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Cartilha do participante – a redação no 
Enem 2016 
 
Segundo o GUIA DO PARTICIPANTE – A 
REDAÇÃO NO ENEM 2016, a aprova de redação 
exigirá de você a produção de um texto em 
prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, 
sobre um tema de ordem social, científica, 
cultural ou política. Os aspectos a serem 
avaliados relacionam-se {s “competências” que 
devem ter sido desenvolvidas durante os anos 
de escolaridade. Nessa redação, você deverá 
defender uma tese, uma opinião a respeito do 
tema proposto, apoiada em argumentos 
consistentes estruturados de forma coerente e 
coesa, de modo a formar uma unidade textual. 
Seu texto deverá ser redigido de acordo com a 
modalidade escrita formal da Língua 
Portuguesa. Por fim, você deverá elaborar uma 
proposta de intervenção social para o 
problema apresentado no desenvolvimento do 
texto que respeite os direitos humanos. Tudo 
isso dividido em microestruturas (parágrafos) 
e macroestrutura (introdução, 
desenvolvimento e conclusão). 
 
Competência IV – coesão e coerência 

 Demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos ( CONECTORES : CONJUNÇÕES, 

PRONOMES, ADVÉRBIOS...) necessários 

para a construção da argumentação; 

 Os aspectos a serem avaliados nesta 

Competência dizem respeito à estruturação 

lógica entre  as partes  do texto.  Como todo  

texto  é o resultado  de um encadeamento  

de ideias, na hora  de elaborar a sua redação  
é necessário que você tenha sempre 

presente que seu texto será o resultado da 

combinação de um conjunto de ideias 

associadas em torno de uma ideia a ser 

defendida: a tese; 

Cada parágrafo será composto de um ou 
mais períodos também articulados; cada 
ideia nova precisa estabelecer relação com 
as anteriores. Na avaliação dessa 
competência, serão considerados os 
seguintes aspectos: 
 

 Encadeamento das ideias no texto; 

 Estruturação   dos  parágrafos; 

 Estruturação dos períodos; 

 Referenciação (recursos de conexão : 

conectores).  

 

ANÁLISE DE TEXTO 
 

IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
Com base na leitura dos textos motivadores 
e nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em norma culta 
escrita da língua portuguesa sobre o tema 
os desafios da relação entre o homem e o 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf


 

 

meio ambiente na atual 
sociedade brasileira 
apresentando experiência ou 
proposta de ação social 

efetiva. Selecione, organize, 
relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para a defesa de 
seu ponto de vista. 
 

MACROESTRUTURA – INTRODUÇÃO 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO (REFERÊNCIAS) 
+ 

APRESENTAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO 
TEMA 

+ 
TESE (OPINIÃO ACERCA DO TEMA) 

 
INTRODUÇÃO 
 
De acordo com o sociólogo 
ZygmuntBauman, a contemporaneidade é 
marcada pela liquidez das relações sociais. 
A partir desse pensamento, pode-se 
compreender a deficiente relação entre 
homem e meio ambiente. Tal interação, na 
sociedade brasileira, é de desenvolvimento 
pouco sustentável ,haja vista os 
recorrentes danos impactos ambientais. 
Isso ocorre, principalmente, devido à 
negligência do poder público e à precária 
consciência ambiental de parte da 
população. 

 
MACROESTRUTURA – DESENVOLVIMENTO 

 
 

RETOMADA DA TESE  
+ 

COMPROVAÇÃO DA TESE (ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS : exemplo, dado 

estatístico, alusão histórica, comparação, 
depoimento de especialista no assunto )  

+ 
CONCLUSÃO 

 
 
DESENVOLVIMENTO 01 
  

Nesse contexto, observa-se que a educação 
direcionada ao consumo sustentável é 
imprescindível ao equilíbrio na relação 
entre o ser humano e os recursos naturais. 
Contudo, o ideal de consumismo está 
presente na população brasileira, exemplo 
disso, é a adesão, cada vez mais precoce, ao 
“American Way of Life”, isto é, o modo de 
vida americano, pautado no consumo 
exacerbado. Dessa maneira, evidencia-se a 
ineficácia das políticas educacionais, uma 
vez que a concepção do filósofo Immanuel 
Kant ao afirmar que o homem é resultado 
do que a educação faz dele, tem substituído 
a responsabilidade social de preservação 
ambiental. 
 
