
 



  
 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Física 
Professor: Rodrigo Trevisano 

13/10/2014 

Luz, Espelhos e Lentes 
 
1. A imagem mostra um homem que observa sua imagem em um espelho esférico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual tipo de espelho esférico está sendo usado pelo menino? Justifique sua resposta. 
 
b) Represente no diagrama abaixo a situação descrita, traçando os raios, posicionando o objeto e 
a imagem claramente com base nas construções das imagens geradas pelos espelhos esféricos. 
Marque também, na figura construída, o vértice, foco e centro de curvatura do espelho em 
questão. 
 
 

 
 
 
 
2. Um objeto real O está diante de um espelho esférico côncavo de Gauss, conforme ilustra a 
figura abaixo. Calcule a distância entre esse objeto e sua respectiva imagem conjugada pelo 
espelho.  
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3. Considere um espelho esférico côncavo, de foco F e centro de curvatura C, como representado 
abaixo. Objetos colocados nas regiões 2, 3 e 4 terão imagens formadas, respectivamente, nas 
regiões:   

a) 8, 6 e 7  
b) 7, 6 e 5  
c) 5, 8 e 7 
d) 5, 7 e 6    
e) 1, 8 e 7   

 
 
 
4. Um objeto real está situado a 10 cm de uma lente delgada divergente de 10 cm de distância 
focal. A imagem desse objeto, conjugada por essa lente, é:   

a) Virtual, localizada a 5,0 cm da lente;  
b) Real, localizada a 10 cm da lente;  
c) Imprópria, localizada no infinito;  
d) Real, localizada a 20 cm de altura;  
e) Virtual, localizada a 10 cm da lente.    

 
 
5. O fato de uma lente ser convergente ou divergente depende:  

a) Apenas da forma da lente;  
b) Apenas do meio onde ela se encontra;  
c) Do material de que é feita a lente e da forma da lente;  
d) Da forma da lente, do material de que é feita a lente e do meio onde ela se encontra. 
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 Questões Sociais (Parte 2) 
 
Parte 2: O Terceiro Setor e as práticas sociais 
 
7. Em que consiste, fundamentalmente, o chamado Terceiro Setor? Explique, baseando sua 
análise na atuação dos outros dois setores sociais.  
 
 
8. Podem-se dividir as contribuições das organizações do terceiro setor em dois grupos distintos: 
as contribuições diretas e as contribuições indiretas. Explique essa distinção.  
 
 
9. Para que a atuação dos institutos do terceiro setor seja mais eficaz e efetiva, é necessário que 
elas disponham de boa “saúde” financeira.  

a) De que forma o segundo e o terceiro setor auxiliam-se mutuamente? 
b) Essa associação recebe algumas críticas. Indique-as.  

 
 
10. Na esfera individual, com certa frequência surgem campanhas, como o “Amigos da Escola”, 
que visam a promover o trabalho voluntário como forma de edificação humana e de diminuição 
das diferenças sociais.  
       a) Que críticas costumam ser feitas a iniciativas desse tipo? 
       b) Como é possível se opor, de modo relativo, a essa visão? 
 
 
11. Uma espécie de “saída mágica” para os problemas sociais apontados reside em 
investimentos na educação. Contudo, essa saída possui alguns problemas e limites, 
principalmente no que diz respeito à escola pública.  

a) Aponte alguns desses problemas. 
b) “Educar é castrar.” Comente. 
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O Mundo Durante a Guerra Fria 
 

Liberdade de imprensa 
 

Um dos fatores mais relevantes da Guerra no Vietnã foi a cobertura jornalística. Sem 
nenhum tipo de censura, a imprensa pode fazer o seu trabalho, e a batalha foi transmitida, via 
videotapes, a diversos países do mundo. Se ainda não havia a possibilidade da cobertura ao vivo, 
o surgimento dos satélites, em 1967, proporcionou aos repórteres menor tempo para levar a 
informação dos fatos no sudeste asiático para as televisões nos lares americanos. 
Nesse mesmo período, a guerra se acentuava e, pela violência mostrada pelas imagens nos 
meios de comunicação (TV, jornal e revista), surgiam as primeiras manifestações contra o conflito. 
No fim daquele mesmo ano, o governo dos Estados Unidos já dava a vitória como certa e garantia 
que a guerra estava próxima do fim. Porém, em janeiro de 1968 os norte-vietnamitas, junto com 
os vietcongs, romperam o acordo de cessar fogo e fizeram um ataque em três fases, o que ficou 
conhecido como a Ofensiva do Tet. Com a capital de Saigon invadida por mais de 4 mil vietcongs, 
que se espalharam entre os civis, o alvo foi a embaixada estadunidense. Atônita, a população 
norte-americana não entendia o que acontecia, e a popularidade de Johnson despencou, tanto 
que o presidente nem concorreu à reeleição. 
 
