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ATIVIDADES 

 

1. (Unievangélica- GO) Leia o texto e analise a figura a seguir. Durante uma excursão, promovida pela disciplina de 
Biologia, um aluno coletou um espécime com a seguinte descrição: 
A. Foi coletado em um ambiente úmido e sombreado. 
B. Estava formando um tapete verde sobre a superfície. 
C. A análise do espécime através de uma lupa demonstrou o aspecto conforme esquema da figura a seguir. 
 
 

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia. Acesso em: 10 jan. 2019. 

Com os dados acima, verifica-se que o espécime é 
 
(A) um musgo (Briófita). 
(B) uma alga (Clorofícea). 
(C) uma avenca (Pteridófita) 
(D) um fungo (Basidiomiceto). 
(E) um protozoário (Rhizopoda). 
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2. A forma científica correta de escrever o nome do Pequi, angiosperma típica do Cerrado é 
 
(A) CARYOCAR BRASILIENSE. 
(B) Caryocar brasiliense. 
(C) caryocar brasiliense. 
(D) Caryocar brasiliense. 
(E) caryocar brasiliense. 
 
3. (UECE-Adaptada) Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular, não possui ovário, não produz se-
mentes e tem como geração dominante a esporofítica, estamos nos referindo a uma 
 
(A) gimnosperma. 
(B) dicotiledônia. 
(C) angiosperma. 
(D) pteridófita. 
(E) briófita. 
 
4. (Cefet-MG-adaptada) Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas 
 
(A) gimnospermas. 
(B) angiospermas. 
(C) pteridófitas. 
(D) briófitas. 
(E) algas. 
 
5. (PUC- RJ-adaptada) Indique o grupo de vegetais que apresenta sementes: 
 
(A)Samambaias, pinheiros e orquídeas. 
(B) Pinheiro, leguminosas e gramíneas. 
(C) Leguminosas, algas e gramíneas. 
(D) Cítricos, cactáceas e cogumelos. 
(E) Avencas, bromélias e cítricos. 
 
6. (Acafe-adaptada) Considerando que Botânica é a parte da Biologia que estuda as plantas, analise as afirmações a 
seguir. 
 
I - O fruto é uma estrutura presente nas gimnospermas e angiospermas, sendo importante para a dispersão e a proteção 
da semente. 
II - As angiospermas estão subdivididas em dois grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Como exemplos de 
plantas dicotiledôneas, pode-se citar: feijão, amendoim, soja, arroz e trigo. 
III - As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas e dependem da água para a fecundação. 
IV - As plantas vasculares são dotadas de xilema e floema, estruturas responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da 
seiva elaborada, respectivamente. 
V - Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento dos vegetais e a partir deles são formados os tecidos 
adultos da planta. 
Todas as afirmações estão corretas em: 
 
(A) I – II – III. 
(B) I – IV – V. 
(C) II – III – V. 
(D) II – IV – V. 
(E) III – IV – V. 
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7. (Unifor-CE) No desenvolvimento posterior à fecundação das angiospermas, o zigoto, o óvulo e o ovário originam, 
respectivamente, 

(A) fruto, semente e embrião. 
(B) embrião, fruto e semente. 
(C) embrião, semente e fruto. 
(D) semente, fruto e embrião. 
(E) semente, embrião e fruto. 
 
8. Observe o esquema da flor a seguir e marque a alternativa INCORRETA a respeito dessa estrutura reprodutora: 

 
 

Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-angiospermas.htm. Acesso em 19 fev. 2019. 
 
(A) 1 e 2 representam, respectivamente, a antera e o filete. 
(B) 3 representa o estigma, uma parte do gineceu. 
(C) O ovário está representado pelo número 5. 
(D) A estrutura 6 é conhecida por sépala. 
(E) A estrutura 4 é chamada de pistilo. 
 
9. (ENEM) Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condi-
ções de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram 
estruturas muito peculiares. 
As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do 
referido ecossistema são 
 
(A) caules estreitos e retilíneos. 
(B) folhas estreitas e membranosas. 
(C) raízes superficiais, em geral, aéreas. 
(D) cascas finas e sem sulcos ou fendas. 
(E) gemas apicais com densa pilosidade. 
 
10. A flora do Cerrado é bastante diversificada, apresentando plantas com as mais variadas particularidades. Apesar das 
diferenças, a maioria das espécies apresenta certas características em comum: árvores de pequeno porte, caule retor-
cido e casca e folhas grossas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, essas 
características são resultado de um desequilíbrio no teor de micronutrientes, como do alumínio.  

Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/cerrado-brasileiro-fauna-flora-e-outras-caracteristicas/. Acesso em 20 fev. 2019. 

Marque a alternativa que apresenta espécies típicas desse bioma. 
 