DESENVOLVIMENTO 02 
 
Ademais, a inoperância do poder público é 
notória no agravamento de questões 
referentes à extração de recursos naturais. 
Para comprovar tal tese, a tragédia de 
Mariana ocorrida em seu distrito Bento 
Rodrigues, Minas Gerais, em que uma 
barragem de armazenamento de rejeitos de 
minério de ferro rompeu-se, contaminando, 
assim, a fauna e a flora, além de gerar 
prejuízos sociais, econômicos e, até mesmo, 
mortes. Após investigação concluiu-se que a 
falha fiscalização estatal contribuiu para 
aquele desastre. Diante disso, pode-se 
perceber que ocorre ,no Brasil, seguindo o 
pensamento do filósofo Mário Sérgio 
Cortella, uma desagregação social, já que a 
ação estatal não atuou com o intuito da 
manutenção do bem comum entre o homem 
e a natureza. 
 

MACROESTRUTURA – CONCLUSÃO 
 

REAFIRMAÇÃO DA TESE  
+ 

 PROPOSTA (s) DE INTERVENÇÃO  
+  

FINALIZAÇÃO* 
 

* FINALIZAÇÃO é a retomada da referência 
(contextualização) mencionada no texto. 



 

 

 
CONCLUSÃO 
 
Por conseguinte, percebe-se 

que os impactos ambientais 
ainda são evidentes devido ao 

descaso estatal e ao pouco investimento em 
conscientização ambiental. A fim de 
atenuar essa poblemática, cabe ao 
Ministério da Educação, a implantação, 
desde as séries iniciais nas escolas, de uma 
disciplina que aborde a educação ambiental, 
além da ampliação do número de 
campanhas e palestras públicas acerca dos 
malefícios do consumo excessivo, com o 
intuito de desenvolver a consciência de um 
comportamento sustentável. É dever do 
Governo, também, a efetivação de um 
plano de contenção de desastres naturais, 
com a participação de diversos agentes 
públicos (Ministério do Meio Ambiente, 
IBAMA, ONGs) com a finalidade de evitar 
tragédias ambientais. Dessa forma, não 
haver| mais “liquidez” nas relações entre o 
brasileiro e o meio ambiente. 

TEXTO DE ALUNO. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS  

 
- LÍNGUA PORTUGUESA - 

 
Prof.ª Flávia Lêda 

 
RESUMO TEÓRICO DAS QUESTÕES 

 
Textos para as questões 1 e 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(CAULUS. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L & 

PM, 2001.) 

 
 
Questão de pontuação 
 

Todo mundo aceita que ao homem 
cabe pontuar a própria vida: 
que viva em ponto de exclamação 
(dizem: tem alma dionisíaca); 
 

viva em ponto de interrogação 
(foi filosofia, ora é poesia); 
viva equilibrando-se entre vírgulas 
e sem pontuação (na política): 
 

o homem só não aceita do homem 
que use a só pontuação fatal: 
que use, na frase que ele vive 
o inevitável ponto final. 
 

(MELO NETO, João Cabral de. Museu de tudo e depois. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.) 



 

 

QUESTÃO 1: essa questão trata da 
intertextualidade (Habilidade 22) entre 
os dois textos. Nesse caso, ao aluno cabe 
atentar para o ponto em que os dois textos 
(o cartum e o poema) convergem: a 
temática representada pelo ponto final. 

QUESTÃO 2: essa questão trata das estratégias 
argumentativas empregadas para convencimento 
do público-alvo (Habilidade 24). Aqui, é 
importante que a aluno perceba a importância dos 
sinais de pontuação empregados no cartum a 
partir da intenção comunicativa do locutor e dos 
efeitos semânticos pretendidos.  