Em 1969, Richard Nixon, eleito no ano anterior, tomou posse e logo em seu primeiro ano de 
governo teve que lidar com uma situação delicada. Graças ao trabalho de Seymour Hersh, 
jornalista americano, foi exposto o ataque de My Lai, o maior massacre civil da Guerra do Vietnã. 
Mais de 500 pessoas morreram, sendo a maioria mulheres, crianças e idosos, todos desarmados. 
Além de assassinados, algumas vítimas foram estupradas, torturadas e espancadas. As fotos de 
Ron Haberle, fotógrafo militar que acompanhava o pelotão, rodaram o mundo e repercutiram de 
forma extremamente negativa. Além de protestos nos Estados Unidos, também houve 
manifestações em outros países como a Inglaterra. 
 

Trecho do texto: “O papel da cobertura jornalística na Guerra do Vietnã” (Dionízio Oliveira José 

Cândido Pereira Raphael Vieira Pires) 
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O Mundo Durante a Guerra Fria: O terror nuclear 
e a Descolonização Afro-asiática  

 
1. (UFTM-2007) A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no 
que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra 
muito peculiar (...). Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, 
acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade.  

(Eric Hobsbawm, Era dos extremos: o breve século XX) 
 
Um dos momentos de tensão dessa “guerra muito peculiar” foi: 

a) o apoio soviético à República da China, chefiada por Chiang Kai-shek. 
b) a divisão da Coréia, ficando o Norte sob influência dos EUA e o Sul, da URSS. 
c) a independência da Índia do domínio britânico, com apoio norte-americano. 
d) a crise em Berlim, quando Stalin decretou o bloqueio da parte ocidental da cidade. 
e) o envolvimento direto de tropas americanas e soviéticas na Guerra da Argélia.  

 
 
2. (PUC-SP-2005) As Olimpíadas modernas, apesar de serem vistas como momento de 
confraternização entre povos, foram palco, muitas vezes, de misturas entre esportes e política, 
transformando-se em demonstração de força ou de superioridade de um país ou de um regime 
político sobre os demais.  
 
As Olimpíadas de Moscou e de Los Angeles sofreram boicotes por parte de alguns países. Os 
Estados Unidos recusaram-se a ir a Moscou, em 1980; soviéticos e representantes de alguns 
outros países decidiram não participar dos Jogos de Los Angeles, em 1984. Esses boicotes 
aconteceram: 

a) no contexto da Guerra Fria, cenário de bipolarização estratégica do pós-Segunda Guerra 
Mundial que opunha países capitalistas do bloco ocidental, liderados pelos Estados Unidos, 
a países socialistas do leste europeu, liderados pela União Soviética.  

b) em meio a discussões sobre a cessação da corrida armamentista e das disputas 
comerciais entre Estados Unidos e União Soviética, que tentavam impedir que o 
crescimento da China a levasse a assumir a liderança política internacional.  

c) após a decisão norte-americana de invadir Cuba e impedir a instalação de mísseis 
soviéticos na ilha, que levou a forte tensão internacional e à entrada da ONU nas 
negociações, para impedir a eclosão de uma terceira guerra mundial. 

d) durante a reunião de assinatura de acordos de paz, mediados pela ONU, entre Estados 
Unidos e União Soviética, que pretendiam encerrar duas décadas de hostilidades mútuas e 
iniciar um período de reaproximação e colaboração militar. 

e) antes da dissolução da União Soviética, que manteve ininterruptamente a liderança na 
corrida espacial e ainda evitou que os norte-americanos desenvolvessem seu plano 
estratégico de proteção territorial por satélites.  
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3. (UFMG-1995) "0 colonialismo em todas as suas manifestações, é um mal a que deve ser posto 
fim imediatamente." 
 
Os argumentos dessa reinvidicação, expressa na Conferência de Bandung (1955), estavam 
fundamentados:  

a) na Carta das Nações Unidas e Declaração dos Direitos do Homem.  
b) na Encíclica Rerum Novarum e nas resoluções do Concílio Vaticano II. 
c) na estratégia revolucionária do Kominform para as regiões coloniais.  
d) na Teoria do Efeito Dominó do Departamento de Estado americano. 
e) nas teorias de revolução e imperialismo do marxismo- leninismo.  