(A) Lobeira e Ipê. 
(B) Aguapés e Mangueira. 
(C) Açaizeiro e Andiroba. 
(D) Bromélias e Pau-brasil. 
(E) Juazeiro e Mandacaru. 
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11. Leia o texto 
 
No período da seca no Cerrado, a vegetação exibe uma fascinante explosão de cores: o ipê amarelo, as barrigudas – que 
lembram os baobás da savana africana –, as quaresmeiras e as diversas palmeiras que embelezam a região e a fazem 
um dos mais belos cartões postais do Brasil. 

Disponível em: http://www.ispn.org.br/o-cerrado/biodiversidade/flora-do-cerrado/. Acesso em: 20 fev. 2019 (adaptada). 
 

Além da beleza, qual a importância da vegetação desse Bioma? 
 
12. O Cerrado brasileiro é um tipo de vegetação que podemos encontrar desde o Piauí, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e Bahia. A vegetação natural desse bioma é de árvores baixas, inclinadas, de tronco retorcido, numa de-
monstração de falta de água no seu crescimento. Isto é devido ao tipo de regime de chuvas, que são abundantes no 
verão e depois cerca de seis meses de seca. Cite algumas das espécies de vegetais nativos do Cerrado. 
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ATIVIDADES 

 

 

1. (FUNREI) Um gás é aquecido a volume constante. A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente aumenta 
porque 
 
(A) a distância média entre as moléculas aumenta. 
(B) a massa específica das moléculas aumenta com a temperatura. 
(C) as moléculas passam a se chocar com maior frequência com as paredes do recipiente. 
(D) a perda de energia cinética das moléculas nas colisões com a parede aumenta. 
 
2. (PUC MG) Uma das leis dos gases ideais é a Lei de Boyle, segundo a qual, mantida constante a temperatura, o produto 
da pressão de um gás pelo seu volume é invariável. Sobre essa relação, são corretas as afirmações a seguir, EXCETO 
 
(A) À temperatura constante, se aumentarmos uma das grandezas (pressão ou volume) de um certo valor, a outra di-
minuirá do mesmo valor. 
(B) À temperatura constante, multiplicando-se a pressão do gás por 3, seu volume será reduzido a um terço do valor 
inicial. 
(C) À temperatura constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional ao inverso do seu volume. 
(D) À temperatura constante, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume. 
(E) O gráfico pressão x volume de um gás ideal corresponde a uma hipérbole. 
 
3. (UFMG) O volume de uma dada massa de gás será dobrado, à pressão atmosférica, se a temperatura do gás variar de 150 °𝐶 a 
 
(A) 300 °𝐶. 
(B) 423 °𝐶. 
(C) 573 °𝐶. 
(D) 600 °𝐶. 
(E) 743 °𝐶. 
 
4. (UFF) Até meados do século XVII, a concepção de vácuo, como uma região desprovida de matéria, era inaceitável. 
Contudo, experiências relacionadas à medida da pressão atmosférica possibilitaram uma nova concepção, considerando 
o vácuo como uma região onde a pressão é bem inferior à de sua vizinhança. Atualmente, pode-se obter vácuo, em 

MATERIAL DO PROFESSOR 
MATERIAL DO ESTUDANTE 
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laboratórios, com o recurso tecnológico das bombas de vácuo. Considere que tenha obtido vácuo à pressão de, aproxi-
madamente, 1,00 ∙ 10−10 𝑎𝑡𝑚 à temperatura de 300 𝐾. Utilizando o modelo de gás perfeito, determine o número de 
moléculas por 𝑐𝑚3 existentes nesse vácuo. 
Dados: 𝑁𝐴  =  6,02 ∙ 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝑜𝑙 𝑅 =  8,31 𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾 1 𝑎𝑡𝑚 =  1,01 ∙ 105 𝑁/𝑚2 
 
5. (UERJ) O vapor contido numa panela de pressão, inicialmente à temperatura 𝑇0 e à pressão 𝑃0ambientes, é aquecido 
até que a pressão aumente em cerca de 20% de seu valor inicial.  
Desprezando-se a pequena variação do volume da panela, a razão entre a temperatura final 𝑇 e inicial 𝑇0 do vapor é 
 
(A) 0,8. 
(B) 1,2. 
(C) 1,8. 
(D) 2,0. 
(E) 2,6. 
 
6. (UFAM-AM) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um 
gás. 
 
I – em uma transformação isocórica o volume do gás permanece constante. 
II – em uma transformação isobárica a pressão do gás permanece constante. 
III – em uma transformação isotérmica a temperatura do gás permanece constante. 
IV – em uma transformação adiabática variam o volume, a pressão e a temperatura. 
 