01. (C7H22) Os dois textos acima relacionam a vida a sinais de pontuação, utilizando 
estes como metáforas do comportamento do ser humano e das suas atitudes. A exata 
correspondência entre a estrofe da poesia e o quadro do texto “Uma Biografia” é a 
 

a) primeira estrofe e o quarto quadro. 
b) segunda estrofe e o terceiro quadro. 

c) segunda estrofe e o quarto quadro. 
d) segunda estrofe e o quinto quadro. 
e) terceira estrofe e o quinto quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. (Prof.ª Flávia Lêda) (C7H24) No contexto do cartum, o emprego da pontuação constitui-se como 
uma interessante estratégia argumentativa que visa a usar  
 
a) o símbolo eitza (&) (3º quadro) ou sinal tironiano para substituir a ideia sugerida pela conjunção 
alternativa ou. 
b) o sinal matemático de mais (4º quadro) para representar o desejo do personagem por mais vida. 
c) a exclamação (2º quadro) para exprimir uma vertente emocional da vida em geral. 
d) o ponto final para indicar o fim da vida física, mas o início dela em outro plano. 
e) a interrogação (1º quadro) para simular as situações adversas da vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto para a questão 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema “pluvial”, Augusto de Campos. 
Disponível em www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet066.htm. Acesso em 25/03/2016 

http://expurgacao.art.br/wp-content/uploads/2014/03/pluvial.jpg
http://expurgacao.art.br/wp-content/uploads/2014/03/pluvial.jpg
http://expurgacao.art.br/wp-content/uploads/2014/03/pluvial.jpg
http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet066.htm


 

 

QUESTÃO 3: essa questão trata dos 

procedimentos de construção do texto 

literário.(Habilidade 16). O texto é uma poesia 

concreta cujos elementos (seleção vocabular, 

fonemas e disposição gráfica) se correlacionam 

para a construção do texto e dos efeitos de 

sentido pretendidos pelo produtor. 

QUESTÃO 4: a questão aborda as funções da 

linguagem (Habilidade 19), mais 

especificamente a função poética e os recursos 

que a farão predominar no texto (cartum). Além 

disso, é importante perceber como esses 

elementos ajudam a construir os efeitos de 

sentido do cartum. 

03. (Prof.ª Flávia Lêda) 
(C5H16) As poesias concretas 
ou visuais mudaram os 
parâmetros da poesia 

tradicional, podendo ser 
entendidas aquelas como uma 

poética de resistência ao imobilismo e à 
massificaç~o da cultura. No poema “pluvial”, 
de Augusto de Campos, 

 
a) vê-se a total dissociação entre plano de 
conteúdo e plano de expressão que 
estruturam o poema.  
b) associa-se a disposição do poema na 
página aos conteúdos relativos à figura do 
rio (vertical) e à da chuva (horizontal).  
c) a chuva possui menor extensão do que o 
rio e suas gotas rompem a superfície fluvial, 
manifestando um movimento passivo. 
d) há palavras sonoramente semelhantes. 
“Pluvial” verticalmente caindo como chuva, e 
“fluvial” horizontalmente correndo como o 
rio, que simetricamente estruturam o 
poema.  
e) a palavra pluvial remete 
semanticamente às palavras gota e água e 
está disposta horizontalmente de acordo 
com seu conteúdo; fluvial possui o mesmo 
traço semântico (água), mas se diferencia 
pela disposição e movimento vertical na 
página.  

 

Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1142237

-cartunista-ilustra-sensacao-sobre-o-fim-de-semana-
veja-imagens.shtml. Acesso em 27 de Out. de 2016 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. (Prof.ª Flávia Lêda) (C6H19) 
 
a) emprego de textos curtos e ênfase no caráter 
informativo do cartum. 
b) autoanálise da linguagem expressa no 
cartum por meio das fontes empregadas. 
c) ênfase no sentimento de aflição da 
personagem quando chega o final da semana. 
d) tentativa de convencimento do público-alvo 
sobre a efemeridade dos dias da semana. 
e) conjunto de recursos empregados (formas, 
linhas e traçados) que dão mais expressividade 
à mensagem. 