 
 
4. (UFSCar-2009) Entre 1957 e 1964, quase todos os territórios africanos tornaram-se livres do 
domínio europeu, com exceção dos que estavam sob o controle dos: 

a) portugueses, que só se tornaram independentes a parte de 1974, depois de lutas contra os     
exércitos coloniais da queda da ditadura salazarista. 

b) ingleses, que mantiveram o regime de apartheid na regiões da África do sul, e só se 
tornaram independente na década de 1990. 

c) franceses, que permaneceram sob o regime colonial atas guerras da Argélia e do Congo 
na década de 1970. 

d) belgas, cujos colonizadores permaneceram por longo anos na África no controle do 
processo de mudança política, saindo do continente após a guerra em Ruanda. 

e) holandeses, que só conseguiram autonomia depois de revolta dos Zulus na década de 

1970.  
 
 
5. (UFMG-2005) Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-americanos morreram no conflito da 
Indochina, a mais longa e custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea 
dos EUA jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de bombas mais de três vezes superior ao que foi 
jogado na Alemanha durante a Segunda Guerra. 

KEYLOR, William R. The twentieth-century world; an international history. New York: Oxford 
University Press, 1996. p. 375.  

 
Considerando-se a Guerra do Vietnã, é CORRETO afirmar que: 

a) o conflito foi motivado pela intenção do Governo norte- americano de impedir a expansão 
do Comunismo no Sudeste asiático.  

b) os norte-americanos deram apoio decidido às ações de seu Governo no Vietnã e 
manifestaram insatisfação quando suas tropas foram retiradas de lá. 

c) os vietnamitas que enfrentavam o exército dos EUA lutavam em condições difíceis, pois 
não dispunham de apoio externo. 

d) a saída das tropas norte-americanas e a subseqüente derrota das forças locais pró-
Ocidente levou à divisão do Vietnã.  
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Gabarito 
  
1. D 
2. A 
3. A 
4. A 
5. A 
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Funções Orgânicas  
 
1. A substância cuja molécula está representada a seguir, é responsável pelo aroma natural de 
canela. 

 
A função orgânica a que pertence essa substância é: 

a) Hidrocarboneto. 
b) Fenol. 
c) Éter. 
d) Cetona. 
e) Aldeído. 

 
 
2. Associe os nomes comerciais de alguns compostos orgânicos e suas fórmulas condensadas na 
coluna superior com os nomes oficiais na coluna inferior. 
 

 
 

A associação correta entre as duas colunas é: 
a) I - P, II - T, III - Q, IV - R. 
b) I - Q, II - R, III - T, IV - P. 
c) I - Q, II - T, III - P, IV - R. 
d) I - R, II - T, III - Q, IV - P. 
e) I - S, II - R, III - P, IV - Q. 

 
 
3. Os compostos pertencem, respectivamente, às funções: 
 

 
a) Cetona, álcool, álcool. 
b) Cetona, álcool, fenol. 
c) Aldeído, álcool, álcool. 
d) Ácido carboxílico, fenol, álcool. 
e) Ácido carboxílico, álcool, fenol. 
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4. A nomenclatura correta do composto da fórmula seguinte é: 

 
 

a) 3-4 dimetil hexanona-5 
b) 3 metil 4 etil pentanona-2 
c) 3-4 dimetil hexanona-2 
d) 3 metil 2 etil pentanona-4 
e) 3 sec butil butanona-2 

 
 
5. O bactericida FOMECIN A, cuja fórmula estrutural está abaixo apresenta as funções: 
 

 
 

a) Ácido carboxílico e fenol. 
b) Álcool, fenol e éter. 
c) Álcool, fenol e aldeído. 
d) Éter, álcool e aldeído. 
e) Cetona, fenol e hidrocarboneto. 

 
 
6. Na vitamina K3 (fórmula a seguir), reconhece-se o grupo funcional: 

a) Ácido carboxílico. 
b) Aldeído. 
c) Éter. 
d) Fenol. 
e) Cetona. 

 
 
7." O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é ....X...., tratando-se de um 
....Y...." 
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Completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos, respectivamente 
por: 

a) 1, 2, 3- propanotriol e triálcool. 
b) álcool propílico e triálcool. 
c) propanotrial e trialdeído. 
d) éter propílico e poliéter. 
e) 1, 2, 3- tripropanol e trialdeído. 