Com a relação as quatro afirmativas acima, podemos dizer que 
 
(A) só I e III são verdadeiras. 
(B) só II e III são verdadeiras. 
(C) I, II, III e IV são verdadeiras. 
(D) só I é verdadeira. 
(E) só II é verdadeira. 
 
7. (EsPCEx-012) Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob a pressão de 4 ∙ 103 𝑁/𝑚2 e o seu volume diminui 0,2 𝑚3. Durante o processo, o gás perde 1,8 · 103 𝐽 de calor. A variação da energia interna do gás foi de 
 
(A) 1,8 · 103 𝐽. 
(B) 1,0 · 103 𝐽. 
(C) −8,0 · 103 𝐽. 
(D) −1,0 · 103 𝐽. 
(E) −1,8 · 103 𝐽. 
 
8. (FGV) Com relação aos conceitos e às leis da Termodinâmica, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(  ) Todo processo em que um gás parte de um estado de equilíbrio termodinâmico e a ele retorna é, necessariamente, 
reversível. 
(  ) A variação da entropia de um gás que evolui de um estado de equilíbrio termodinâmico para outro, é a mesma, quer 
o processo tenha sido reversível ou irreversível. 
(  ) A 2ª Lei da Termodinâmica afirma que a energia do Universo é constante. 
 
9. (UFPEL-RS) De acordo com seus conhecimentos sobre Termodinâmica, analise as afirmativas abaixo. 
 
I – Sempre que um corpo muda de fase, sob pressão constante, ele recebe ou cede calor e a sua temperatura varia. 
II – Quando temos uma transformação isobárica, de uma certa massa de um gás perfeito, o aumento da temperatura 
fará com que aconteça um aumento de volume. 
III – Uma dada massa de um gás perfeito pode receber calor sem que a sua temperatura interna aumente. Isso ocorrerá 
se ele realizar um trabalho igual à quantidade de calor que recebeu. 
IV – Num processo de transformação isocórico a temperatura de uma certa massa de um gás permanece constante. 
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Dessas afirmativas, estão CORRETAS apenas 
 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) II, III e IV. 
 
10. (UFRJ-RJ) Considere certa massa de um gás ideal em equilíbrio termodinâmico. Numa primeira experiência, faz-se o 
gás sofrer uma expansão isotérmica durante a qual realiza um trabalho 𝜏 e recebe 150 𝐽 de calor do meio externo. 
Numa segunda experiência, faz-se o gás sofrer uma expansão adiabática, a partir das mesmas condições iniciais, durante 
a qual ele realiza o mesmo trabalho 𝜏. 
Calcule a variação de energia interna 𝛥𝑈 do gás nessa expansão adiabática. 
 
11. (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) calor e trabalho não são grandezas homogêneas. 
(B) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. 
(C) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. 
(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 integral-
mente calor em trabalho. 
 
12. (UFC-CE) A eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura alta (𝑇1) e a fonte de 

temperatura baixa (𝑇2) é dada pela expressão 𝜂 =  1 – (𝑇2𝑇1), em que 𝑇1 e 𝑇2 são medidas na escala absoluta ou de 

Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com uma eficiência 𝜂 =  30%. 
Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a: 
 
(A) 40%. 
(B) 45%. 
(C) 50%. 
(D) 60%. 
(E) 65%. 
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ATIVIDADES 

 
1. (IFCE) Conforme a reação não balanceada 𝐻2 + 𝑂2 → 𝐻2𝑂, é correto afirmar-se que a massa de água produzida na 
queima de 40 𝑘𝑔 de hidrogênio e a massa de oxigênio consumidos na reação são, respectivamente, (Dados: 𝐻11 ;  𝑂816 ) 
 
(A) 320 𝑘𝑔 e 360 𝑘𝑔.  
(B) 360 𝑘𝑔 e 320 𝑘𝑔. 
(C) 360 𝑘𝑔 e 80 𝑘𝑔. 
(D) 320 𝑘𝑔 e 80 𝑘𝑔. 
(E) 160 𝑘𝑔 e 80 𝑘𝑔. 
 
2. (UFPA) Fósforo branco (𝑃4) pode ser produzido, segundo a equação química (não balanceada) a seguir: 
 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶 → 𝑃4 + 𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂3 + 𝐶𝑂 
 
Considerando que a reação é 100% eficiente, o número de mols de 𝐶𝑂 liberados para cada 𝑚𝑜𝑙 de 𝑃4 produzido será 
de 
 
(A) 1. 
(B) 5. 
(C) 10. 
(D) 15. 
(E) 20. 
 