 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1142237-cartunista-ilustra-sensacao-sobre-o-fim-de-semana-veja-imagens.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1142237-cartunista-ilustra-sensacao-sobre-o-fim-de-semana-veja-imagens.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1142237-cartunista-ilustra-sensacao-sobre-o-fim-de-semana-veja-imagens.shtml


 

 

QUESTÃO 5: a questão aborda as marcas 

linguísticas que caracterizam a variante linguística 

típica do produtor do texto (Habilidade 25). Nesse 

caso, o aluno deve identificar essas marcas na 

canção. 

Assum preto 
 
Tudo em  vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de 

dor 

Tarvez  porignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantámió 

Assum  preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 

05. (C8H25) As marcas da variedade regional 
registradas pelos compositores de Assum 
preto resultam da aplicação de um conjunto de 
princípios ou regras gerais que alteram a 
pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. 
No texto, é resultado de uma mesma regra a 

a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
c) flexão  verbal  encontrada em “furaro” e 
“cant|” 
d) redund}ncia nas expressões “cego  dos óio” 
e “mata em frô”. 
e) pronúncia das  palavras “ignorança” e 
“avu|”. 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

- ARTES -  
 

Prof. Jorge Alberto 
 

 
VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS 

 
O que são (definição) 
  
As vanguardas europeias foram movimentos 
artísticos (artes plásticas e literatura), 
ocorridos na Europa durante o século XX, que 
apresentavam como principais características a 
oposição ao academicismo (tradicionalismo) e 
a adoção de projetos inovadores e 
experimentais. 
  
Principais movimentos de vanguarda 
europeia nas artes plásticas: 
  
Cubismo 
  
Movimento artístico europeu que surgiu no 
começo do século XX. Desenvolveu-se, 
principalmente, no campo da pintura. 
  
Principais características: decomposição das 
figuras em formas geométricas; não retratação 
da realidade de forma real (realidade 
fragmentada); não utilização da perspectiva e 
tridimensionalidade, uso do humor. 
  
Principais artistas plásticos: Pablo Picasso, Paul 
Cézanne, Fernand Léger, Marcel Duchamp e 
Braque. 
  
Futurismo 
  
Movimento artístico europeu ocorrido nas 
primeiras décadas do século XX.  O movimento 
foi iniciado na literatura, através das poesias do 
escritor Filippo Marinetti. A Itália foi o país em 
que o futurismo mais se desenvolveu. 
  
Principais características: valorização das 
inovações trazidas pela industrialização e 
tecnologia; temas da vida urbana; uso de cores 
fortes e contrastes; experimentações de 
técnicas e estilos. 



 

 

 Principais artistas plásticos: 
Giacomo Balla, Umberto 
Boccioni, Carlo Carra e 
Ambrogio Casati. 

  
Expressionismo 

  
Embora tenha iniciado no final do século XIX, 
foi nas primeiras décadas do XX que este 
movimento artístico alcançou seu auge. 
  
Principais características: ênfase na 
subjetividade; traços fortes; utilização 
arbitrária das cores; formas dramáticas. 
  
Principais artistas plásticos: Van Gogh, Edvard 
Munch, George Grosz e Paulo Klee. 
  
Dadaísmo 
  
Movimento artístico de caráter anárquico, que 
surgiu na Suíça em 1916. 
  
Principais características: uso de artefatos do 
cotidiano, retirados contexto, em obras de arte; 
uso do humor e irreverência; posição contrária 
ao capitalismo, rompimento com as tradições 
artísticas. 
  
Principais artistas plásticos: Hans Arp e Marcel 
Duchamp. 
  
  
Surrealismo 
 
Este movimento de vanguarda artística surgiu 
em Paris na década de 1920. 
  
