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Termometria e Calorimetria 
 
1. Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 mm de 
altura e, no ponto de ebulição, 80 mm. A uma temperatura de 92 °F, a coluna de mercúrio desse 
termômetro, em mm, é igual a  

a) 30.     
b) 40.      
c) 50.     
d) 60.    

 
 
2. O conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro 
constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada; nela, adotou-
se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem 
alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos 
de gelo e de vapor. 
 

 
 
Certo dia, um jornal europeu informou que, na cidade de Porto Seguro, o serviço de meteorologia 
anunciou, entre a temperatura máxima e a mínima, uma variação F 36ºF.   Esta variação de 

temperatura expressa na escala Celsius é:  
a) C 10ºC       

b) C 12ºC       

c) C 15ºC       

d) C 18ºC       

e) C 20ºC     

 
 
3. Em clínicas de reabilitação realiza-se tratamento com pacientes em piscinas aquecidas. Uma 
determinada piscina contém 60 m3 de água, a uma temperatura de 10ºC, cuja densidade é 1,0 
g/cm3. Desprezando as perdas de calor para o meio ambiente, deseja-se aquecer a água da 
piscina até atingir uma temperatura de 25ºC. A alternativa correta que apresenta a quantidade de 
calor, em cal, para realizar tal intento é: 

a) 1,5.106 

b) 2,0.105 

c) 1,0.107 

d) 3,0.106 
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4. Considere duas amostras, X e Y, de materiais distintos, sendo a massa de X igual a quatro 
vezes a massa de Y. As amostras foram colocadas em um calorímetro e, após o sistema atingir o 
equilíbrio térmico, determinou-se que a capacidade térmica de X corresponde ao dobro da 
capacidade térmica de Y. Admita que cx e cy sejam os calores específicos, respectivamente, de X 
e Y. 
 

A razão  é dada por: 

a)  

b)  

c) 1 
d) 2 
 
 
5. Três corpos, A , B e C, encontram-se às temperaturas de 30ºC, 40ºC e 50ºC, respectivamente. 
Numa experiência ideal colocam-se os corpos A e B no interior de um calorímetro e se obteve 
uma temperatura de equilíbrio igual de 35ºC. Colocaram-se depois, no interior do calorímetro, 
apenas os corpos B e C. A temperatura de equilíbrio foi de 42ºC. Se a experiência for com os 
corpos A e C, qual será a temperatura de equilíbrio entre eles? 
 
 
Exercícios 
 
1. Duas escalas termométricas E1 e E2 foram criadas. Na escala E1, o ponto de fusão do gelo sob 
pressão de 1 atm (ponto de gelo) corresponde a + 12 e o ponto de ebulição da água sob pressão 
de 1 atm (ponto de vapor) corresponde a + 87. Na escala E2, o ponto de gelo é + 24. Os números 
x e y são, respectivamente, as medidas nas escalas E1 e E2 correspondentes a 16 ºC. Se os 
números 16, x e y formam, nessa ordem, uma Progressão Geométrica, o ponto de vapor na 
escala E2 é  

a) 120      
b) 99      
c) 78       
d) 64      
e) 57    

 
 
2. Nos pontos de fusão e de ebulição da água, as colunas líquidas de um termômetro de mercúrio 
valem, respectivamente, 10,0 cm e 25,0 cm. Para a temperatura de 33,3 °C, a altura aproximada 
dessa coluna, em centímetros, vale  

a) 5,00.      
b) 10,0.      
c) 15,0.      
d) 20,0. 
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3. Um termômetro graduado na escala Celsius (ºC) é colocado juntamente com dois outros, 
graduados nas escalas arbitrárias A (ºA) e B (ºB), em uma vasilha contendo gelo (água no estado 
sólido) em ponto de fusão, ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos 
termômetros são colocados em uma outra vasilha, contendo água em ebulição, até atingirem o 
equilíbrio térmico. 
As medidas das temperaturas, em cada uma das experiências, estão indicadas nas figuras 1 e 2, 
respectivamente. 
 

 
Para uma outra situação, na qual o termômetro graduado na escala A indica 17º A, o termômetro 
graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão, respectivamente,  

a) 0ºB e 7ºC      
b) 0ºB e 10ºC      
c) 10ºB e 17ºC    
d) 10ºB e 27ºC      
e) 17ºB e 10ºC    

 
 
4. A tabela abaixo mostra apenas alguns valores, omitindo outros, para três grandezas 
associadas a cinco diferentes objetos sólidos:  

 massa;  

 calor específico; 

 energia recebida ao sofrer um aumento de temperatura de 10 oC. 
 

 
A alternativa que indica, respectivamente, o objeto de maior massa, o de maior calor específico e 
o que recebeu maior quantidade de calor é: 

a) I, III e IV 
b) I, II e IV 
c) II, IV e V 
d) II, V e IV 
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5. A temperatura de dois corpos M e N, de massas iguais a 100g cada, varia com o calor recebido 
como indica o gráfico a seguir. Colocando N a 10°C em contato com M a 80°C e admitindo que a 
troca de calor ocorra somente entre eles, a temperatura final de equilíbrio, em °C, será: 

 
a) 60           
b) 50        
c) 40             
d) 30                
e) 20 
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Desenvolvimento  
 

 
A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
 
Apresentação 
 
Ele: - Amor, o que você quer fazer hoje? Filminho com pipoca em casa? 
Ela: - Filminho? Pipoca? Você está brincando, né? 
Ele: - Falei algo errado? 
Ela: - E você ainda pergunta? 
Ele: - ... 
Ela: - Claro! É nosso mês de namoro! Como você pode esquecer nosso mês de namoro de novo? 
Ele: - Mas já? 
Ela: - Sim, Eduardo. Passaram-se 30 dias. Já! 
Ele: - Desculpe, amor. Prometo que não vou esquecer nosso mês de namoro número 53. E eu 
que achava que, depois do primeiro, só se contavam os anos...  
Ela: - Não, Eduardo. Um casal que se ama lembra cada detalhe. E mês de namoro é detalhe dos 
mais importantes! Cada um dos 53 meses! 
Ele: - Eu não preciso provar meu amor por você contando meses.  
Ela: - Precisa sim! A Julia, a Gabi e a Lelê disseram que os namorados delas contam! 
Ele: - A Julia namora há dois meses, a Gabi, há três semanas e a Lelê nem namorado tem.  
Ela: - Pelo menos eles contam! Inclusive o ficante da Lelê. 
Ele: - Amor, você venceu. Estou anotando aqui na agenda do meu smartphone. Não vou mais 
esquecer mês nenhum! 
Ela: - Seu cara-de-pau! Quer dizer que precisa de aviso para lembrar? Duvido que sua pelada 
semanal precise de nota em agenda. 
Ele: - Ainda bem que você disse tudo: SE-MA-NAL. Bem diferente de mensal. 
Ela: - Sabia! Agora tudo é desculpa...  
Ele: - Já sei! Prometo que não vou esquecer mais nenhum mês de namoro. Nunca mais. Sem 
celular, agenda ou qualquer tipo de aviso. Sabe por quê? 
Ela: - Eduardo... você está terminando comigo? 
Ele (ajoelhando-se): - Não. Chega de namoro. Cansei. Casa comigo?  
 