3. (Ebmsp) Segundo especialistas, em situações estressantes no convívio familiar, no trabalho, no trânsito ou na escola, 
respirar profundamente oxigena as células cerebrais e ajuda a tranquilizar o indivíduo. O oxigênio absorvido na respira-
ção é utilizado na oxidação controlada de glicose para a obtenção da energia necessária ao funcionamento da célula, 
processo representado de maneira simplificada pela equação química, 
 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

 
Considerando essas informações e admitindo que o oxigênio se comporta como um gás ideal, determine o volume de 
oxigênio necessário para a oxidação completa de 3,6 𝑔 de glicose, a 27 °𝐶 e 1 𝑎𝑡𝑚, destacando as etapas dos cálculos. 

MATERIAL DO PROFESSOR 
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4. (IFSUL) Células a combustível de hidrogênio-oxigênio são usadas no ônibus espacial para fornecer eletricidade e água 
potável para o suporte da vida. Sabendo que a reação da célula ocorre, conforme reação não balanceada 𝐻2(𝑔) +𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙), qual é o número de mols de água formado na reação de 0,25 𝑚𝑜𝑙 de         oxigênio gasoso com hidro-

gênio suficiente? 
 
(A) 0,25 𝑚𝑜𝑙. 
(B) 0,5 𝑚𝑜𝑙. 
(C) 0,75 𝑚𝑜𝑙 
(D) 1 𝑚𝑜𝑙. 
(E) 1,5 𝑚𝑜𝑙. 
 
5. (Acafe) No jornal Folha de São Paulo, de 14 de junho de 2013, foi publicada uma reportagem sobre o ataque com 
armas químicas na Síria “[...] O gás sarin é inodoro e invisível. Além da inalação, o simples contato com a pele deste gás 
organofosforado afeta o sistema nervoso e provoca a morte por parada cardiorrespiratória. A dose letal para um adulto 
é de meio miligrama. […]”. 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, quantas moléculas aproximadamente existem em uma 
dose letal de gás sarin aproximadamente? 
Dado: Considere que a massa molar do gás sarin seja 140 𝑔/𝑚𝑜𝑙. Constante de Avogadro: 6 ∙ 1023 entidades. 
 
(A) 1,68 ∙ 1026 moléculas. 
(B) 3,00 ∙ 1023 moléculas. 
(C) 2,14 ∙ 1021 moléculas. 
(D) 2,14 ∙ 1018 moléculas. 
(E) 2,28∙ 1017 moléculas. 
 
6. Das equações químicas apresentadas a seguir, todas são transformações ENDOTÉRMICAS, exceto:  
Justifique. 
 
(A) 𝐻2(𝑙) → 𝐻2(𝑔). 
(B) 𝑂2(𝑔) → 𝑂2(𝑙). 
(C) 𝐶𝑂2(𝑠) → 𝐶𝑂2(𝑔). 
(D) 𝑃𝑏(𝑠) → 𝑃𝑏(𝑙). 
 
7. Analise o gráfico no qual a entalpia se encontra no eixo vertical em kcal e o caminho da reação no eixo horizontal, e 
responda as questões. 
 

 
a) Qual a energia do produto? 
b) Qual a energia do reagente? 
c) Qual a energia do complexo ativado? 
d) Qual o valor de ∆𝐻? 
e) A reação é exotérmica ou endotérmica? 
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8. (Unesp) Diariamente, podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de ener-
gia.  
 
Analise cada um dos seguintes processos, sob pressão atmosférica. 
 
I. A combustão completa do metano (𝐶𝐻4) produzindo 𝐶𝑂2 e 𝐻2𝑂. 
II. O derretimento de um iceberg. 
III. a dissolução de ácidos na água. 
Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que 
 
(A) I é exotérmico, II e III são endotérmicos. 
(B) I e III são exotérmicos e II é endotérmico. 
(C) I e II são exotérmicos e III é endotérmico. 
(D) I, II e III são exotérmicos. 
(E) I, II e III são endotérmicos. 
 
9. (UEG) No gráfico a seguir, é apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética.  
 

 
 
Com base no gráfico, pode-se correlacionar 𝑋, 𝑌 e 𝑍, respectivamente, como 
 
(A) intermediário da reação, energia de ativação e variação da entalpia. 
(B) variação da entalpia, intermediário da reação e complexo ativado. 
(C) complexo ativado, energia de ativação e variação de entalpia. 
(D) variação da entalpia, energia de ativação e complexo ativado. 
(E) energia de ativação, complexo ativado e variação da entalpia. 
 
10. (UFRGS) Considere as seguintes afirmações sobre termoquímica. 
I. A vaporização do etanol é um processo exotérmico. 
II. Os produtos de uma reação de combustão têm entalpia inferior aos reagentes. 
III. A reação química da cal viva (óxido de cálcio) com a água é um processo em que ocorre absorção de calor. 
Quais estão corretas? 
 