Principais características: influência da 
Psicanálise, valorização dos sonhos e imagens 
inconscientes na elaboração de obras de arte; 
arte sem relação com a lógica e a razão. 
  
Principais artistas plásticos: Salvador Dalí, 
René Magritte, Joan Miró e Max Ernst. 
 

Disponível em: 
http://www.suapesquisa.com/temas/vanguardas_europ

eias.htm. Acesso em: 15.jun.2017. 

 

QUESTÕES PROPOSTAS 
 
06. (JAT) As vanguardas artísticas europeias 
representaram uma tendência na Arte em 
romper com toda uma visão acadêmica acerca 
dos conceitos que norteavam a produção 
artística e propuseram novos padrões.  A 
colagem abaixo, de 1919, de Francis Picabia, 
mostra que 
 

 
Disponível em: 

https://www.dadart.com/dadaism/dada/011-dada-
francis-picabia.html. Acesso em: 15.jun.2017. 

 
a) os padrões cubistas que surgiram a partir 

de 1907 foram responsáveis por toda uma 

concepção irônica assumida pela arte do 

século XX, como atesta a imagem acima. 

b) o Dadaísmo foi responsável por uma 

anarquização da arte sem precedentes, 

perdendo-se todo o sentido de crítica que as 

vanguardas propuseram. 

c) esse padrão artístico foi de fundamental 

importância para a implementação do 

Surrealismo ao propor novas possibilidades 

de interpretação da arte tradicional. 

d) nesse período houve um questionamento 

acerca dos conceitos e limites da arte, 

alargando-os e propondo novas 

possibilidades que iriam embasar os padrões 

atuais artísticos. 

http://www.suapesquisa.com/temas/vanguardas_europeias.htm
http://www.suapesquisa.com/temas/vanguardas_europeias.htm
https://www.dadart.com/dadaism/dada/011-dada-francis-picabia.html
https://www.dadart.com/dadaism/dada/011-dada-francis-picabia.html


 

 

e) os artistas da época, 

embora tivessem radicalizado 

em alguns momentos sobre “o 

que é a arte?”, basearam-se, 

como se nota acima, nos 

conceitos artísticos tradicionais . 

 

 
 

“Mulheres de Argel” (1955) – Pablo Picasso. Disponível 
em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 12.mai. 2016. 

 
07. A reprodução do quadro, de autoria do 
pintor espanhol Pablo Picasso, é exemplo da 
tendência artística denominada Cubismo, pois, 
dentre outros aspectos, 
 
a) apresenta a quem vê a imagem os vários 
pontos de vista do que foi retratado. 
b) deforma os traços fisionômicos da figura 
para demonstrar o engajamento do artista. 
c) faz, indiretamente, apologia à violência e à 
modernidade do início do século XX. 
d) projeta na figura da mulher o ceticismo do 
artista no período pós-guerra na Europa. 
e) reproduz o universo interno e caótico de 
aspectos sociais que visam a paz entre os 
povos. 
 

 
O Grito (1893) –  Edvard Munch.  

Disponível em: http://renuncia-a-
perspectivat203.blogspot.com.br/ Acesso em: 

18.mar.2016  

 
08. O quadro O Grito, de Edvard Munch, 
datado de 1893, inspirou o Expressionismo que 
teve origem em Dresden, Alemanha, entre 1904 
e 1905, com um grupo chamado Die Brucke (A 
Ponte). A arte expressionista  
 
a) busca expressar as emoções humanas e 
interpretar as angústias que caracterizam 
psicologicamente o homem do início do século 
XX.  
b) defende a ideia que as figuras não devem ter 
contornos nítidos, pois a linha é uma abstração 
do ser humano para representar as imagens.  
c) determina que as sombras devem ser 
luminosas e coloridas, tal como é a impressão 
visual que nos causam, e não escuras ou pretas, 
como os pintores costumavam representá-las.  
d) passa a representar os objetos com todas as 
suas partes num plano. É como se eles 
estivessem abertos e apresentassem todos os 
seus lados no plano frontal em relação ao 
espectador. 

http://www.mestresdapintura.com.br/
http://renuncia-a-perspectivat203.blogspot.com.br/
http://renuncia-a-perspectivat203.blogspot.com.br/


 

 

e) diz que a pintura deve 
registrar as tonalidades que os 
objetos adquirem ao refletir a 
luz solar num determinado 

momento, pois as cores da 
natureza se modificam 

constantemente, dependendo da incidência da 
luz solar.  
 