 
Você acabou de ler uma discussão de caráter argumentativo. Nela, tanto Eduardo quanto Mônica 
se utilizam de apelos racionais e irracionais para atingir um objetivo comum: provar seus pontos 
de vista, convencendo o interlocutor.  
 
Isso é o que também ocorre no seu texto dissertativo: utiliza-se uma série de argumentos para 
provar o ponto de vista ou tese determinada na introdução. Essa “série” aparece na estrutura 
chamada desenvolvimento.   
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1. Definição 
 

O desenvolvimento constitui a maior parte do texto dissertativo, e é nele que a introdução é 
expandida. Sua função principal consiste em defender a visão de mundo do enunciador, 
explicitada ou sugerida no primeiro parágrafo do texto. É desnecessário dizer que o 
desenvolvimento é a parte mais importante da dissertação, pois é nele que surgem os principais 
recursos argumentativos – justamente aqueles que vão ser responsáveis pelo convencimento 
do leitor. 
 
2.2. Parágrafo 
 

Quando pensamos no conceito de “parágrafo”, é comum o imaginarmos sob o escopo 
puramente formal, como um emaranhado de linhas que se distinguem do todo por haver um 
espaçamento entre a primeira palavra e a margem esquerda da página. Essa visão é nitidamente 
equivocada, uma vez que a verdadeira noção de parágrafo vem do plano semântico – e não 
estrutural.  

Como dissemos, a maior parte do espaço do texto é “consumida” na fase do 
desenvolvimento. Para que seja possível ao leitor compreender o todo textual, é imperativo que o 
raciocínio do enunciador seja dividido em “etapas’ ou “segmentos’ menores. Cada um desses 
segmentos é o que chamamos parágrafo. Então, podemos definir assim: 
 
Parágrafo é a unidade do texto que desenvolve um núcleo semântico principal, associado a 
núcleos acessórios, que devem ser articulados entre si para produzir sentido. 
 

Em outras palavras, o parágrafo de desenvolvimento jamais poderá desenvolver duas 
ideias principais. Cada uma dessas ideias, separadamente, deverá estar contida em um único 
parágrafo.   

Além disso, devemos considerar também como deve ser a estrutura interna de um 
parágrafo-padrão de desenvolvimento. Nesse sentido, podemos afirmar que duas partes são 
inerentes a um bom parágrafo: o tópico-frasal – um período-síntese da idéia que será 
desenvolvida – e a ampliação – que nada mais é do que o “desembrulhar” do tópico-frasal.  
 
Leia com atenção o exemplo abaixo, escrito para uma redação sobre a criminalidade no Brasil: 
 

Além disso, deve-se atentar para os fatores socioeconômicos implicados no processo. Ao 
contrário do que pensa a maioria, não é a pobreza, mas sim o contato desta com a riqueza, que 
faz com que a criminalidade seja tão presente em nossa sociedade. De fato, em um país em que 
crianças descalças, sem qualquer perspectiva de ascensão social, fazem malabarismos para 
pessoas trancadas no interior de seus confortáveis veículos, é mais provável que o crime surja 
como uma grande “válvula de escape”. 
 
No parágrafo de desenvolvimento anterior, o primeiro período constitui o tópico frasal; os demais 
períodos são responsáveis pela ampliação – no caso, feita pelo processo de exemplificação.  
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2.3. Coerência  
 

Em uma análise superficial, ser coerente significaria “não cair em contradição”. Entretanto, 
uma análise mais aprofundada permitiria trabalhar a coerência como a produção de sentido para 
o texto dissertativo. Essa “produção de sentido” deve ser buscada sob duas perspectivas 
distintas, mas complementares; é o que chamamos de coerência interna e de coerência externa.  

Entende-se por coerência interna o conjunto de informações não contraditórias e 
sequenciadas logicamente que compõem o todo textual. Por exemplo, em um texto em que se 
busca avaliar as causas, as consequências e propor soluções para uma determinada questão – 
cada um desses tópicos desenvolvido em um parágrafo -, parece coerente fazer com que os 
parágrafos do desenvolvimento sigam exatamente a ordem anunciada. Do contrário, teríamos 
uma situação no mínimo “estranha”: a proposição de soluções para um problema pouco 
conhecido em profundidade (devido à ausência das causas) pelo leitor.   

A coerência externa, por sua vez, trata da associação do texto com o mundo em que 
vivemos. Em outras palavras, de nada vale uma redação que produz sentido internamente se ela 
não possui um vínculo de razoabilidade com a realidade exterior. Um exemplo disso ocorreria em 
uma redação em que, ao buscar as soluções para o problema da violência no Brasil 
contemporâneo, o enunciador propusesse o fim das favelas e o extermínio dos traficantes de 
drogas. Ora, essa “possibilidade” prescinde de coerência externa por diversos motivos: a) a 
maioria dos habitantes das comunidades carentes não são violentos; b) mesmo que fossem, seria 
impossível simplesmente dar um “fim” aos conglomerados habitacionais (onde colocar tanta 
gente?); c) não existe, oficialmente, pena de morte no Brasil; d) os traficantes não são os únicos 
responsáveis pela violência. Assim, é claro que o grau de apreciação do corretor sobre um texto 
desse tipo seria baixo, o que implicaria uma nota ruim.  
 
2.4. Coesão 
 

A coesão e a coerência estão intimamente ligadas. Se a segunda é responsável pela parte 
do conteúdo, pode-se dizer que à primeira cabe a responsabilidade sobre o plano formal do 
texto. Sem dúvida alguma, é impossível um texto produzir sentido sem que haja algum tipo de 
ligação entre suas partes. É aí que entra o conjunto de mecanismos conhecido como recursos de 
coesão.  

Os recursos de coesão são inúmeros: pronomes, advérbios, sinônimos, epítetos, 
metonímias, frases de apoio, termos-síntese, entre outros, contribuem para um melhor 
entendimento do texto. No futuro, uma aula específica trará maiores esclarecimentos e 
considerações sobre tais mecanismos. 