 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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11. (Unisc) A equação a seguir apresenta a reação de decomposição da água oxigenada, também denominada peróxido 
de hidrogênio. 
 2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)      𝐾𝐼      →    2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) + 196 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
 
Em relação a esta reação, pode-se afirmar que 
 
(A) ocorre mais rapidamente em concentrações mais baixas. 
(B) o iodeto de potássio atua como um inibidor da reação. 
(C) ocorre a redução do oxigênio na formação do 𝑂2. 
(D) é uma reação endotérmica. 
(E) é uma reação exotérmica. 
 
12. (UEPG-adaptado) Observando o gráfico abaixo, que representa o desenvolvimento de uma reação, assinale V (ver-
dadeiro) ou F (falso). 
 

 
 

a) (   ) A reação 𝑋 + 𝑌 → 𝑍 é uma reação endotérmica. 
b) (   ) 32 𝑘𝑐𝑎𝑙 é a energia do complexo ativado. 
c) (   ) Na formação de 𝑍 a energia dos reagentes é menor do que a do produto. 
d) (   ) 42 𝑘𝑐𝑎𝑙 é a energia de ativação para 𝑋 + 𝑌 → 𝑍. 
e) (   ) A reação 𝑍 → 𝑋 + 𝑌 tem ∆𝐻 = −12 𝑘𝑐𝑎𝑙. 
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MATERIAL DO ESTUDANTE 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO /2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 
 

ATIVIDADES 

 
1. Explique por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o “Século das Luzes”. 

Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-iluminismo.htm#questao-1. Acesso em:  07  
fev. 2019. 

 
Leia o texto e responda a atividade 2. 
 

“Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se junta ao executivo, 

desaparece a liberdade… Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo… Se o 

judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa 

ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar 

a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos”. 
(Montesquieu, Do Espírito das Leis, 1748.) 

 

2. Responda: 

 

a. Qual o tema do texto? 
 
b. Explique o contexto histórico em que foi produzido. 
 
Leia o texto e responda a atividade 3. 
 

“Assim em Paris e nas grandes cidades, a burguesia era superior à nobreza em riqueza, em talento e em méritos 
pessoais. Inclusive nas cidades de província ela era superior à nobreza rural; e ainda que sentisse esta superioridade, 
era humilhada e excluída da carreira militar pelos regulamentos do exército e também excluída do alto clero, e, já que 
a escolha dos bispos e dos altos dignatários eclesiásticos recaía sobre os nobres, ela o era também em muitos capítulos 
de catedrais. Também a alta magistratura a rejeitava, pois, a maioria das cortes soberanas só admitia nobres em seu 
seio. Inclusive para ocupar os cargos menos importantes no quadro de funcionários do Conselho de Estado aos lugares 
eminentes de intendente, eram exigidas provas de nobreza nos últimos tempos.” 

Marquês de Bouilli IN: Ilmar R. Mattos e outros. História. Rio de Janeiro: Francisco Alves/ Edutel, 1977, p.83 
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O trecho acima é parte das memórias de um nobre francês do século XVIII. Sua vida, em boa parte, coincidiu com a crise 
da Sociedade do Antigo Regime. Uma expressão dessa crise foi a formulação e difusão de ideias - as iluministas - por 
meio das quais criticavam-se as estruturas que davam sentido a essa sociedade. 
 
3. Responda: 
 
a. A partir da leitura do texto, identifique, usando suas próprias palavras, um elemento característico da sociedade do 
Antigo Regime que foi duramente criticado pelos filósofos iluministas. 
 
b. Indique e explique 1 (uma) ideia proposta pelos expoentes do Iluminismo que se contrapunha ao elemento por você 
identificado no item anterior e que, no entender desses filósofos, era de fundamental importância para a construção 
de uma "sociedade mais justa e feliz". 
 
4. (Mack/2005) O Iluminismo, ideologia difundida principalmente no final do século XVIII, para combater o Antigo Re-
gime, baseava-se em alguns princípios. Entre eles, podemos assinalar, corretamente, que  
 
(A) tal ideologia propunha o fim da intolerância religiosa e filosófica e o direito, de cada indivíduo, à manifestação de 

suas convicções políticas, desde que fosse respeitada a figura real. 
(B) na atividade comercial, deveria existir a igualdade jurídica tanto do comprador quanto do vendedor; ou seja, os 

iluministas defendiam a igualdade de todos perante a lei, com exceção dos dignitários da Igreja.  
(C) os Iluministas acreditavam que, para o Estado crescer na área econômica, deveria expandir as atividades capitalis-

tas. Isso significava instituir a economia de mercado, com o livre jogo da oferta e procura.  
(D) ao criticar o Antigo Regime, os iluministas argumentavam que o Estado só é poderoso se for realmente rico; por-

tanto, caberia ao rei controlar, de forma mais eficiente, os mecanismos que regem a economia.  
(E) os Iluministas defendiam a propriedade privada, que é a característica básica de uma sociedade capitalista. Era 

direito do proprietário dispor de seus bens conforme seus interesses, porém, somente após a aprovação real.  
 