 
 
8. O THC ou tetrahidrocanabinol, de fórmula é o principal componente ativo da maconha 
(marijuana) com efeito de causar abandono das atividades sociais e reduzir acentuadamente o 
desejo sexual. O THC apresenta, na sua fórmula, grupos funcionais de: 
 

 
a) Álcool e éter. 
b) Álcool e cetona. 
c) Fenol e cetona. 
d) Fenol e éter. 
e) Enol e éter. 

 
 
9. Álcoois e hidrocarbonetos saturados são usados como combustíveis. A alternativa que 
apresenta apenas substâncias pertencentes a essas funções é: 

a) CH4; CH3OH e C3H8 

b) CH4; C2H6 e CH3CHO 
c) HCHO; CH3OH e C6H6 

d) C2H6; C2H5OH e CH3COOH 
e) C2H5OH; CH3OCH3 e C3H8 

 
 
10. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas 
a seguir. 

 
Substituindo, em ambas as moléculas, um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila (OH), 
obtêm-se dois compostos que pertencem, respectivamente, às funções: 

a) Fenol e fenol. 
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b) Álcool e álcool. 
c) Fenol e álcool. 
d) Álcool e fenol. 
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Gabarito 
 
1. E 
2. D 
3. B 
4. C 
5. C 
6. E 
7. A 
8. D 
9. A 
10. C 
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Estratificação, Classes e Desigualdade  
 

 Estratificações no capitalismo 
 

Vamos falar sobre a organização da sociedade em camadas, a estratificação social. A 
estratificação social é fruto das desigualdades sociais entre os indivíduos de uma determinada 
sociedade, que apresentam disparidades em relação a riqueza, poder, prestígio e até mesmo em 
relação a coisas básicas como escolaridade. 

Existem três tipos de estratificação social: a econômica: que fundamenta-se na posse de 
bens materiais, onde se encontram ricos e pobres. A política baseia-se no grupo que tem poder e 
no que não tem poder, ou seja, os grupos dominantes, que mandam na sociedade. E a 
estratificação profissional que funda-se nos diferentes graus atribuídos a cada profissional. 

Ao observarmos uma sociedade podemos concluir muitas vezes que os aspectos 
econômicos são muito mais importantes do que os outros tipos na caracterização dessa 
sociedade. Sendo assim, quando um indivíduo possuí um poder aquisitivo maior, fatalmente sua 
posição de poder será valorizada, ele ocupará os melhores cargos e sua profissão será também 
mais valorizada dentro da sociedade, verificamos dessa forma, a desigualdade social. Observe 
esta pirâmide social na qual os grupos sociais são classificados de acordo com o nível de renda: 

A hierarquia social divide a sociedade em “estratos” ou camadas mais ou menos fixas. A 
divisão em camadas pode ser feita em castas como na Índia, estamentos como na Europa 
ocidental durante a idade média ou em classes sociais como nas sociedades capitalistas. Em uma 
sociedade, os grupos ou indivíduos não possuem a mesma posição nem o mesmo prestígio, não 
existindo assim, sociedade pura. 

Muitos sociólogos apresentaram teorias acerca da estratificação, entre eles Karl Marx, que 
foi um dos primeiros a tratar deste problema, para ele, o que determina a estratificação é o fator 
econômico. Já Max Weber, em seus estudos, acreditava que não era apenas o fator econômico, e 
apresentou três dimensões da sociedade: 

Ordem econômica: representada pela classe, que está estratificada de acordo com suas 
relações com a produção e a aquisição de bens, é representada pelos rendimentos, bens e 
serviços que o indivíduo possuí. 

Ordem social (status): representada pelo estilo de vida, pelo prestígio de honra 
desfrutado, em função do consumo de bens. 

Ordem política: representada pelo partido, manifestando-se através da distribuição de 
poder entre os partidos políticos, ocorrendo a estratificação através da distribuição de poder entre 
os membros dos grupos. Para Weber, essas dimensões possuem estratificação própria. 

Para o sociólogo russo Pitirim Sorokin, a estratificação apresenta três formas dependentes 
e recíprocas: 

Estratificação econômica: divisão entre ricos e pobres através da situação econômica, 
manifesta-se de forma concreta no nível de vida, na posse de bens, podendo surgir nos diferentes 
tipos de sociedades capitalistas ou socialistas, não importando a forma de governo ou a 
organização política. 

