se de Arranjo. 
 
2. Analise as seguintes situações problema: 
 
I. Um fabricante de sorvetes possui a disposição 7 
variedades de frutas tropicais do nordeste brasileiro e 
pretende misturá-las duas a duas na fabricação de 
sorvetes. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? 
 
II. Na fila do caixa de uma padaria estão cinco pessoas. 
De quantas maneiras distintas elas podem estar 
posicionadas nesta fila? 
 
III. Em época de eleição para o grêmio estudantil do 
colégio, tiveram 12 candidatos aos cargos de presidente, 
vice-presidente e secretário. De quantos modos 
diferentes estes candidatos poderão ocupar as vagas 
deste grêmio? 
 
Representam respectivamente um arranjo, uma 
combinação e uma permutação, os itens 
 
(A) I, II e III. 
(B) III, I e II. 
(C) II, I e III. 
(D) III, II e I. 
(E) I, III e II. 
Gabarito: B 
Solução 
No item I, deve-se agrupar 2 sabores de frutas de total 
de 7, onde a ordem não importa, pois, a combinação de 
morango e abacaxi, por exemplo, é a mesma que 
abacaxi e morango. Portanto, trata-se de Combinação. 
No item II, deve-se fazer reagrupamentos ordenados das 
5 pessoas na fila que se diferenciam pela ordem. 
Portanto, trata-se de Permutação. 
No item III, devem-se formar grupos de três pessoas de 
um total de 12, que se diferenciam pela ordem, já que se 
deve escolher: presidente, vice-presidente e secretário. 
Portanto, trata-se de Arranjo. 
 
 
 
 

3. Analise as situações problema a seguir: 
 
I. Otávio, João, Mário, Luís, Pedro, Roberto e Fábio estão 
apostando corrida. Quantos são os agrupamentos 
possíveis para os três primeiros colocados? 
II. Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos. Sabendo 
que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares, de 
quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 
pares de sapatos para a sua viagem? 
III. Uma bibliotecária recebeu uma doação de 3 livros 
diferentes de Matemática, 4 livros diferentes de 
Química e 3 livros diferentes de Física. De quantas 
formas ela poderá arrumá-los em uma prateleira de 
livros novos? 
Representam respectivamente uma combinação, uma 
permutação e um arranjo, os itens 
 
(A) I, II e III. 
(B) III, II e I. 
(C) II, III e I. 
(D) II, I e III. 
(E) I, III e II. 
Gabarito: C 
Solução 
No item I, deve-se formar grupos de três corredores de 
um total de 7, que se diferenciam pela ordem, já que se 
deve escolher: 1ª lugar, 2ª lugar e 3ª lugar. Portanto, 
trata-se de Arranjo. 
No item II, a sequência dos elementos não importa, se 
ela leva o sapato preto e o sapato rosa, é a mesma coisa 
que ela levar o sapato rosa e o sapato preto. Trata-se, 
portanto de uma combinação. 
No item III, deve-se fazer reagrupamentos ordenados 
dos livros que se diferenciam pela ordem. Portanto, 
trata-se de Permutação. 
 
ITEM 5 
Observe a figura a seguir: 

  
A sala de espera do consultório odontológico da figura 
anterior possui poltronas para que os pacientes 
aguardem. Sabe-se que as poltronas estão todas 
ocupadas e não há ninguém em pé.  
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A quantidade de maneiras diferentes que é possível 
organizar os pacientes que estão aguardando, nessa 
recepção, é igual a  
 
(A) 62 800. 
(B) 43 200. 
(C) 40 320. 
(D) 36 288. 
(E) 32 880. 
Gabarito: C 
Solução  
O item propõe ao estudante determinar o cálculo de 
permutação. Como são oito cadeiras para oito pessoas, 
tem-se uma permutação, o qual o valor obtido é igual a 
8! = 40 320. 
D32E-Determinar número de permutações. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Um painel será montado com 10 peças de cores 
diferentes. A quantidade de possibilidades que se pode 
encontrar para esse painel é de 
 
(A) 1 260 000. 
(B) 3 628 800. 
(C) 3 996 800. 
(D) 4 800 160. 
(D) 4 998 690 
Gabarito: B 
Solução 
O item propõe ao estudante determinar o cálculo de 
permutação. Como são dez cores para dez peças, 
teremos uma permutação, o qual obteremos o cálculo é 
igual a 10! = 3 628 800. 
 