Leia o texto e responda a atividade 5. 
 
(VUNESP/2006) 
 
O governo arbitrário de um príncipe justo [...] é sempre mau. Suas virtudes constituem a mais perigosa das seduções: 
habituam o povo a amar, respeitar e servir ao seu sucessor, qualquer que seja ele. Retira do povo o direito de deliberar, 
de querer ou de não querer, de se opor à vontade do príncipe até mesmo quando ele deseja fazer o bem. O direito de 
oposição [...] é sagrado. Uma das maiores infelicidades que pode advir a uma nação seria a sucessão de dois ou três 
reinados de um todo poderoso justo, doce, [...] mas arbitrário: os povos seriam conduzidos pela felicidade ao esqueci-
mento completo de seus privilégios, a mais perfeita escravidão. 

(D. Diderot. Refutação de Helvétius, 1774.) 

5. Responda: 
 
a. Como se denomina a forma de regime monárquico a que se refere Diderot? 
 
b. O texto apresentou uma concepção de cidadania que teve reflexos, quase imediatos, nas revoluções do século XVIII 
e permaneceu nas experiências democráticas e no horizonte político dos séculos seguintes. Quais aspectos de cidadania 
são defendidos por Diderot ao afirmar que, sem esses direitos, “os povos seriam conduzidos a mais perfeita escravi-
dão”? 
 
Leia o texto e responda a atividade 6. 
 
(UFSCar) 
  
Os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos. As distinções sociais só podem basear-se na utilidade 
pública. 

(Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789)  

6. Responda: 
a. Relate o contexto histórico em que foi criado o documento mencionado.  
 
b. Apresente um exemplo de um outro documento, criado a partir deste.  
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7. Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante a Revolução Francesa foram realizados 

pelo povo, a massa formada principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe que teve grande peso com o 

deflagrar da Revolução e sua condução foi 

 

(A) o clero. 
(B) a nobreza. 
(C) os militares. 
(D) os vassalos. 
(E) a burguesia. 
 
8. Qual ação o Terceiro Estado tomou para que o governo francês aceitasse transformar os Estados Gerais em uma 
Assembleia Nacional Constituinte? 
 
Leia o texto e responda a atividade 9. 
 
(Uel)  
“Passava-se, efetivamente, nesta quadra de crise do Antigo Regime e de seu Sistema Colonial, das indagações teóricas 
sobre a legitimidade do regime para a prática política de sua superação. Em dois momentos pelo menos, em Minas 
Gerais em 1789 e na Bahia em 1798, transcendeu-se a tomada de consciência da situação colonial, e se projetou a 
mudança, intentando-se a tomada do poder. (...) Emancipacionistas, ambos os movimentos refletem, no plano político, 
o agravamento das tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema colonial, e por aí se inserem no quadro 
geral da revolução do Ocidente. O exemplo secessionista da América inglesa esteve permanentemente vivo em todo o 
processo da rebelião mineira; o espectro libertário da França revolucionária acompanha os insurretos baianos de 1798, 
que para além da emancipação chegaram a visar uma inteira revolução de que resultaria uma nova ordem sem diferença 
de cor branca, preta e parda.” 

(NOVAIS, Fernando Antônio. “Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)”. SP: Hucitec, 1981. p. 169-171.) 

 
9. A partir da análise do texto, pode-se depreender que o autor 
 
(A) destaca a influência da Revolução Francesa em todo o processo revolucionário desenvolvido na rebelião mineira. 
(B) ressalta a pequena influência que tiveram os movimentos emancipacionistas no processo de Independência do 

Brasil. 
(C) mostra que os dois movimentos defendiam os mesmos princípios de igualdade social e política para o povo brasi-

leiro. 
(D) defende a ideia de que os movimentos emancipacionistas estavam inseridos dentro do próprio mecanismo do sis-

tema colonial. 
(E) considera os movimentos emancipacionistas brasileiros os únicos responsáveis pela crise do Antigo Regime e do 

Sistema Colonial. 
 
Leia o texto e responda a atividade 10. 
 
(Unesp)  
 
Sobre a crise do sistema colonial na América portuguesa, afirma-se que "rigorosamente os eventos de 1789 e de 1798 
configuram sedições na medida em que nestes se tratava de deliberada e organizada vontade de subverter a ordem 
pública e os padrões de organização do Estado". 

(István Jacsó, A sedução da liberdade. ln HISTÓRIA DA VIDA PRIVADA.) 

10. Responda: 
 
a. Nomeie os eventos referidos. 
 
b. Dê uma diferença essencial entre eles. 
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Observe a imagem e responda a atividade 11. 
 