Estratificação política: a desigualdade política ocorre pela diversidade em decorrência da 
distribuição desigual de poder, de autoridade, de prestígio, de honra e de título. Essa 
estratificação ocorre independentemente da constituição particular da sociedade. 
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Estratificação profissional: na sociedade profissional observa-se diferenças nas 
ocupações, fazendo com que o indivíduo ganhe prestígio ou não, dependendo do tipo de 
atividade exercida ou do grau hierárquico de sua função. 

Melvin Marvin Tumin, sociólogo contemporâneo pensa a desigualdade social e a 
estratificação social como sinônimos, pois para ele a estratificação é compreendida como a 
“disposição de qualquer grupo ou sociedade numa hierarquia de posições desiguais com relação 
a poder, propriedade, valorização social e satisfação psicológica.” 

Tanto na sociedade quanto nos indivíduos, o que importa é como se dá a distribuição dos 
bens. Em uma sociedade industrial urbanizada, a distribuição dos bens se dá de acordo com a 
posição ou status do indivíduo, sobretudo se ele possui uma profissão que lhe garante algum 
status.A sociedade possuí diversos estratos organizados hierarquicamente conforme o poder, 
propriedades, valorização e satisfação psicológica. 

Os estratos consistem em status socialmente definidos que recebem cotas determinadas 
de poder, propriedade e prestígio. Dessa forma, estrato pode ser definido como conjunto de 
pessoas que, em uma determinada sociedade e em dado período, tem status equivalente ou 
semelhante, distinto do status dos demais componentes dessa sociedade. 

Hoje existem vários critérios que os pesquisadores utilizam para analisar e investigar de 
forma empírica a divisão social da sociedade e também como ocorre essa estratificação, também 
são variados os critérios usados nas investigações para estabelecer a estratificação, são 
exemplos: riqueza, educação, prestígio da ocupação, origem étnica, zonas residenciais etc. 

 
 

 Classes Sociais 
 
Na sociedade capitalista, alguns poucos proprietários são donos dos meios de produção, e 

a maioria da população representa a força de trabalho; nessa sociedade ocorre a desigualdade 
social. Os proprietários, donos dos meios de produção, possuem a renda mais alta, os de renda 
média são os trabalhadores (as) de trabalho qualificado, os de renda baixa são os 
trabalhadores(as) de mão de obra não qualificada. 

Os donos dos meios de produção são os que gozam de maior prestígio social, têm mais 
privilégio e poder. A distribuição de poder baseia-se na posição dos indivíduos com relação aos 
elementos da produção. Os que possuem os meios de produção têm um maior nível de consumo 
e mais prestígio social que os trabalhadores (as) que possuem apenas seu trabalho, não 
desfrutando das mesmas condições dos donos da produção, vendo-se obrigados (as) a trabalhar 
para os proprietários recebendo em troca uma remuneração. 

Podemos definir classe social como o grupo de pessoas que apresentam uma situação ou 
status social similar com relação aos elementos de produção ou a outros critérios, sobretudo o 
econômico. 

A sociedade pode ser classificada de acordo com o nível de consumo de seus membros. 
Os donos dos meios de trabalho adquirem bens e serviços de luxo, os trabalhadores (as) que 
possuem mão de obra qualificada adquirem bens por preços intermediários, já os 
trabalhadores(as) de mão de obra não qualificada somente adquirem bens de primeira 
necessidade. 

Na sociedade capitalista, a classe social está classificada da seguinte forma: 
Classe alta – indivíduos com grande poder aquisitivo, são os proprietários do capital, os 

grandes industriais, os banqueiros e os grandes comerciantes, além dos grandes proprietários de 
terra. 
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Classe média – indivíduos com renda e poder aquisitivo medianos, pequenos empresários 
e microempresários, pequenos comerciantes, pequenos produtores rurais, profissionais liberais 
como advogados, médicos, engenheiros, dentistas etc. 

Classe baixa – camada de pequeno poder aquisitivo e baixa renda, trabalhadores com 
pouca qualificação, comerciantes informais, desempregados, os que vivem com uma renda 
inferior e insuficiente para o dia a dia. 

De acordo com Marx, “as classes sociais estão associadas à divisão do trabalho. São 
grupos coletivos que que desempenham o mesmo papel na divisão do trabalho num determinado 
modo de produção.” Na visão marxista, em toda sociedade, não importa se pré-capitalista ou com 
característica capitalista, a classe dominante controla direta ou indiretamente o Estado. 