2. Observe a figura a seguir: 

 
A bandeira da Escola Estadual Maria de Fátima será 
pintada pelos alunos da escola. As cores da escola são: 
amarelo, vermelho e azul.  
As possibilidades de se pintar a bandeira da escola são 
de 
 
(A) 12 maneiras. 
(B) 9 maneiras. 
(C) 6 maneiras. 
(D) 4 maneiras. 
(E) 3 maneiras. 
Gabarito: C 
Solução  

O item propõe ao estudante determinar o cálculo de 
permutação. Como são três cores para três peças, 
teremos uma permutação, o qual obteremos o cálculo é 
igual a 3! = 6 
 
3. Observe a imagem a seguir: 

                  
Sete amigos compraram passagens para viajarem para 
Fortaleza, coincidentemente, eles conseguiram todas as 
poltronas no corredor da fileira 1 a 7. 
Caso quisessem trocar os seus lugares, eles poderiam 
fazer isso  
 
(A) 5 040 vezes. 
(B) 4 730 vezes. 
(C) 4 290 vezes. 
(D) 3 980 vezes. 
(E) 3 840 vezes. 
Gabarito: A 
Solução  
O item propõe ao estudante determinar o cálculo de 
permutação. Como são sete poltronas e sete amigos, 
teremos uma permutação, o qual obteremos o cálculo é 
igual a 7! = 5 040 
 
ITEM 6 
Paulo possui 5 filhos.  
Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de 
que todos os filhos de Paulo sejam homens. 
 

(A)  
1

32
 

 

(B) 
1

25
 

 

(C) 
1

10
 

 

(D) 
1

5
 

 

(E) 
1

2
 

 
Gabarito: A 
Solução 
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A probabilidade de nascer homem ou mulher em uma 

gestação é igual a 
1

2
 . 

Logo, a probabilidade de todos os filhos de Paulo serem 

homens é 𝑃 = (
1

2
)

5

=  
1

32
 . 

D33B-Calcular a probabilidade de um evento simples. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Determine o número de possibilidades de resultados 
de um experimento que possui duas moedas e dois 
dados, diferentes entre si, lançados simultaneamente.  
Solução 
Determina-se o número de resultados possíveis de cada 
objeto distinto no experimento.  
Para cada moeda, 2 resultados. 
Para cada dado, 6 resultados: 
Logo, temos  2 · 2 · 6 · 6 =  4 · 36 =  144 
Assim, temos que o número de possibilidade desse 
experimento é igual a 144. 
 
2. A tabela apresenta o número de casos confirmados de 
uma certa virose, por região da cidade. 
 

 
 
A prefeitura resolveu desenvolver uma ação 
contratando funcionários para ajudar no combate à 
doença. 
Marcos é funcionário e pretende trabalhar nas regiões 
com índice de menos de 200 casos confirmados.  
Escolhendo, aleatoriamente, uma das regiões para 
trabalhar, determine a probabilidade dele escolher uma 
região que satisfaça sua pretensão.  
Solução 
E = {Oeste, Centro, Norte, Sul, Noroeste, Leste, Centro-
oeste, Centro-sul}. 
Há 3 regiões que satisfaz o desejo de Marcos: 
 A = {Norte, Sul, Noroeste}. 

A probabilidade procurada é 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝐸)
=

3

8
. 

 
3. O quadro funcional de uma empresa é composto de 
35 pessoas efetivas e 15 pessoas prestadoras de 
serviços.  
Determine a probabilidade de, escolhendo ao acaso 
uma pessoa, ela seja efetiva. 
Solução 
Espaço amostral = 50 
Amostra = 35 

A probabilidade procurada é 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝐸)
=

35

50
=

7

10 
 𝑜𝑢 70%. 

 
ITEM 7 
A família de Marcos é composta por cinco pessoas. Ele, 
seus dois irmãos e seus pais. Todos nasceram em meses 
diferentes. 
A quantidade de se obter resultados para os possíveis 
meses de nascimento dos membros da família de 
Marcos são 
 
(A) 600. 
(B) 1 650. 
(C) 13 200. 
(D) 81 880. 
(E) 95 040. 
Gabarito: E 
Solução 
Para resolver este item, o estudante precisa saber 
identificar que se trata de cálculo de arranjo simples que 
é feito pela fórmula: 

𝐴 =
𝑛!