(PUC-MG)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. A imagem mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX e a situação assinalada que resultou na vinda 
da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808.  
 
Portanto, a imagem retrata  
 
(A) o Tratado de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supunha a invasão de Portugal e divisão de suas 

colônias. 
(B) a Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos lusitanos pelos 

ingleses. 
(C) o Bloqueio Continental determinado por Napoleão Bonaparte, que proibia os países europeus de comercializarem 

com os ingleses. 
(D) o Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre D. João e Lord Strangford, que garantia liberdade comercial 

para ingleses e portugueses. 
 
Leia o texto e responda a atividade 12. 
 
(PUC-RJ) 
  
"O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve 
descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O comércio [...] progrediu muito depois 
que a cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade, que 
tenho certeza, será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e 
recebendo melhorias. 

Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro Colonial - Antologia de Textos". Rio de Janeiro, 
José Olympio, 2000. Pp: 310-320. 

 
A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da Corte portu-
guesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808. 
 
12.  Responda: 
 
a. Explique por que, a partir da abertura dos portos (1808), ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações co-
merciais com o Brasil. 
 
b. Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino (1808-1821). 
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ATIVIDADES 

 

Observe a imagem e responda a atividade 1. 
 
(ENEM/2012) 

 
 

1. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na 
  
(A) autonomia do produtor direto. 
(B) exploração do trabalho repetitivo.  
(C) adoção da divisão sexual do trabalho.   
(D) utilização de empregados qualificados. 
(E) incentivo à criatividade dos funcionários.  

 
 
 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
 

https://2.bp.blogspot.com/-60pW3gStgg8/U7c19vWcHsI/AAAAAAAAF8o/JUXjiIyMQ2A/s1600/Revoluu%C3%A7%C3%A3o+industrial.jpg
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Leia o texto e responda a atividade 2.  
 
(ENEM/2016) 

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

OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003. 

2. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas 
transformações pelo(a)  
 
(A) crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. 
(B) inovação toyotista e a regularização do trabalho formal.  
(C) emergência da globalização e a expansão do setor secundário. 
(D) impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva.  
(E) diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. 

 
 

Leia o texto e responda a atividade 3.  
 
(ENEM/2017) 

A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomera-
ções urbanas e regiões metropolitanas do pais, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e 
desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região 
periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de 
acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica.  

 
CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 

e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org.). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002.  

 
3. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de  
 
(A) expansão vertical.  
(B) polarização nacional.  
(C) emancipação municipal.  
(D) segregação socioespacial.  
(E) desregulamentação comercial.  
 
Leia o texto e responda a atividade 4. 
 
(ENEM/2017) 
 
A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de 
muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova 
divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas.  

 
RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: CASTRO, I. E.: GOMES. P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org. ). Olhares geográficos: modos de ver e viver o es-

paço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012 (adaptado).  

 
4. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a  
 
(A) saturação do setor secundário. 
(B) ampliação dos direitos laborais.  
(C) bipolarização do poder geopolítico.  
(D) consolidação do domínio tecnológico.  
(E ) primarização das exportações globais.  
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Analise o gráfico e responda as atividades 5 e 6. 
 
(UNICAMP/2019) 

Fonte: Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). 
Disponível em: https://www.kuadro.com.br/gabarito/unicamp/2019/geografia/a-ate-o-censo-de-1970-verificava-se-uma-clara-conce/37900. 

Acesso em: 14 fev. 2019. 

 
5. Até o Censo de 1970, verificava-se uma clara concentração regional do fenômeno de urbanização. A partir do Censo 
de 1980, outro processo é observado na dinâmica urbana brasileira. Que processo é esse? 

 

6. O Censo de 1950 indicava a região Centro-Oeste como a menos urbanizada do país; a partir do Censo de 1970 a região 
aparece na segunda posição em taxa de urbanização. Qual foi a atividade econômica responsável por essa urbanização? 
 
Leia o texto, observe o mapa e responda as atividades 7 e 8.  
 
A região destacada na figura abaixo, conhecida pelo acrônimo MATOPIBA, é formada por frações dos territórios do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por onde se expande a fronteira agrícola no Brasil. Reúne 337 municípios e repre-
senta aproximadamente 73 milhões de hectares. Existem na área cerca de 327 estabelecimentos agrícolas, 46 unidades 
de conservação, 35 terras indígenas e 778 assentamentos de reforma agrária.  

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 10 ago. 2016 (adaptado de EMBRAPA).  
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7. A difusão do moderno circuito da produção agrícola reorganizou aceleradamente o espaço regional em questão e fez 
proliferar inúmeros conflitos territoriais. Mencione ao menos dois agentes que, em lados opostos, disputam um sentido 
para essas transformações territoriais (ou modernizações).  
 