No sistema capitalista industrial, a sociedade pode ser classificada em três níveis 
diferentes: a classe alta, a classe média e a classe baixa. Nos países subdesenvolvidos, a classe 
média é a minoria e a classe baixa é a grande massa da população. A partir dessa divisão é 
possível encontrar outras classes: 

Classe altíssima – composta por indivíduos que se destacam economicamente (elite).  
Ex: Donos de empresas de origem familiar tradicionalmente ricos, banqueiros etc.   
Classe alta – composta por indivíduos que se tornaram ricos por receberem uma boa 

remuneração. 
Classe média alta – composta por indivíduos com uma remuneração razoável, como 

médicos, advogados, dentre outros. 
Classe média – composta por indivíduos que recebem uma remuneração mediana, como 

gerentes, arquitetos etc. 
Classe média baixa - composta por indivíduos que recebem um salário mais baixo, como 

secretários, vendedores, recepcionistas etc. 
Classe baixa - composta por indivíduos que exercem trabalhos braçais, como operários, 

serventes, garis, etc. 
Classe abaixo da linha da pobreza – composta por pessoas que não representam mão de 

obra especializada, não possuem escolaridade suficiente para o mercado de trabalho, possuem 
renda muito baixa ou nenhuma fonte de renda. 

No mundo capitalista, quanto mais poder econômico um indivíduo possuí, mais assume 
seu papel de classe dominante na sociedade, adequando assim a estrutura social para a 
perpetuação da exploração controlando outras classes de poder aquisitivo menor, para assim 
manter-se no poder, no controle. 

 
 

 Desigualdades Sociais  
 

 A desigualdade em uma sociedade gira em torno da distribuição diferenciada de recursos 
de valor às variadas categorias de indivíduos - sendo as de classe, étnica e gênero as três mais 
importantes. 
 A estratificação de classe existe quando a renda, poder, prestígio e outros recursos de 
valor são dados aos membros de uma sociedade desigualmente e quando, com base nessa 
desigualdade, variados grupos tornam-se cultural, comportamental e organizacionalmente 
distintos. 
 O grau de estratificação está relacionado ao nível de desigualdade, à distinção entre as 
classes em nível de mobilidade entre as classes e à durabilidade das classes. 
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 Desigualdades sociais: explicações teóricas 
 

Existem várias propostas para o estudo da estratificação: 
a. Proposta marxista: enfatiza que a propriedade dos meios de produção é a causa da 
estratificação de classe e mobilização para o conflito, com subseqüente mudança nos padrões de 
estratificação; 
b. Proposta weberiana: enfatiza a natureza multidimensional da estratificação (que gira em torno 
não apenas da classe, mas de partido e grupos de status também); 
c. Proposta funcionalista: argumenta que a desigualdade reflete o sistema de recompensa para 
encorajar os indivíduos a ocupar posições funcionalmente importantes e difíceis de preencher; 
d. Proposta evolucionista: argumenta que, a longo prazo, partindo das sociedades de caça e 
coleta, as desigualdades aumentaram, como refletem as sociedades modernas. 
 A estratificação nos Estados Unidos e no Brasil é marcada por altos níveis de desigualdade 
com respeito a bem-estar material e prestígio. A desigualdade na distribuição de poder é mais 
ambígua. Fronteiras obscuras entre as classes sociais próximas existem nos Estados Unidos. A 
mobilidade é frequente, mas a maioria das pessoas não consegue grande mobilidade durante sua 
vida. 
 
 