Na aula de hoje, é válido destacar dois recursos principais: os conectivos (ou conectores), 
entre os quais se destacam as conjunções coordenativas e subordinativas, as palavras ou 
expressões denotativas e os advérbios; e os chamados “ganchos” semânticos, que são 
espécies de “pontes” para a continuação do raciocínio.   

A seguir, listamos alguns dos principais recursos argumentativos de que o aluno pode 
dispor para construir seu desenvolvimento. Analise-os com cuidado. 
 
2.5. Argumentação 
 

Argumentação é, grosso modo, um conjunto de procedimentos linguísticos utilizado pelo 
enunciador para convencer o leitor, obtendo sua adesão. A seguir, listamos alguns dos principais 
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recursos argumentativos de que o aluno pode dispor para construir seu desenvolvimento. Analise-
os com cuidado. 
 
2.5.1. Recursos Argumentativos 
 
2.5.1.1. Argumento de Autoridade 
 

Caracteriza-se pela citação de um pensamento ou frase de uma autoridade no assunto que 
está sendo debatido. Entenda-se como autoridade o indivíduo que possui algum tipo de 
“especialização” no assunto em pauta e é reconhecível pelo homem médio. 

Há prós e contras na utilização desse tipo de argumento. O seu emprego é positivo quando 
permite evidenciar capacidade de leitura e reflexão por parte do enunciador, inter-relacionando 
discursos. É o que chamamos de intertextualidade. O caráter negativo, por sua vez, resulta do 
perigo de o pensamento que compõe o texto seja mais expressivo e contundente que o discurso 
do próprio enunciador. É por isso que o argumento de autoridade deve ser utilizado sempre com 
comedimento e bom senso, sob pena de retirar a marca de pessoalidade do discurso.  
 
2.5.1.2. Argumento de Prova Concreta 
 

É extremamente eficiente se utilizado com correção, pois aparece em forma de dados 
estatísticos, leis, definições do dicionário, fatos de conhecimento público, entre outros. Dá força e 
consistência à ideia defendida, uma vez que se baseia na realidade.  
 
2.5.1.3. Argumento Organizado pelo Raciocínio Lógico 
 

Existem três processos principais de organização da argumentação: o dedutivo, o indutivo 
e o dialético. Em uma aula futura, veremos especificidades acerca de cada uma dessas 
possibilidades de estruturação do raciocínio. 
  
APROFUNDANDO 
 

 A dedução é o processo lógico em que se parte de uma premissa maior, de caráter geral, 
até se atingir uma conclusão particularizada. 

 

 A indução atua como o contrário da dedução: a partir de numerosas evidências 
(particulares), chega-se a uma conclusão mais geral. 

 

 A dialética é construída a partir de uma tese e de uma antítese – argumentos ou ideias que 
se contrariam. A partir delas, chega-se a uma síntese, permitindo que seja superada a 
aparente contradição. 

 
2.5.1.4. Argumento de Competência Linguística 
 

Se partirmos do pressuposto de que a palavra é o veículo do pensamento, é necessário, 
antes de tudo, que tenhamos plena consciência do uso dela (e da linguagem como um todo) para 
que expressemos com clareza e poder de convencimento o que pensamos. É o que acontece, 
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muitas vezes, em um tribunal: o advogado que possui maior domínio da linguagem pode ganhar o 
caso em tela se for capaz de convencer o juiz, mesmo sem “provas” concretas daquilo que afirma. 
 
2.5.1.5. Argumento por Ilustração ou Exemplificação 
 

É o mais comum dos expedientes argumentativos. O uso do exemplo na redação traz duas 
vantagens principais para o enunciador: a) ilustra a ideia, tornando-a clara para o leitor. b) revela 
que o enunciador baseia-se na realidade para construir seu argumento, o que faz com que o texto 
fique mais convincente. É por essa dupla função que o exemplo costuma ser bem-vindo em um 
texto dissertativo. 

Contudo, o excesso de exemplos pode ser prejudicial. Isso porque muitos alunos acabam 
recorrendo a esse expediente sem qualquer tipo de interpretação da realidade, atendo-se apenas 
à exposição dos fatos. O texto perde sua força de convencimento e acaba por incorrer em um 
problema fundamental: torna-se um texto expositivo. Por isso, o expediente do uso de exemplos 
deve vir sempre acompanhado de bom-senso por parte do enunciador. 
 
CONTEXTUALIZANDO 
 

Sem dúvidas, a exemplificação é um dos mecanismos argumentativos mais simples e 
eficientes a ser utilizado. Sua eficácia depende, fundamentalmente, de três critérios principais: 
a. deve ser pertinente – estar intimamente relacionado com o tema e o argumento propostos 
b. deve ser curto – explicado em poucas linhas 
c. deve ser significativo – historicamente impactante ou relevante 

É por esse motivo que, ao citarmos algum exemplo para ilustrar a ideia de corrupção na 
política, casos menores ou isolados devem ser preteridos. É muito mais efetivo, nesse caso, optar 
por citar o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello ou todo o processo que levou 
à condenação dos réus do famoso “mensalão”. Esses dois casos, sem dúvidas, são significativos 
e historicamente relevantes.  
 
 

 
EXERCÍCIOS 

 
1. O texto abaixo é um texto literário cujos períodos foram desarticulados entre si e divididos em 
parágrafos. Sua tarefa consiste em restaurar a configuração original do texto, unindo os períodos 
sem alterar-lhes a ordem e diminuindo o número de parágrafos. Lembre-se: cada parágrafo 
desenvolve uma – e apenas uma - ideia principal. 
 

1. Estávamos em plena seca.  
2. Amanhecia. Um crepúsculo fulvo alumiava a terra com a claridade de um incêndio ao 

longe.  
3. A pretidão da noite esmaecia. Já começava a se individualizar o contorno das florestas, a 

silhueta das montanhas ao longe. 
4. A luz foi pouco a pouco tornando-se mais viva.  
5. No oriente assomou o sol, sem nuvens que lhe velassem o disco. Parecia uma brasa, uma 

esfera candente, suspensa no horizonte, vista através da ramaria seca das árvores.  
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6. A floresta completamente despida, nua, somente esqueletos negros, tendo na fímbria 
aceso o facho que a incendiou, era de uma eloqüência trágica. 

7. Amanhecia, e não se ouvia o trinado de uma ave, o zumbir de um inseto! 
8. Reinava o silêncio das coisas mortas.  
9. Como manifestação da vida percebiam-se os gemidos do gado; na agonia da fome, o 

crocitar dos urubus nas carniças.  
 
 
2. Leia o parágrafo de desenvolvimento abaixo, feito por um aluno para uma redação sobre a 
questão ambiental no mundo contemporâneo. 
 