(𝑛−𝑝)!
 , onde “n” é o número de meses e “p” o 

número de pessoas da família de Marcos. 

𝐴 =
12!

(12 − 5)!
 → 𝐴 =

12 ∙ 11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7!

7!
 

𝐴 = 95 040. 
D32F-Determinar número de arranjos. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (PM SC – Cesiep 2011). Em uma corrida com 10 atletas 
competindo, de quantos modos distintos podem ser 
conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze? 
(Adaptada). 
 
(A)1000 
(B) 800 
(C) 720 
(D) 600 
(E) 300 
Gabarito: C 
Solução 
Considerando que a ordem importa, temos um arranjo 
simples com 10 atletas, tomados 3 a 3, que é uma 
atividade que envolve o cálculo de arranjo simples que é 
feito pela fórmula: 

𝐴 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

𝐴 =
10!

(10 − 3)!
→ 𝐴 =

10!

7!
 → 𝑎 = 720. 

 
2. (Liquigás – CESGRANRIO 2012). Em uma pequena sala 
de projeção, há cinco cadeiras dispostas em linha, lado 
a lado, e numeradas de 1 a 5.  
Quatro pessoas vão ocupar quatro dessas cadeiras. As 
possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só 
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pela cadeira vazia, mas, também, pela disposição das 
pessoas nas cadeiras ocupadas. 
De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas 
pelas quatro pessoas? 
 
(A) 5 
(B) 20 
(C) 24 
(D) 120 
(E) 1 024 
Gabarito: D 
Solução 
Podemos analisar a questão como um arranjo simples, 
explorando a ideia de que 4 cadeiras em 5 serão 
escolhidas, e que a ordem em cada uma delas é 
importante. Temos assim, um arranjo de 5 cadeiras, 
tomadas 4 a 4, que é uma atividade que envolve o 
cálculo de arranjo simples que é feito pela fórmula: 

𝐴 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

𝐴 =
5!

(5 − 4)!
→ 𝐴 =

5!

1!
→ 𝐴 = 120. 

 
3. (Sefaz RJ – Coperj 2010). Em uma fila do cinema há 5 
cadeiras consecutivas vazias. 
O número de maneiras que três pessoas, A, B e C, podem 
sentar- se nelas é: 
 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 30. 
(D) 45. 
(E) 60. 
Gabarito: E 
Solução 
Claramente temos um arranjo de 5 cadeiras, tomadas 3 
a 3, que é uma atividade que envolve o cálculo de arranjo 
simples que é feito pela fórmula: 

𝐴 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

𝐴 =
5!

(5 − 3)!
→ 𝐴 =

5!

2!
→ 𝐴 = 60. 

 
 
 
ITEM 8 
Em uma caixa há 30 bolas enumeradas de 1 a 30. Retira-
se uma bola ao acaso.  
Assinale a alternativa que indica, aproximadamente, a 
probabilidade de sair um número ímpar ou múltiplo de 
3. 

 

(A) 28,5% 
(B) 34,5% 
(C) 66,66% 
(D) 75,5% 
(E) 83,33% 
Gabarito: C 
Solução 
Da teoria dos conjuntos, tem-se:  
P(N∪M) = P(N) + P(M) - P(N∩M)  

Números impares:  
15

30
  

 

Múltiplos de três: 
10

30
 

Para sair uma bola com número ímpar e múltiplo de três:  
5

30
 

 

𝑃(𝑁 ∪ 𝑀) =
15

30
+

10

30
−

5

30
  

 

𝑃(𝑁 ∪ 𝑀) =  
20

30
=

2

3
 ≅ 66,66% 

D33C-Calcular a probabilidade da união entre dois 
eventos (mutuamente exclusivos ou não). 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Numa urna existem bolas numeradas de 11 a 19. 
Qualquer uma delas tem a mesma chance de ser 
retirada. 
Marque a alternativa que indica a probabilidade de se 
retirar uma bola, cujo número seja par.  
 