 

09. (ENEM) O Surrealismo configurou-se como 
uma das vanguardas artísticas europeias do 
início do século XX. René Magritte, pintor belga, 
apresenta elementos dessa vanguarda em suas 
produções. Um traço do Surrealismo presente 
nessa pintura é o(a) 

a) justaposição de elementos díspares, 
observada na imagem do homem no espelho. 
b) crítica ao passadismo, exposta na dupla 
imagem do homem olhando sempre para 
frente. 
c) construção de perspectiva, apresentada na 
sobreposição de planos visuais. 
d) processo de automatismo, indicado na 
repetição da imagem do homem. 
e) procedimento de colagem, identificado no 
reflexo do livro no espelho. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Edvard Munch. Operários na saída da fábrica, 1913/5. 

Disponível em: 
http://jcavelinodasilva.blogspot.com.br/2014/08/o-

expressionismo-de-munch-o.html. Acesso em: 
15.jun.2017 

 
A partir da segunda metade do século 

XIX o capitalismo industrial desenvolveu-se de 
forma acelerada em diversos países da Europa 
ocidental. Esse desenvolvimento teve profunda 
influência na constituição das ciências 
humanas, enquanto campo de conhecimento 
fundado em bases científicas, mas também se 
refletiu no campo das artes, com diversos 
pintores abordando a temática do trabalho e 
das condições de vida das classes 
trabalhadoras. Dentre esses artistas encontra-
se Edvard Munch (1863-1944), que procurou 
traduzir os efeitos desse cotidiano sobre os 
trabalhadores no quadro Operários na saída da 
fábrica. 
 
10. (UEL-PR) Com base na imagem e nos 
conhecimentos sobre o tema, encontra-se uma 
interpretação que remete à condição geral à 
que estavam submetidos os operários fabris na 
transição do século XIX para o século XX, na 
Europa em 
 

http://jcavelinodasilva.blogspot.com.br/2014/08/o-expressionismo-de-munch-o.html
http://jcavelinodasilva.blogspot.com.br/2014/08/o-expressionismo-de-munch-o.html


 

 

a) “Meu coraç~o encontrava 
sua felicidade em meu 
trabalho; é o fruto que dele eu 
retirava.” (Antigo Testamento, 

Eclesiastes) 
b) “O trabalho afasta de nós 

três grandes males: a contrariedade, o vício 
e a necessidade.” (Voltaire, Candido) 

c) “É necess|rio trabalhar [...], uma vez que, 
tudo bem verificado, trabalhar é menos 
fastidioso do que se divertir.” (Charles 
Baudelaire, Jornais Íntimos) 
d) “Escravo do trabalho, n~o somente em nós 
homens/ Que verdadeiros filhos do sofrimento 
e de misérias somos.” (Ronsart, Hino à Morte)  
e) “Nenhum homem, segundo a ordem da 
Natureza, nasceu para o trabalho infrutífero/ 
Nenhum [homem] para a felicidade sem 
trabalho.” (Mirabeau, Os Economistas) 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  
 

Prof. Dhian Carlos  
 

PORCENTAGEM 
 

    É frequente o uso de expressões que refletem 
acréscimos ou reduções em preços, números 
ou quantidades, sempre tomando por base 100 
unidades. Alguns exemplos: 
 

 A gasolina teve um aumento de 15% 
Significa que em cada R$100 houve um 
acréscimo de R$15,00 

 O cliente recebeu um desconto de 10% 
em todas as mercadorias. 
Significa que em cada R$100 foi dado 
um desconto de R$10,00 

 Dos jogadores que jogam no Grêmio, 
90% são craques. 
Significa que em cada 100 jogadores que 
jogam no Grêmio, 90 são craques. 
    