É preciso considerar, antes de tudo, que é nítido o descaso dos políticos com o meio-
ambiente. De fato, nossos representantes privilegiam o plano econômico em detrimento da 
natureza, parecendo esquecer-se do quanto ela é fundamental para a manutenção da 
humanidade. Além disso, a sociedade também tem sua parcela de culpa. Justamente aqueles que 
poderiam exigir ações mais eficazes são os primeiros a dar mau exemplo: poluem as águas e o 
solo, usam produtos ofensivos à camada de ozônio e fazem vistas grossas à destruição das 
grandes florestas. 
 
O parágrafo acima, embora bem escrito do ponto de vista gramatical, apresenta uma falha no que 
diz respeito a sua estrutura. Identifique esse problema, tecendo os comentários pertinentes. 

 
 

3. Destaque, do trecho, dois elementos que realizam coesão sequencial, indicando, ainda, seus 
valores semânticos. 
 
 
4. Sublinhe o tópico frasal de cada parágrafo a seguir: 
 
Tema: O mundo virtual é, de fato, um benefício para o ser humano? 
 
Parágrafo 1 
 

É notável que a descrença nos sentimentos tidos verdadeiros vem de cedo. De fato, na 
infância a criança é bombardeada por computadores, video-games e afins, que, além de a 
retirarem do convívio familiar, trazem a insensibilidade. Dessa forma, a vida virtual “mecaniza” o 
coração e afasta da realidade demonstrações humanas e reais de afeto, como se certas 
sensações perdessem a transparência. Evidencia-se a fragilidade do ser, e tal “vácuo sentimental” 
será aberto pelo avanço tecnológico. 
 
Parágrafo 2 
 

Além disso, o individualismo crescente, em muito incentivado pela mídia, deturpa e 
perverte uma série de valores. Nesse contexto, uma onda de pessimismo muito grande é 
espalhada sobre a sociedade. Com isso, os meios de comunicação recriam um mundo de ilusão – 
a sociedade do sonho – na tela da TV, no cinema e nos “sites”, tentando encobrir, com uma 
noção de modernidade, a mediocridade que não condiz com sua situação. 
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Avalie o parágrafo a seguir, retirado de uma redação sobre o uso de drogas pelos jovens na 
atualidade. 

Além dos aspectos psicológicos, não podemos esquecer que é a família o núcleo 
responsável por ministrar os valores morais, éticos e relativos à cidadania para o indivíduo. Ela 
também pode ser apontada, ao menos indiretamente, como um dos responsáveis pelo uso de 
substâncias entorpecentes. Sem dúvida, a falta de orientação adequada pode fazer com que o 
jovem desvirtue seu comportamento, praticando atos “reprováveis” aos olhos da sociedade, mas 
que, para ele, nada trazem de danoso.  
 
 
5. Uma excelente forma de conseguir realizar a coesão entre os parágrafos é fazendo uso dos 
chamados “ganchos”, isto é, expressões que remetem a outro parágrafo – anterior ou posterior. 
Nesse sentido, responda: existe “gancho” no parágrafo lido? Se houver, transcreva-o. 
 
 
6. Transcreva o tópico frasal do parágrafo e diga se seu uso foi adequado ou não. 
 
 
7. Analise o desenvolvimento da redação abaixo, fazendo os comentários que se mostrarem 
pertinentes: 
 

Tema: Juventude de hoje: rebeldia ou desamor? 
 

A involução do homem 
Como marca da sociedade intitulada moderna, a chamada “cultura do ficar” tornou-se 

bastante popular. Consequentemente, é cada dia menor o número de casais que buscam o 
casamento, em seu formato tradicional, como uma forma de celebrar a estabilidade da 
relação. O superficialismo e a efemeridade são sintomas de uma juventude abandonada. A 
família moderna deixa a desejar, a competição acirrada afasta os amigos, o mundo de Narciso 
é o que resta. Agressivos. Violentos. Mal-educados. Rebeldes? Apenas mal amados. 

Carência afetiva não é exclusividade da juventude, mas, com certeza, na faixa etária dos 
18 anos, o ser humano requer maior atenção. Sem tempo para dispensar aos aborrecidos 
adolescentes, os pais, muitas vezes, negligenciam as pistas que indicam se seus filhos 
apresentam um risco à sociedade. Quem eram os pais daqueles que atearam fogo em um 
índio? Quem eram os pais daqueles que afogaram um calouro na piscina? Eram, 
possivelmente, pais ausentes, incapazes de transmitir valores morais básicos. 

Básicos, porém, facilmente descartáveis. Quando a lei do mais forte impera, tudo se torna 
válido, a fim de alcançar sucesso e vitória. Ao menos, é isso que, desde cedo, o mundo ensina 
àqueles que ainda têm seu caráter em formação. Como fortes e vigorosos gladiadores, os 
jovens aprendem a ver o “próximo”, em seu sentido bíblico, como um oponente a ser 
destruído. Mestre em analisar o comportamento humano, afirma Machado de Assis: “O menino 
é o pai do homem”. 

Tendo recebido, enfim, a formação “adequada”, o jovem é capaz de sobreviver, guardando 
em si um exército de um homem só. A juventude de hoje nasce carente e cercada de inimigos 
em potencial; cresce certa de que o amor só existe nos contos de fada e só reproduz porque 
deseja, narcisicamente, garantir a eternidade de sua existência. Sozinho e descrente, o 
menino marcha rumo ao nada. 
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Gabarito 

 
1. Ordem: 1; 2 a 5; 6; 7 a 9. 
2. O aluno desenvolve duas ideias. Por isso, deveriam ser desenvolvidos dois parágrafos 

distintos. 
3. É preciso considerar, antes de tudo, que – prioridade ou relevância 

De fato – afirmação 
Além disso – adição ou continuidade 

4. É notável que a descrença nos sentimentos tidos verdadeiros vem de cedo. 
Além disso, o individualismo crescente, em muito incentivado pela mídia, deturpa e 
perverte uma série de valores. 

5. Sim. Além dos aspectos psicológicos, 
6. Ela também pode ser apontada, ao menos indiretamente, como um dos responsáveis pelo 

uso de substâncias entorpecentes. – O ideal seria que o período iniciasse o parágrafo.  
7. Análise do professor. Atente para a coerência, para a coesão e para os recursos 

argumentativos e de diferenciação utilizados. 
 
 
 
 



  
 
 
 
  

 
 

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 

História 
Professor: Renato Pellizzari 

03/09/2014 

Império x República  
 

Esaú e Jacó é o penúltimo livro de Machado de Assis, lançado em 1904, quatro anos 
antes da sua morte, pela Garnier, e, segundo a maioria dos críticos, em pleno apogeu literário, 
depois de escrever, em 1899, Dom Casmurro, o mais célebre de seus livros. 