(A) 22,22% 
(B) 33,33% 
(C) 44,44% 
(D) 55,55% 
(E) 66,66% 
Gabarito: C 
Solução 
De 11 a 19 temos 4 pares {12, 14, 16, 18} 

P(a) = 
4

9
 = 44,44% 

 
2. No lançamento de dois dados perfeitos pretende-se 
obter a soma 6 ou números iguais nas faces superiores. 
Assinale a alternativa que indica a probabilidade dessa 
situação ocorrer. 
(A) 8% 
(B) 13% 
(C) 15% 
(D) 20% 
(E) 27% 
Gabarito: E 
Solução 
O espaço amostral é um conjunto com 36 pares 
ordenados: (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) 
(1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) 
(1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) 
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(1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) 
(1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) 
(1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) 
A probabilidade pedida é a união de eventos. 
i) Soma 6: {(1,5); (5,1); (2,4); (4,2); (3,3)} num total de 5 

casos. 
ii) Números iguais: {(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (5,5); (6,6)} 

num total de 6 casos. 
Observe que há interseção entre os eventos. Logo, 
aplicando a propriedade da união de probabilidades com 
eventos não disjuntos, temos:  

𝑃(𝑆 ∪ 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠) =  
5

36
+

6

36
−

1

36
=

10

36
=

5

18
 

Ou seja, 

5 chances com 18 ou 
5

18
 = 0,27 = 27% de chances. 

 
3. No lançamento de um dado, qual a probabilidade, 
aproximada, de sair um número par ou maior que 2. 
 
(A) 38% 
(B) 43% 
(C) 55% 
(D) 68% 
(E) 83% 
Gabarito: E 
Solução 
Observe que o problema consiste em determinar a 
probabilidade de ocorrer um evento ou outro, ou seja, a 
probabilidade da união de dois eventos. Primeiro passo 
para resolução desse tipo de problema é determinar os 
eventos A e B e o espaço amostral. O espaço amostral 
consiste no conjunto de todos os resultados possíveis. 
Assim, temos que: 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} → uma vez que no lançamento de um 
dado pode sair qualquer número entre 1 e 6. 
Vamos determinar os eventos A e B. 
Evento A: sair um número par. 
A = {2, 4, 6} 
Evento B: sair um número maior que 2. 
B = {3, 4, 5, 6} 
Precisamos, também, determinar o conjunto A ∩ B, que 
consiste nos elementos que são comuns aos dois 
conjuntos. Assim, teremos: 
A ∩ B = {4, 6} 
Feitas as identificações dos conjuntos, podemos utilizar 
a fórmula da probabilidade da união para chegar à 
solução. 
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵)  −  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
+  

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
−  

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
3

6
+

4

6
−

2

6
 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
3 + 4 − 2

6
=

5

6
 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,83333 
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 83,3% 
 

ITEM 9 
Em uma sala de aula com 18 estudantes, existem 
10 rapazes, sendo que um deles se chama Roberto; 
8 moças, e uma delas atende pelo nome de Luiza. 
Deseja-se formar comissões de 6 estudantes, contendo 
4 rapazes e 2 moças. 
 

É correto afirmar que 
 

(A) a escolha dos rapazes poderá ser feita de mais de 300 
maneiras diferentes. 

(B) as moças poderão ser escolhidas de 20 formas 
distintas. 

(C) podem ser formadas um total de 6000 comissões 
distintas com 4 rapazes e 2 moças. 

(D) pode-se formar 588  comissões, onde participam 
simultaneamente Roberto e Luiza. 

(E) serão formadas 1800 comissões onde participa 
Roberto, mas não Luiza. 

Gabarito: D 
Solução 
(A) FALSA. Escolhe-se 4 dos 10 rapazes: 
 

𝐶10
4 =

10!

(10 − 4)! ∙ 4!
=

10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6!

6! ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
= 210 

A escolha dos rapazes será feita de 210 maneiras 
diferentes. 
(B) FALSA. Escolhe-se 2 das 8 moças:  
 

𝐶8
2 =

8!

(8 − 2)! ∙ 2!
=

8 ∙ 7 ∙ 6!