    Razão centesimal  
 
   Toda a razão que tem para consequente o 
número 100 denomina-se razão centesimal. 
Alguns exemplos: 
 

 
     
Podemos representar uma razão centesimal de 
outras formas: 

    

 
    
   As expressões 7%, 16% e 125% são 
chamadas taxas centesimais ou taxas 
percentuais. 
     
Considere o seguinte problema: 
 



 

 

    João vendeu 50% dos seus 
50 cavalos. Quantos cavalos 
ele vendeu? 
    Para solucionar esse 

problema devemos aplicar a 
taxa percentual (50%) sobre o 

total de cavalos. 
 

 
   
Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa 
a porcentagem procurada. 
Portanto, chegamos a seguinte definição: 
 

Porcentagem é o valor obtido ao 
aplicarmos uma taxa percentual a um 
determinado valor. 

     
Exemplos: 

 Calcular 10% de 300. 

         
    

Calcular 25% de 200kg. 

         
 

PERMUTAÇÕES 

 
Trocar reciprocamente significa permutar, 
sendo que a permutação é uma forma 
particular de arranjo. A permutação é um 
método de contagem que faz parte do 
conteúdo análise combinatória. 

Podemos definir permutação como sendo 
um arranjo simples de um conjunto com n, 
veja: A = {a1, a2, a3...,an} 

Acompanhe o exemplo a seguir: 

Pn=An,n=n!(n−n)!=n!0!=n!1=n! 

Ou seja, 

Pn=n! 

Lembre-se que: o ponto de exclamação (!) 
representa o fatorial de um número, sendo ele 
é obtido pelo produto de todos os antecessores 
inteiros positivos menores ou iguais a (n) com 
exceção do zero. 

n!=n⋅(n−1)⋅(n−2)⋅(n−3)...3⋅2⋅1 

Pela fórmula apresentada anteriormente 
constatamos que na permutação simples todos 
os elementos do conjunto devem ser utilizados 
em todas as trocas. 

Para compreender melhor essa definição 
acompanhe o exemplo a seguir: 

Em uma mesa há 5 cadeiras vazias. Em quantas 
sequências diferentes 5 pessoas podem ocupar 
as 5 cadeiras? 

Como a quantidade de cadeiras é igual à 
quantidade de pessoas devemos usar a fórmula 
da permutação: 

Pn = n! 

Temos que n = 5 

P5 = 5! 

P5 = 5 .4 .3 .2 .1 

P5 = 120 

GEOMETRIA PLANA 

Nesse estudo sobre a Geometria Euclidiana 
ou Plana, serão abordados os principais 
conceitos e um pouco da história desse ramo 
da matemática milenar que desempenha tão 
grande representatividade na vida da 
humanidade. Não há dúvidas da importância da 
Geometria na vida humana. O conhecimento 
geométrico revolucionou o saber, tornando-se 
o seu estudo, necessário à realização de 
grandes feitos nas áreas da construção e na 
partilha de terras. Se dividirmos a palavra 
Geometria conseguimos chegar ao seu 
significado etimológico: geo (terra) + metria 

http://www.infoescola.com/matematica/analise-combinatoria/
http://www.infoescola.com/combinatoria/arranjo-simples/
http://www.infoescola.com/matematica/fatorial/


 

 

(medida), portanto Geometria 
significa medida de terra. 

Passeio pela História 

O conhecimento geométrico 
como conhecemos hoje nem sempre foi assim. 
A geometria surgiu de forma intuitiva, e como 
todos os ramos do conhecimento, nasceu da 
necessidade e da observação humana. O seu 
início se deu forma natural através da 
observação do homem à natureza. Ao 
arremessar uma pedra num lago, por exemplo, 
observou-se que ao haver contato dela com a 
água, formavam-
se circunferências concêntricas – centros na 
mesma origem. Para designar esse tipo de 
acontecimento surgiu a Geometria 
Subconsciente. 