Esaú e Jacó se destaca por consolidar esta suave maestria no domínio da narrativa. 
Machado despoja-se da excentricidade ocasional num texto que abandona resquícios do 
picaresco e envereda num realismo que retoma a melancolia e o lirismo que se iniciara na 
primeira fase de sua produção literária. Destaque são os personagens muito próximos da vida 
real. 

O Conselheiro Aires é um personagem poderoso que contracena com Natividade, mãe dos 
gêmeos Pedro e Paulo, que protagonizam este romance. E Machado chega quase à perfeição 
formal ao estabelecer esta trama fascinante onde os iguais são opostos e concorrentes. 
Discordam na política, na vida, sempre em campos opostos, um contra o outro, chegando mesmo 
a cortejar a mesma mulher. 

A ambiguidade narrativa se instaura com o Conselheiro Aires, personagem e narrador, que 
no entanto, também é visto a partir de uma terceira pessoa. Machado por esse jogo de opostos 
pode comentar um tempo de grande agitação política. Não sendo estranho ao livro temas como 
abolição da escravatura, encilhamento e Estado de sítio, porém o tema melhor abordado e 
reconhecido é a Proclamação da República, a qual se faz uma tremenda crítica. 
 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Esaú_e_Jacó_ (livro)) 
 
 

 
Exercícios 
 
1. (Cesgranrio) A concretização da emancipação política do Brasil, em 1822, foi seguida de 
divergências entre os diversos setores da sociedade, em torno do projeto constitucional, 
culminando com o fechamento da Assembléia Constituinte.  
 
Assinale a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as 
características da sociedade brasileira: 

a) A autonomia das antigas Capitanias atendia aos interesses das oligarquias agrárias.  
b) O Poder Moderador conferia ao Imperador a proeminência sobre os demais Poderes. 
c) A abolição do Padroado, por influência liberal, assegurou ampla liberdade religiosa.  
d) A abolição progressiva da escravidão, proposta de José Bonifácio, foi uma das principais 

razões da oposição ao Imperador D. Pedro I. 
e) A introdução do sufrágio universal permitiu a participação política das camadas populares, 

provocando rebeliões em várias partes do país.  
 
 
2. (Fuvest) Sobre a condição dos escravos no Brasil monárquico, é possível afirmar que eles 

a) foram protagonistas de diversas rebeliões. 
b) eram impedidos de constituir família.  
c) sofreram a destruição completa de sua cultura. 
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d) concentravam-se no campo, não trabalhando nas cidades. 
e) não tinham possibilidades legais de conseguir alforria.  

 
 
3. (Fuvest) No tocante à economia açucareira do Brasil, ao longo do século XIX, podemos afirmar 
que  

a) praticamente desapareceu, pois o café se tornou o produto quase exclusivo das 
exportações. 

b) regrediu consideravelmente devido à concorrência norte-americana e à introdução do 
açúcar de beterraba na Europa. 

c) conheceu um relativo renascimento, graças ao fim da exploração em grande escala de 
metais preciosos que drenava todos os recursos. 

d) ficou estagnada, acompanhando o baixo nível das atividades econômicas em declínio após 
o fim da exploração de metais preciosos em grande escala.  

e) regrediu consideravelmente devido à concorrência antilhana e à introdução de açúcar de 
beterraba na Europa.  

 
 
4. (Pucpr) O estudo da Carta Outorgada de 1824, Ato Adicional de 1834 e Constituição 
Republicana de 1891 mostra, no Brasil, notável evolução política. Assinale a alternativa correta:  

a) O Ato Adicional de 1834 atribui às províncias a mesma autonomia estabelecida pela 
Constituição de 1891. 

b) Enquanto a Carta Outorgada de 1824 inspirou-se nos Estados Unidos, a Constituição de 
1891 baseou- se em modelo europeu.  

c) A Carta Outorgada de 1824 estabelecia quatro poderes, reduzidos a três na Constituição 
de 1891, com a supressão do Poder Moderador. 

d) A Religião Católica Apostólica Romana, oficial no Império, assim continuou na República, 
com base em artigo específico na Constituição de 1891.  

e) O Ato Adicional de 1834 transformou a forma de Estado do Brasil de unitária em federativa.  
 
 
5. (Fuvest) Caracteriza o processo eleitoral durante a Primeira República, em contraste com o 
vigente no Segundo Reinado: 

a) a ausência de fraudes, com a instituição do voto secreto e a criação do Tribunal Superior 
Eleitoral.  

b) a ausência da interferência das oligarquias regionais, ao se realizarem as eleições nos 
grandes centros urbanos. 

c) o crescimento do número de eleitores, com a extinção do voto censitário e a extensão do 
direito do voto às mulheres. 

d) a possibilidade de eleições distritais e a criação de novos partidos políticos para as 
eleições proporcionais. 

e) a maior participação de eleitores das áreas urbanas ao se abolir o voto censitário e se 
limitar o voto aos alfabetizados.  
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Gabarito 
 

1. B 
2. A 
3. E 
4. C 
5. E 
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Estequiometria 
 
1. Em um acidente, um caminhão carregado de solução aquosa de ácido fosfórico tombou 
derramando cerca de 24,5 toneladas dessa solução no asfalto. Quantas toneladas de óxido de 
cálcio seriam necessárias para reagir totalmente com essa quantidade de ácido? 
 
H3PO4  +  CaO  ----> Ca3(PO4)2  +  H2O ( NÃO EQUILIBRADA)   
 
(Porcentagem em massa do H3PO4 na solução = 80%) 
 

a) 7,5     
b) 11,2   
c) 16,8  
d) 21,0      
e) 22,9 

  
  
2. Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita (Fe2O3), considere a equação não-
balanceada: 
  
             Fe2O3 + C ---->  Fe + CO 
              
Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a 
quantidade de ferro produzida será de: 

a) 2688 kg   
b) 3360 kg  
c) 1344 t   
d) 2688 t    
e) 3360 t 

 
 
3. O sulfato de cálcio (CaSO4) é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre 
soluções aquosas de cloreto de cálcio e de sulfato de sódio (conforme reação abaixo). Sabendo 
disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio com 
excesso de sulfato de sódio, considerando-se que o rendimento da reação é igual a 75 %. 
 