6! ∙ 2 ∙ 1
= 28 

A escolha das moças será feita de 28 formas distintas. 
(C) FALSA. Pelo princípio fundamental da contagem, a 
escolha dos rapazes e moças é dada por: 

𝐶10
4 ∙ 𝐶8

2 = 210 ∙ 28 = 5880 
Serão formadas 5 880 comissões, com 4 rapazes e 2 
moças. 
(D) VERDADEIRA. Roberto e Luiza devem estar nas 
comissões; então, escolhe-se só 3 rapazes entre os 9 que 
sobraram e 1 moça entre as 7 que sobraram: 
Escolha dos rapazes: 

𝐶9
3 =

9!

(9 − 3)! ∙ 3!
=

9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6!

6! ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
= 84 

 
Escolha das moças: 

𝐶7
1 =

7!

(7 − 1)! ∙ 1!
=

7 ∙ 6!

6! ∙ 1
= 7 

Pelo princípio fundamental da contagem, a escolha dos 
rapazes e moças é dada por: 
 

𝐶9
3 ∙ 𝐶7

1 = 84 ∙ 7 = 588 
Serão formadas 588 comissões, nas quais participam, 
simultaneamente, Roberto e Luiza. 
(E) FALSA. Forma-se comissões de 4 rapazes e 2 moças, 
sendo que um dos rapazes é Roberto, e Luiza não pode 
ser uma das moças. Então, tendo 4 rapazes e um deles é 
Roberto, deve-se escolher apenas 3 rapazes entre os 9 
que sobraram, pois Roberto já é escolhido. No caso das 
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moças, exclui-se Luiza; para, então, escolher 2 moças 
entre as 7 que sobraram: 
Escolha dos rapazes: 

𝐶9
3 =

9!

(9 − 3)! ∙ 3!
=

9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6!

6! ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
= 84 

Escolha das moças: 

𝐶7
2 =

7!

(7 − 2)! ∙ 1!
=

7 ∙ 6 ∙ 5!

5! ∙ 2 ∙ 1
= 21 

Pelo princípio fundamental da contagem, a escolha dos 
rapazes e moças é dada por: 
 

𝐶9
3 ∙ 𝐶7

2 = 84 ∙ 21 = 1764 
Serão formadas 1 764 comissões, nas quais Roberto 
participa, e Luiza não. 
D32G-Determinar número de combinações. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Uma prova de atletismo reúne 13 atletas.  Não 
importando a ordem dos medalhistas, quantos são os 
resultados possíveis para que sejam distribuídas as 
medalhas? 
 
(A) 143 
(B) 286 
(C) 2 860 
(D) 5 720 
(E) 10 400 
Gabarito: B 
Solução: 
Devemos aqui formar grupos de 3 atletas com os 13 
participantes: 
  

𝐶13
3 =

13!

(13 − 3)! ∙ 3!
 

 

𝐶13
3 =

13!

10! ∙ 3!
=

13 ∙ 12 ∙ 11 ∙ 10!

10! ∙ 3!
 

 

𝐶13
3 =

13 ∙ 12 ∙ 11

3 ∙ 2 ∙ 1
= 286 

 
Serão 286 resultados possíveis para os três primeiros 
lugares. 
 
2. Num hospital há 4 vagas para trabalhar no berçário, 6 
no banco de sangue e 3 na radioterapia. Se 7 
funcionários se candidatam para o berçário, 8 para o 
banco de sangue e 6 para a radioterapia, de quantas 
formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? 
 
(A) 35 
(B) 280 
(C) 1960 
(D) 19600 
(E) 58800 
Gabarito: D 

Solução  
Para a escolha das vagas do berçário devemos formar 
grupos com os 7 candidatos tomados 4 a 4: 

𝐶7
4 =

7!

(7 − 4)! ∙ 4!
=

7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4!

3! ∙ 4!
=

7 ∙ 6 ∙ 5

3 ∙ 2 ∙ 1
= 35 

 
Para a escolha das vagas do banco de sangue devemos 
formar grupos com os 8 candidatos tomados 6 a 6: 

𝐶8
6 =

8!

(8 − 6)! ∙ 6!
=

8 ∙ 7 ∙ 6!

2! ∙ 6!
=

8 ∙ 7

2 ∙ 1
= 28 

 
Para a escolha das vagas da radioterapia devemos 
formar grupos com os 6 candidatos tomados 3 a 3: 

𝐶6
3 =

6!

(6 − 3)! ∙ 3!
=

6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3!