 Pobreza e Desigualdade Social  
 
A pobreza é a expressão mais visível das desigualdades em nosso cotidiano. No período 
medieval o pobre era um personagem complementar ao rico. Não eram os critérios econômicos 
ou sociais que definiam a pobreza, mas a condição de nascença, como afirmava a Igreja Católica. 
Havia uma visão positiva da pobreza, pois esta despertava a caridade e a compaixão. De acordo 
com essa visão cristã de mundo, os ricos tinham a obrigação moral de ajudar os pobres. Outra 
explicação, corrente no mesmo período, atribuía à pobreza a uma desgraça decorrente das 
guerras ou de adversidades como doenças e deformidades físicas.  
 A partir do século XVI, quando o indivíduo se tornou o centro das atenções, a pobreza se tornou 
um perigo para a sociedade. Sendo uma ameaça social, era preciso disciplina e enquadramento. 
O Estado “herdou” a função de cuidar dos pobres, antes atribuída aos ricos.  
Com o crescimento da produção e do comércio, e a necessidade de mão de obra, a pobreza e a 
miséria foram interpretadas como resultado de preguiça e indolência dos indivíduos que não 
queriam trabalhar, uma vez que haviam muitas oportunidades de emprego.  
 Na sociedade moderna, a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e injustiça para 
com outros. A diferenciação, oposição e concorrência entre grupos sociais acabou criando 
mecanismos de apropriação e monopólio dos bens econômicos e sociais, gerando concentração 
de renda. É em meio à sociedade da abundância que a pobreza adquire um caráter contraditório 
e até paradoxal.  
 No entanto, a pobreza tem um caráter relativo e passa a existir por outros processos societários. 
John Friedmann e Leonie Sandercock, em Os desvalidos, identificam três formas de pobreza, 
além da clássica carência de bens materiais e de recursos à sobrevivência:  
Despossessão psicológica: sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação 
às ricas;  
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Despossessão social: impossibilidade de ter acesso aos mecanismos de êxito social, de atingir 
prestígio e manter relações sociais estruturadas e permanentes;  
Despossessão política: incapacidade de certos grupos ter qualquer participação efetiva na vida 
pública ou acesso aos mecanismos de interferência e ação política. 2 
 Atualmente aparece mais um tipo de pobreza, a tecnológica, uma vez que pessoas não possuem 
“alfabetização digital”, estão excluídas dos diferentes espaços e da comunicação globalizada.  
 
 
Exercícios 
 
1. “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias racistas permitiu que 
diferentes povos e culturas fossem percebidos a partir de suas especificidades. Grupos de negros 
pressionaram pela adoção de medidas legais que garantissem a eles igualdade de condições e 
combatessem a segregação racial. Chegamos então ao ponto em que nos encontramos, tendo 
que tirar o atraso de décadas de descaso por assuntos referentes à África”. 

Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 2008, p.72-
75. 

 
A partir deste texto e do conhecimento da sociologia a respeito da questão racial em nosso país, é 
possível afirmar que: 

a) Autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy 
Ribeiro, entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do país para 
o papel dos negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de exclusão 
explícitas e implícitas que sofreram.   

b) Apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria respeito 
ao conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a abolição da 
escravidão entre nós.   

c) Estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, 
tendo em vista que raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para 
encobrir as fortes tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu 
oposto a dos ricos.   

d) A autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como a 
especificidade da raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais.   

e) Nenhuma das alternativas está correta.   
 
 
2. “A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se desenvolvem e consolidam a 
partir de estruturas, agentes e processos que lhes dão forma histórica concreta. Os países e 
regiões da América Latina moldaram, desde os tempos coloniais até nossos dias, expressões 
desses fenômenos sociais que, embora apresentem as peculiaridades próprias de cada contexto 
histórico e geográfico, compartilham um traço em comum: altíssimos níveis de pobreza e 
desigualdade que condicionam a vida política, econômica, social e cultural. O conceito de 
construção é praticamente similar ao de produção, sendo utilizado aqui para enfatizar que a 
pobreza é o resultado da ação concreta de agentes e processos que atuam em contextos 
estruturais históricos de longo prazo.” 

(Produção de pobreza e desigualdade na América Latina. Antonio David Cattani, Alberto D. 
Cimadamore (orgs.) ; tradução: Ernani Ssó. — Porto Alegre : Tomo Editorial/Clacso, 2007, p. 07.) 
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De acordo com o texto é correto afirmar:  

a) A pobreza sempre existiu e é da natureza das sociedades organizadas que ela ocorra.   
b) A pobreza não pode ser considerada característica presente em toda a América Latina.   
c) A desigualdade social não condiciona a vida política, econômica, social ou cultural.   
d) A pobreza não pode ser considerada fruto da desigualdade.   
e) A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se desenvolvem na história e por 

isso são absolutamente reversíveis.   
 
 
3. Para Karl Marx o conceito de Classes Sociais se desenvolve com a formação da sociedade 
capitalista. Dessa forma, é correto afirmar que: 

a) As classes sociais formadas no capitalismo estabelecem intransponíveis desigualdades 
entre os homens, relações de exploração e antagonismo.   

b) Para Marx, a história humana é a história passiva da luta de classes e da aceitação do 
antagonismo entre burgueses e proletários.   

c) As classes sociais são independentes entre si de tal forma que a diferenças entre elas não 
são sentidas pelos indivíduos de uma sociedade.   

d) O capitalista divide com a classe de trabalhadores a mais-valia produzida por seu trabalho 
sem que haja a exploração de mão de obra.   

e) As classes sociais não são opostas entre si, mais sim complementares e interdependentes.   
 