CaCl2(aq) + Na2SO4(aq)  ----> CaSO4(s) + 2NaCl(aq) 
 

a) 56 g.   
b) 136 g.   
c) 272 g.    
d) 204 g.  
e) 102 g. 
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4. O medicamento Pepsamar Gel, utilizado no combate à acidez estomacal, é uma suspensão de 
hidróxido de alumínio. Cada mL de Pepsamar Gel contém 0,06 g de hidróxido de alumínio. 
Assinale a massa de ácido clorídrico do suco gástrico que é neutralizada, quando uma pessoa 
ingere 6,50 mL desse medicamento, aproximadamente: Dados: Al = 27; O = 16; H = 1. 
 
HCl  +  Al(OH)3   ---->  AlCl3   +  H2O  ( NÃO EQUILIBRADA) 
 

a) 0,37  
b) 0,55  
c) 0,64  
d) 0,73 

 
 
5. Uma das maneiras de produzir gás metano é reagir carbeto de alumínio (AL4C3) com água, de 
acordo com a equação não-balanceada: 
  
Al4C3(s) + H2O(l) ----> Al(OH)3(aq) + CH4(g) 
  
Reagindo-se 288,0 gramas de carbeto de alumínio completamente com a água, assinale o volume 
em litros de gás metano produzido por essa reação, nas CNTP.  

a) 44,8   
b) 67,2   
c) 89,2  
d) 134,4 

 
 
6. A uréia - CO(NH2)2 - é uma substância utilizada como fertilizante e é obtida pela reação entre o 
gás carbônico e amônia, conforme a equação:  
 
  CO2(g) + 2 NH3(g)  ----> CO(NH2)2(s) + H2O(g) 
  
Sabendo-se que 89,6 litros de gás amônia reagem completamente no processo com o gás 
carbônico, nas CNTP, a massa de uréia, obtida em gramas, é igual a:  

a) 240,0  
b) 180,0  
c) 120,0     
d) 60,0     
e) n.d.a 
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1. C 
2. A 
3. A 
4. B 
5. D 
6. C 
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Pensamento Sociológico 
 
Contexto Histórico do Surgimento da Sociologia  
 

A Europa no século XVIII assistiu a uma série de mudanças no cenário político, econômico e 
social. Podemos destacar o Iluminismo, as Revoluções burguesas e principalmente a Revolução 
Industrial. Esses acontecimentos proporcionaram a criação de um cenário de instabilidade e 
contradição: aumento da produção, investimento em tecnologia, consolidação do processo de 
industrialização, ascensão política da burguesia, êxodo rural e consequente processo de 
urbanização, o aparecimento do proletariado e de sua consciência de classe, surgimento de um 
grande número de desempregados, miséria e injustiças sociais. É neste cenário, que surge a 
necessidade de formatar uma ciência capaz de interpretar e compreender os problemas da 
sociedade urbano-industrial, capaz de explicar essa nova ordem social 
 
As correntes sociológicas 

 
A existência de interesses opostos na sociedade capitalista penetrou e invadiu a formação 

da sociologia, impedindo um entendimento comum por parte dos pensadores, por isso, a 
sociologia se dividiu ideologicamente entre a conservação e a transformação do status quo, 
dando margem ao nascimento de diferentes tradições sociológicas (correntes sociológicas) que 
representam as diferentes tendências ideológicas de compreensão e explicação da sociedade 
capitalista. Assim, temos as primeiras teorias sobre as transformações provocadas pelo 
capitalismo: 

 
Profetas do passado  
Socialismo utópico (ou romântico)  
Positivismo  
Socialismo científico  
Funcionalismo  
Marxismo  
Escola de Chicago  
Escola de Frankfurt  

 
 
Émile Durkheim 

Continuando o trabalho iniciado por Comte, de fazer da Sociologia uma ciência, numa visão 
positiva, surge o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917). Coube a ele dar à Sociologia 
uma reputação científica, torna-la uma disciplina acadêmica com rigor científico foi o seu principal 
trabalho. É a partir desse pensador que a Sociologia ganha um formato mais “técnico”, sabendo o 
que e como ela iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a Sociologia deixou de ser 
apenas uma ideia e ganhou “status” de ciência. 

Durkheim presenciou algumas das mais importantes criações da sociedade moderna, como 
a invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de passeio, entre outros. No seu tempo, havia 
um certo otimismo causado por essas invenções, mas Durkheim também percebia empecilhos 
nessa sociedade moderna: eram os problemas de ordem social. E uma das primeiras coisas que 
ele fez foi propor regras de observação e de procedimentos de investigação que fizessem com 
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que a Sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais de maneira semelhante ao 
que faz a Biologia quando olha para uma célula, por exemplo, vendo a sociedade como um 
organismo. 

Falando em Biologia nota-se que o seu objeto de estudo é a vida em toda a sua 
diversidade de manifestações. As pesquisas dos fenômenos da natureza feitas pela Biologia são 
resultantes de várias observações e experimentações, manipuláveis ou não. 

Para a Sociologia, manipular os acontecimentos sociais, ou repeti-los, é muito difícil, para 
não dizer impossível. Por exemplo, como poderíamos reproduzir uma festa ou um movimento de 
greve “em laboratório” e sempre de igual modo? Seria impossível. 

 
Os fatos sociais  
Mas Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais – como os crimes, os suicídios, a 

família, a escola, as leis – poderiam ser observados como coisas (objetos), pois assim, seria mais 
fácil de estudá-los. 

Então ele propôs algumas das regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser 
estudado pela Sociologia. A esses fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da 
sociedade ele denominou de fatos sociais. 

E as características dos fatos sociais são: Coletivo ou geral (generalidade) – significa que 
o fenômeno é comum a todos os membros de um grupo; Exterior ao indivíduo (exterioridade) – 
ele acontece independente da vontade individual; Coercitivo (coercitividade) – os indivíduos são 
“obrigados” a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. 
 
 
Max Weber 

O pensamento deste sociólogo Alemão segue diretrizes diferentes das dos dois autores 
que vimos anteriormente. Max Weber (1864-1920), ao contrário de Durkheim e Comte, acreditou 
na possibilidade da interpretação da sociedade partindo não dos fatos sociais já consolidados e 
suas características externas (leis, instituições, normas, regras, etc), ele propôs começar pelo 
indivíduo que nela vive, ou melhor, pela verificação das “intenções”, “motivações”, “valores” e 
“expectativas” que orientam as ações do indivíduo na sociedade. Sua proposta é a de que os 
indivíduos podem conviver, relacionar-se e até mesmo constituir juntos algumas instituições 
(como a família, a igreja, a justiça), exatamente porque quando agem eles o fazem partilhando, 
comungando uma pauta bem parecida de valores, motivações e expectativas quanto aos 
objetivos e resultados de suas ações. E mais, seriam as ações recíprocas (repetidas e 
“combinadas”) dos indivíduos que permitiriam a constituição daquelas formas duráveis (Estado, 
Igreja, casamento, etc.) de organização social. 