3! ∙ 3!
=

6 ∙ 5 ∙ 4

3 ∙ 2 ∙ 1
= 20 

 
Para saber de quantas formas distintas podem ser 
preenchidas o total de vagas, aplicamos o princípio 
fundamental da contagem, fazendo o produto das 
combinações de vagas de cada especialidade: 
 
 𝐶7

4 ∙ 𝐶8
6 ∙ 𝐶6

3 = 35 ∙ 28 ∙ 20 = 19 600 
 
3. Em uma sala de aula existem 12 alunos, onde um 
deles é Jorge e 8 alunas, sendo Nilza uma delas. 
Formam-se comissões de 5 alunos 3 alunas. 
 
a) Quantas comissões serão formadas? 
 
b) Quantas comissões contendo Jorge, mas não Nilza 
serão formadas? 
 
c) Quantas comissões contendo Nilza, mas não Jorge 
serão formadas? 
 
d) Quantas comissões contendo Jorge e Nilza, 
simultaneamente, serão formadas? 
 
Solução 
a) Devemos escolher:   

5 alunos entre os 12 →  𝐶12
5   e 

3 alunas entre as 8 → 𝐶8
3 

 
Pelo princípio fundamental da contagem, o número de 
comissões é dado por: 

𝐶12
5 ∙ 𝐶8

3 =
12!

7! ∙ 5!
∙

8!

5! ∙ 3!
 

 

𝐶12
5 ∙ 𝐶8

3 =
12 ∙ 11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7!

7! ∙ 5!
∙

8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5!

5! ∙ 3!
 

 

𝐶12
5 ∙ 𝐶8

3 =
12 ∙ 11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8

5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
∙

8 ∙ 7 ∙ 6

3 ∙ 2 ∙ 1
 

 

𝐶12
5 ∙ 𝐶8

3 = 396 ∙ 56 = 22176 
 
Serão formadas ao todo 22176 comissões. 
b) Devemos escolher:   
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4 alunos entre os 11 restantes, pois Jorge já está incluso 
→  𝐶11

4   e 
3 alunas entre as 7 restantes, pois Nilza está excluída →
𝐶7

3 
 
Pelo princípio fundamental da contagem, o número de 
comissões é dado por: 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

3 =
11!

7! ∙ 4!
∙

7!

4! ∙ 3!
 

 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

3 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7!

7! ∙ 4!
∙

7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4!

4! ∙ 3!
 

 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

3 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8

4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
∙

7 ∙ 6 ∙ 5

3 ∙ 2 ∙ 1
 

 
𝐶11

4 ∙ 𝐶7
3 = 330 ∙ 35 = 11550 

 
Serão formadas ao todo 11550 comissões contendo 
Jorge, mas não Nilza. 
 
c) Devemos escolher:   
5 alunos entre os 11 restantes, pois Jorge está excluído 

→  𝐶11
5   e 

2 alunas entre as 7 restantes, pois Nilza já está inclusa 
→ 𝐶7

2 
 
Pelo princípio fundamental da contagem, o número de 
comissões é dado por: 

𝐶11
5 ∙ 𝐶7

2 =
11!

6! ∙ 5!
∙

7!

5! ∙ 2!
 

 

𝐶11
5 ∙ 𝐶7

2 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6!

6! ∙ 5!
∙

7 ∙ 6 ∙ 5!

5! ∙ 2!
 

 

𝐶11
5 ∙ 𝐶7

2 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7

5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
∙

7 ∙ 6

2 ∙ 1
 

 
𝐶11

5 ∙ 𝐶7
2 = 462 ∙ 21 = 9702 

 
Serão formadas ao todo 9702 comissões contendo Nilza, 
mas não Jorge. 
 
d) Devemos escolher:   
4 alunos entre os 11 restantes, pois Jorge já está incluso 
→  𝐶11

4  e 
2 alunas entre as 7 restantes, pois Nilza já está inclusa 
→ 𝐶7

2 
 
Pelo princípio fundamental da contagem, o número de 
comissões é dado por: 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

2 =
11!

7! ∙ 5!
∙

7!

5! ∙ 2!
 

 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

2 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7!

7! ∙ 4!
∙

7 ∙ 6 ∙ 5!

5! ∙ 2!
 