 
4. Observe a tabela a seguir elaborada por Pierre Bourdieu: 
 

 
 
Com base na tabela, é correto afirmar que: 

a) A pesquisa sobre as classes sociais indica as similitudes e simetrias dos gostos e práticas 
sociais das classes baixas, médias e superiores.   

b) A pesquisa sobre as classes baixas, médias e altas revela o quanto a dimensão cultural 
dificilmente coincide com a dimensão econômica das diferenças.   
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c) A pesquisa sobre a dimensão cultural das classes sociais demonstra que há diferenças nos 
seus estilos de vida e de consumo.   

d) A pesquisa sobre as classes sociais e suas hierarquias desautorizam as afirmações sobre 
possíveis assimetrias nas escolhas de consumo.   

e) A pesquisa sobre o consumo e as práticas sociais das três classes denuncia a apropriação 
da cultura popular pelas classes superiores.   

 
  
5. O conceito de classe social, elaborado por Marx e por Weber, é útil para evidenciar que a 
sociedade tem divisões e diferenças internas, ou seja, que nem todos os indivíduos têm a mesma 
posição na sociedade. 
 
Considerando o conceito de classe social formulado por Marx e por Weber, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) Para Weber, a relação entre as classes proprietárias e o proletariado moderno é de 
exploração.   

b) Para Marx, classe social significa a posição dos indivíduos nas relações de produção e o 
“motor da história” é a luta travada entre as classes sociais.   

c) Para Weber, classe social significa a posição dos indivíduos em uma escala de 
estratificação social, cuja medida é dada pelo montante de bens e salários, oportunidades 
de renda e capacidade de compra de produtos e no mercado de trabalho.   

d) Para Marx, a relação entre a burguesia e o proletariado é de conflito.   
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Gabarito 
 
1. D 
2. E 
3. A 
4. C 
5. A 
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Progressão Geométrica 
 
1. (ESPM) As medidas dos lados de um triângulo retângulo formam uma PA. Se x é a medida do 
menor ângulo interno desse triângulo, o valor de tg x é: 

a) 0,6 
b) 0,5 
c) 0,8 
d) 0,45 
e) 0,75 

 
 
2. (USP) Na Grécia Antiga, Pitágoras estudou várias propriedades dos chamados números 
figurados, como, por exemplo, os números triangulares. Os primeiros cinco números triangulares 
são 

 
 

O número triangular Tn é a soma dos n números naturais de 1 a n. A soma da sequência dos 
números inteiros de 1 a n pode ser obtida considerando-se que a soma do primeiro termo com o 
último é igual à do segundo termo com o penúltimo e assim por diante. Desse modo, o resultado 
pode ser obtido, somando-se o primeiro termo ao último e multiplicando-se o valor encontrado 
pela metade do número de termos da sequência. 
 
O nono número triangular T9 é: 

a) 66 
b) 55 
c) 45 
d) 36 
e) 28 

 
 
3. (FUVEST) Sejam a1, a2, a3, a4, a5 números estritamente positivos tais que log2a1, log2a2, 
log2a3, log2a4, log2a5 formam, nesta ordem, uma progressão aritmética de razão 1/2. 
Se a1 = 4, então o valor da soma a1 + a2 + a3 + a4 + a5 é igual a: 

a) 24 +  

b) 24 + 2  

c) 28 + 12  

d) 24 + 12  

e) 28 + 18  
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4. (UERJ) Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento 
do dia, com o número 49. Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas 
representavam uma progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando em 37. 
Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, 
os números das senhas daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova 
progressão aritmética. 
 
Se os clientes com as senhas de números 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo de 
pessoas que pode ter permanecido na fila é: 

a) 6  
b) 7 
c) 9 
d) 12 

 
 
5. (UFF) O fichário de uma clínica médica de um hospital possui 10.000 clientes cadastrados em 
fichas numeradas de 1 a 10.000. Um médico pesquisador, desejoso de saber a incidência de 
hipertensão arterial entre as pessoas que procuravam o setor, fez um levantamento, analisando 
as fichas que continham números múltiplos de 15.  
 
Quantas fichas não foram analisadas? 
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Gabarito  

 
1. E 
2. C 
3. D 
4. B 
5. 9334 fichas  
 