8. Indique o tipo de bioma e a cultura agrícola predominantes na região.  
 
Observe a tabela e responda a atividade 9. 

 
(FUVEST/2018) 

 
UNHCR- GLOBAL TRENDS, 2017.  

Disponível em: https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2019/Fuvest/1Fase_327/correcao/conhecimentosgerais/5.pdf. Acesso em: 15 
fev. 2019 (adaptado). 

 
A tabela mostra o número total de refugiados no mundo em 2017, segundo relatório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas Para Refugiados (UNHCR ou ACNUR em português).  
 
9. Sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar:  
 
(A) A maioria provém da África, devido aos processos de desertificação, e tem como destino o Oriente Médio e a Eu-

ropa.  
(B) O Irã recebe majoritariamente refugiados de países da África Subsaariana, dentre os quais se destacam o Sudão e 

o Sudão do Sul. 
(C) São majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia, deslocam-se, forçadamente, devido a longas 

guerras, em grande parte para países e/ou regiões fronteiriços.  
(D) Os provenientes do Sudão do Sul e da Somália são acolhidos na Turquia, onde encontram oferta de empregos nas 

atividades comerciais, tradição econômica do país, desde o século XVII. 
(E) Os de origem síria são a maior população nesta condição, e estão sendo acolhidos em vários países do Extremo 

Oriente e da África, os quais apoiam o governo sírio na guerra civil que ocorre nesse país desde 2011. 
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Analise o mapa e responda a atividade 10. 
 
(UNESP/2019) 

 
Disponível em: https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2019/Vunesp/1Fase_325/correcao/conhecimentosgerais/47.pdf.  Acesso em: 

14 fev. 2019 (adaptado). 

 
10. Considerando a dinâmica urbana brasileira, os símbolos representados no mapa correspondem a  
 
 
(A) cinturões entre as áreas industriais de duas cidades.  
(B) intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades. 
(C) sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades. 
(D) integrações entre as áreas de conservação de duas cidades.  
(E) conurbações entre as regiões metropolitanas de duas cidades.  
 
Leia o texto e responda a atividade 11. 

 
(Mackenzie/2018) 
 
Mais de 500 mil mortos em sete anos de Guerra na Síria Conflito também levou 5,6 milhões de sírios ao refúgio, inclu-
indo 2,6 milhões de crianças e adolescentes A guerra civil na Síria, prestes a completar sete anos, já tirou a vida de 
511.000 pessoas, segundo um balanço apresentado nesta segunda-feira pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 
uma organização que se tornou uma das fontes mais confiáveis graças à presença de informantes no terreno. Desse 
total, 353.935 mortos foram identificados, sendo 106.390 civis (incluindo 19.811 menores e 12.513 mulheres). As forças 
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do presidente Bashar al Assad e seus aliados são responsáveis por 85% das vítimas civis. O Observatório, com sede no 
Reino Unido, contabilizou pelo menos outros 155.000 mortos com identidade desconhecida. Também nesta segunda-
feira, o UNICEF (órgão da ONU para a infância) informou que os dois primeiros meses deste ano foram os mais mortífe-
ros para as crianças sírias, com mais de 1.000 mortos e feridos.  

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/12/internacional/1520865451_577510.html. Acesso em: 7 jun.2018. 
 
11. A respeito da guerra civil na Síria, julgue as afirmações a seguir.  
 
I. Os principais apoiadores do governo são a Turquia e Arábia Saudita, já a Rússia e o Irã apoiam os grupos contrários 

a Bashar al Assad.  
II. A milícia libanesa Hezbollah apoia fortemente o governo sírio, uma vez que é composta por muçulmanos de origem 

Xiita, opondo-se historicamente aos Estados Unidos e Israel. 
III. O conflito teve início com um levante pacífico contra o regime do presidente Bashar al Assad. A precária situação 

dos direitos humanos, a corrupção governamental e o elevado desemprego motivaram os protestos que evoluíram 
para uma guerra civil quando o governo passou a empregar força letal.  

 
É correto o que se afirma em: 

 
(A) I, II e III.  
(B) I, apenas.  
(C) I e II, apenas.  
(D) I e III, apenas.  
(E) II e III, apenas. 
 
Observe a figura e responda a atividade 12. 
 
(SANTA CASA - 2018) 
 

 
 
12. Dentre os conflitos internacionais contemporâneos, a Primavera Árabe caracterizou-se por uma série de protestos 
que denunciavam 
 
(A) o agravamento das disputas étnicas por territórios. 
(B) a falta de apoio internacional contra ações terroristas. 
(C) a oposição popular à construção de grandes oleodutos.  
(D) o descontentamento popular com a falta de democracia. 
(E) a falta de ajuda humanitária de organismos internacionais.  