 

𝐶11
4 ∙ 𝐶7

2 =
11 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 8

4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
∙

7 ∙ 6

2 ∙ 1
 

 
𝐶11

4 ∙ 𝐶7
2 = 330 ∙ 21 = 9702 

 
Serão formadas ao todo 6930 comissões contendo 
Jorge e Nilza ao mesmo tempo. 
 
 
ITEM 10 
Dois dados honestos, com seis faces cada um, enumerados 
de um a seis, foram lançados. 
Qual a probabilidade de obter soma 6 no lançamento 
destes dois dados, sabendo que o resultado do lançamento 
foi dois números ímpares? 
 

(A) 
1

3
 

 

(B) 
2

9
 

 

(C) 
4

9
  

 

(D) 
2

3
  

 

(E) 
1

9
  

Gabarito: A 
Solução 
Para determinar a probabilidade de sair um 
número 6, sabendo que ambos os dados foram 
números ímpares, são de três formas 
({5,1}; {1,5}; {3,3}). A condição é para 
que saia apenas números ímpares; então, a 
probabilidade de sair números ímpares é de 
9

36
. Assim, tem-se: 

𝑃(𝐴/𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=

3
36
9

36

=
3

9
=

1

3
 

D33D-Calcular a probabilidade condicional. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Em uma escola contendo 248 alunos, 148 eram 
mulheres, sendo 88 morenas e 60 loiras. Na escola haverá 
um sorteio de um book fotográfico. Sabe-se que foi 
sorteada uma aluna. 
A probabilidade de que esta seja loira é de 
 

(A) 
15

22
. 

 

(B) 
24

37
. 

 

(C) 
22

37
. 

 



 
 

 

31 
 

(D) 
15

37
. 

 

(E) 
5

24
. 

Gabarito: D 
Solução  

Para determinar a probabilidade de se sair uma aluna 
loira é necessário determinar a probabilidade de ser 

sorteada uma mulher 𝑃(𝐵) =
148

248
e posteriormente a 

probabilidade de sair uma aluna loira 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =  
60

248
. 

Assim, teremos: 

𝑃(𝐴/𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=  

60
248⁄

148
248⁄

=
60

148
=

15

37
 

 
2. Mariano e Camilo foram ao cassino jogar dados. O 
jogo consiste em lançar dois dados, com seis faces cada 
um. Mariano escolheu o número 7 e Bruno o número 11. 
A probabilidade de obter soma 7 e de se obter soma 8 
no lançamento destes dois dados, sabendo que o 
resultado do lançamento foram dois números ímpares, 
é, respectivamente, igual a 
 

(A) 
2

3
 e 

5

9
. 

 

(B) 
2

9
 e 

5

9
. 

 

(C) 0 e 
1

3
. 

 

(D) 
4

9
 e 

2

3
. 

 

(E) 0 e 
2

9
. 

Gabarito: E 
Solução 
Para determinar a probabilidade de se sair um número 
7, sabendo que ambos os dados saíram números 
ímpares, é zero, pois todas as combinações para se obter 
7 envolve um par e um ímpar, já para o número 8 são 
duas ({5,3}; {3,5}). Como a condição é para que saia 
apenas números pares, então teremos: 

𝑃(𝐴/𝐶) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐶)

𝑃(𝐶)
=  

0
36⁄

9
36⁄

= 0 

𝑃(𝐵/𝐶) =
𝑃(𝐵 ∩ 𝐶)

𝑃(𝐶)
=  

2
36⁄

9
36⁄

=
2

9
 

 
3. Uma escola de ensino médio possui 400 alunos em 
seu cadastro, sendo que: 
I. 140 são rapazes. 
II. 200 são moças que já concluíram o curso.  
III. 30 são rapazes que ainda não concluíram o curso. 
Ao se selecionar, aleatoriamente um nome desse 
cadastro e sabendo-se que o nome retirado foi o de um 

rapaz, a probabilidade de ele não ter concluído o curso 
é de 
 
 
 

(A) 
14

40
. 

 

(B) 
3

40
. 

 

(C) 
3

14
. 

 

(D) 
11

40
. 

 

(E) 
11

14
. 

Gabarito: C 
Solução 
Sabe-se que  

𝑃(𝐴/𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

Então 

𝑃(𝐴/𝐵) =  
30

400⁄

140
400⁄

=
3

14
 

 
 
 
 
 
 