Weber desenvolve a teoria da Sociologia Compreensiva, ou seja, uma teoria que vai 
entender a sociedade a partir da compreensão dos ‘motivos’ visados subjetivamente pelas ações 
dos indivíduos. 

Por isso, o que a Sociologia poderia fazer, seria desenvolver procedimentos de 
investigação que permitissem verificar que conjunto de “motivações”, valores e expectativas 
compartilhadas, estaria orientando a ação dos indivíduos envolvidos no fenômeno que se quer 
compreender. Tomando como exemplo eleições, seria possível prever, com algum acerto, como 
as pessoas votarão numa eleição, pesquisando sua “subjetividade”, ou seja, levantando qual é, 
naquela ocasião dada, o conjunto de valores, motivações, intenções e expectativas 
compartilhadas pelo grupo de eleitores em foco, e que servirão para orientar sua escolha eleitoral. 
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Esses pressupostos estão por detrás das conhecidas “pesquisas de intenção de voto”, bastante 
frequentes em vésperas de eleições. 

Segundo Weber, as pessoas podem atuar, em geral, mesclando quatro tipos básicos de 
ação social. São eles: 

 
A ação racional com relação a fins 
A ação racional com relação a valores 
A ação afetiva  
A ação social tradicional  

 
Os tipos de ação, para Weber, sempre serão construções do pensamento, isto é, 

suposições teóricas baseadas no conhecimento acumulado, que o sociólogo fará para se 
aproximar ao máximo daquilo que seria a ação real do indivíduo nas circunstâncias ou no grupo 
em que vive. Com esse instrumento, o sociólogo pode avaliar, na análise de um fenômeno, o que 
se repete, com que intensidade, e o que é novo ou singular,  
 
 
Karl Marx 
A crítica da sociedade capitalista. 

O alemão, filósofo e economista Karl Marx (1818–1883), foi o fundador do materialismo 
histórico. Foi o primeiro a empregar o termo “classe social. Em suas obras, Marx sugeria uma 
ampla mudança na área política, social e econômica. Para ele, o capitalismo alienou o trabalhador 
dos meios de produção, pois este conhecia apenas parte desse processo; e o alienou da política, 
propondo que ele fosse representado por outros. Dessa forma um dos conceitos fundamentais na 
teoria marxista é a alienação. 

  Marx foi um dos responsáveis, se não o maior deles, em promover uma discussão crítica 
da sociedade capitalista que se consolidava, bem como da origem dos problemas sociais que 
este tipo de organização social originou. 

Para Marx “a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes”. 
Para este pensador o capital é uma relação social: "A história de toda a sociedade até 

hoje", escreve Marx no Manifesto do Partido Comunista (excetuando a história da comunidade 
primitiva, acrescentaria Engels mais tarde), "é a história de lutas de classes. Homem livre e 
escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguesia e trabalhadores, em suma, opressores e 
oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas 
vezes oculta, aberta outras, uma luta que acabou sempre com uma transformação revolucionária 
de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes em luta. 

Segundo Marx, a burguesia foi tendo acesso, a partir da atividade comercial à posse dos 
meios de produção, enriqueceu e também passou a fazer parte daqueles que controlavam o 
aparelho estatal, o que acabou, por fim funcionando, principalmente como uma espécie de 
“escritório burguês”. Com esse acesso ao poder do aparelho estatal, a burguesia foi capaz de 
usar sua influência sobre ele para ir criando leis que protegessem a propriedade privada 
(particular), condição indispensável para sua sobrevivência, além de usar o Estado para facilitar a 
difusão de sua ideologia de classe, isto é, os seus valores de interpretação do mundo. 

Enquanto isso, a classe assalariada (os proletários), sem os meios de produção e em 
desvantagem na capacidade de influência política na sociedade, transforma-se em parte 
fundamental no enriquecimento da burguesia, pois oferecia mão-de-obra para as fábricas, (as 
novas unidades de produção do mundo moderno). 
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Marx se empenhava em produzir escritos que ajudassem a classe proletária a organizar-se 
e assim sair de sua condição de alienação. Alienado, para Marx, seria o homem que não tem 
controle sobre o seu próprio trabalho, em termos de tempo e em termos daquilo que é produzido, 
ou seja, seria o indivíduo expropriado dos meios de produção, coisa que o capitalismo faz em 
larga escala, pois o tempo do trabalhador e o produto (a mercadoria) pertencem à burguesia, bem 
como a maior parte da riqueza gerada por meio do trabalho. 

O objetivo do sistema capitalista, como modo de produção, é justamente a ampliação e a 
acumulação de riquezas nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Mas de onde sai 
essa riqueza? Marx diria que é do trabalho do trabalhador. 

Devemos partir do entendimento de que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer. 
De outra maneira, seria dizer que tudo o que acontece na sociedade tem ligação com a economia 
e que ela se transforma na mesma medida em que as formas de produção também se 
transformam. Por exemplo, com a consolidação do sistema capitalista, toda a sociedade teve que 
organizar-se de acordo com os novos moldes econômicos. 

Por essa lógica podemos pensar que a classe dominante, a burguesia, tem maiores 
oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas 
mãos, ao contrário da classe proletária que, por causa da estrutura social, está desprovida de 
meios para tal transformação. Para modificar essa situação somente por intermédio de uma 
revolução, pois assim a classe trabalhadora pode assumir o controle dos meios de produção e 
tomar o poder político e econômico da burguesia. 

Para Marx, a classe trabalhadora deveria organizar-se politicamente, isto é, conscientizar-
se de sua condição de explorada e dominada por meio do trabalho (consciência de classe) e 
transformar a sociedade capitalista em socialista por intermédio da revolução. 
            Karl Marx foi influenciado pelas ideias de Hegel, denunciou as contradições sociais e 
propôs formas de superá-las. Marx escreveu junto com Engels “O manifesto do partido 
comunista”, primeira obra referente ao marxismo ou socialismo científico. 

O socialismo científico era uma teoria política e social que previa a vitória dos 
trabalhadores sobre a burguesia. Para Marx, a sociedade e as estruturas que surgiriam dessa 
revolução seriam chamadas de comunismo, e o processo de transição do capitalismo para o 
comunismo seria chamado de socialismo. 

O comunismo pode ser entendido como um sistema econômico, político e social que tem 
por finalidade a criação de uma sociedade sem classes dominantes, ou seja, tudo seria comum a 
todos, não haveria propriedade privada. 
 
 
Exercícios 
 
1. Um dos aspectos do fato social é a coerção que ele exerce sobre todos os indivíduos. Em 
diversas ações que tomamos na nossa sociedade, podemos identificar fatos sociais que 
aparecem sem que nos demos conta. Qual das ações abaixo pode ser considerada como um fato 
social?  

a) O ato de ir ao estádio de futebol. Todas as mulheres devem, ao menos uma vez, assistir a 
um jogo de futebol no estádio.    

b) O ato de presentear a criança que faz aniversário. Os adultos sabem que se forem 
convidados para uma festa de criança, é bom levarem um presente para ela.    

c) O ato de andar. Toda pessoa deve, obrigatoriamente, saber andar.    
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d) O ato de ler livros de literatura. Uma pessoa que não lê literatura fica excluída do convívio 
social.    

e) O ato de brincar de peão. Toda criança é socializada mediante o jogo de peão.     
 
 
2. No conjunto da sua Sociologia compreensiva, o sociólogo alemão Max Weber define ação 
social como ação  

a) racional em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos sociais.    
b) desprovida de sentido subjetivo e motivacional.    
c) humana associada a um sentido objetivo.    
d) cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se por 

ela.    
e) não orientada significativamente pela conduta do outro em prol de um bem comum.    

 
 

3. Auguste Comte (1798-1857) foi um pensador positivista que propôs uma nova ciência social à 
Sociologia, que inicialmente foi chamada de Física Social. Sobre os princípios dessa ciência para 
esse autor, analise as afirmativas e assinale as alternativas, marcando V para verdadeiro ou F 
para falso. 
 
(   ) No estágio positivo, a vida social será explicada pela filosofia, triunfando sobre todas as 

outras formas de pensamento. 
(    ) A imposição da disciplina era, para os positivistas, uma função primordial da escola, pois ali 

os membros de uma sociedade aprenderiam, desde pequenos, a importância da obediência 
e da hierarquia. 

(   ) A maturidade do espírito seria encontrada na ciência; por isso, na escola de inspiração 
positivista, os estudos literários e artísticos prevalecem sobre os científicos. 

(     ) Defendeu a necessidade de substituir a educação europeia, ainda essencialmente teológica, 
metafísica e literária, por uma educação positiva, conforme o espírito da civilização 
moderna. 

 
A sequência correta é  

a) F,V,V.F.    
b) F,V,F,V.    
c) V,F,F,F.    
d) V,V,V,F.  

 
 
4. Auguste Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da 
Sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a Sociologia, para se afirmar no campo das 
ciências, adotou o Positivismo. Assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do Positivismo 
sociológico.  

a) Busca da complexidade e dualidade – sociedade concebida como prenhe de conflitos e 
contradições; há uma circularidade entre todo e parte, ou seja, um determina o outro 
simultaneamente.    
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b) Busca da objetividade e neutralidade – sociedade concebida como um organismo 
combinado de partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente, de acordo 
com um modelo físico ou mecânico de organização.    

c) Busca da singularidade e objetividade – sociedade concebida como mutável, visto que não 
há homem e nem sociedade ideal isolados na natureza, mas ambos conjugados 
concretamente a um momento histórico definido.    

d) Busca da complexidade e singularidade – sociedade e seus sistemas não atemporais. 
Privilégio da parte sobre o todo.    

e) Busca de subjetividade e pluralidade – sociedade é uma verdadeira máquina organizada, 
cujas partes, todas elas, contribuem de uma maneira diferente para o avanço do conjunto, 
adequando-se às demandas do mercado.    

 
 
5. O que caracteriza e distingue as ciências sociais é a noção de que a vida humana em 
sociedade está sujeita a urna ordem e que o comportamento dos seres humanos, individual ou 
coletivamente, é regulado por normas, valores e instituições sociais. 
Considerando, portanto, que a sociedade tem lógicas e padrões que podem ser observados e 
compreendidos, os cientistas sociais fazem perguntas sobre a organização e a estrutura da 
sociedade. 
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que lista conceitos utilizados pela sociologia para 
investigar e explicar a ordem social e como ela se constitui, se mantém e se transforma.  

a) Positivismo, liberalismo, marxismo.    
b) Socialização, estratificação social, ideologia.    
c) Etnometodologia, estruturalismo, individualismo.    
d) Classe social, gênero, dialética.    
e) Desigualdade, identidade, historicidade.    
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Gabarito 

 
1. B 
2. D 
3. B 
4. B 
5. B 
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Logaritmos 

 
1. Um laboratório iniciou a produção de certo tipo de vacina com um lote de x doses. Se o 
planejado é que o número de doses produzidas dobre a cada ano, após quanto tempo esse 
número passará a ser igual a 10 vezes o inicial? (Use log2 = 0,30) 

a) 1 ano e 8 meses 
b) 2 anos e 3 meses 
c) 2 anos e 6 meses 
d) 3 anos e 2 meses 
e) 3 anos e 4 meses 

 
 
2. (INSPER) Considere N o menor número inteiro positivo tal que log(log(logN)) seja um inteiro 
não negativo. O número N, representado no sistema de numeração decimal, possui 

a) 2 algarismos. 
b) 3 algarismos. 
c) 10 algarismos. 
d) 11 algarismos. 
e) 100 algarismos 

 
 
3. (UERJ) Utilize a definição e o gráfico abaixo para responder à questão:  
Meia-vida ou período de semidesintegração de um isótopo radioativo é o tempo necessário para 
que sua massa se reduza à metade. 
 
A meia-vida de um isótopo radioativo pode ser calculada 
utilizando-se equações do tipo A = C.ekt, em que: 
C é a massa inicial; 
A é a massa existente em t anos; 
k é uma constante associada ao isótopo radioativo. 
 
Em um laboratório, existem 60mg de 226Ra, cujo período de 
semidesintegração é de 1600 anos. Daqui a 100 anos 
restará, da quantidade original desse isótopo, o 
correspondente, em mg, a: 

a) 40,2                     
b) 42,6                   
c) 50,2               
d) 57,6 

 
 
4. (ENEM) A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como Mw) 
substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia 
liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as 
magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS 
é uma escala logarítmica. Mw e M0 se relacionam pela fórmula: 
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onde M0 é o momento sísmico, cuja unidade é o dina·cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 
17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na 
comunidade científica internacional. Teve magnitude Mw = 7,3. Qual foi o momento sísmico M0 do 
terremoto de Kobe (em dina.cm)? 

a) 10–5,10                 
b) 10–0,73                   
c) 1012,00                    
d) 1021,65              
e) 1027,00 
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Gabarito 

 
1. E 
2. D 
3. D 
4. E 

 