Conhecimentos geométricos também foram 
necessários aos sacerdotes. Por serem os 
coletores de impostos da época, a eles era 
incumbida a demarcação das terras que eram 
devastadas pelas enchentes do Rio Nilo. A 
partilha da terra era feita diretamente 
proporcional aos impostos pagos. Enraizada 
nessa necessidade puramente humana, nasceu 
o cálculo de área. 

Muitos acontecimentos se deram, ainda no 
campo da Geometria Subconsciente, até que a 
mente humana fosse capaz de absorver 
propriedades das formas antes vistas 
intuitivamente. Nasce com esse feito 
a Geometria Científica ou Ocidental. Essa 
geometria, vista nas instituições de ensino, 
incorpora uma série de regras e sequências 
lógicas responsáveis pelas suas definições e 
resoluções de problemas de cunho geométrico. 

Foi em 300 a.C. que o grande geômetra 
Euclides de Alexandria desenvolveu grandiosos 
trabalhos matemático-geométricos e os 
publicou em sua obra intitulada Os Elementos. 
Essa foi, e continua sendo, a maior obra já 
publicada - desse ramo - de toda a história da 
humanidade.  A Geometria plana, como é 
popularmente conhecida nos dias atuais, leva 
também o título de Geometria Euclidiana em 

homenagem ao seu grande mentor Euclides de 
Alexandria. 

Cálculo de Áreas 

Conhecer sobre área é conhecer sobre o espaço 
que podemos preencher em regiões poligonais 
convexas – qualquer segmento de reta com 
extremidades na região só terá pontos 
pertencentes a esta. 

 

O cálculo de áreas tem muita aplicabilidade em 
diferentes momentos, seja em atividades 
puramente cognitivas, ou até mesmo 
trabalhistas. Um exemplo de profissional que 
faz uso dessa ferramenta para tornar possível o 
desempenho do seu trabalho é o pedreiro. É 
através do conhecimento de área que é possível 
estimar a quantidade de cerâmica necessária 
para pavimentar um determinado cômodo de 
uma casa, por exemplo. 

O quadrado 

O quadrado é uma figura geométrica plana 
regular em que todos os seus lados e ângulos 
são iguais. Veja um exemplo de quadrado na 
figura a seguir: 

 

Para calcular a área de um quadrado basta que 
se multipliquem dois dos seus lados l entre si. 

 

Exemplo 1 

http://www.infoescola.com/geometria-plana/circunferencia/
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http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/07/poligono-convexo.jpg
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Para pavimentar a sala de sua casa D. Carmem 
comprou 26 m2 de piso. Sabendo que a sala tem 
o formato quadrangular e que um dos lados 
mede 5 m, diga se o piso comprado por D. 
Carmem será suficiente para pavimentar a sua 
sala. 

 A sala tem o formato quadrangular; 
 O seu lado mede 5 m; 
 A área do quadrado é A = l 2. 

Com base nos dados acima temos: 

 

Conclui-se então que o piso comprado por D. 
Carmem será suficiente para pavimentar sua 
sala e ainda sobrará 1 m2. 
Lembrete: a unidade de medida de área mais 
utilizada é o metro quadrado (m2), porém 
em alguns casos usa-se o km2, cm2, etc. 

O retângulo 

O retângulo é uma figura geométrica plana 
cujos lados opostos são paralelos e iguais e 
todos os ângulos medem 90º. Confiram o 
retângulo abaixo: 

 

Para calcular a área do retângulo, basta que se 
multipliquem seu comprimento c pela largura l. 

 

Exemplo 2 

Num campeonato de futebol a equipe 
organizadora do evento está providenciando o 
gramado que será plantado em toda área do 
campo. Para comprar as gramas, a equipe 
precisa saber a área do campo, pois a grama é 
vendida por metro quadrado. Sabendo que o 
campo tem 115 m de comprimento por 75 m de 
largura e ainda que o campo tem o formato 
retangular, ajude a equipe a solucionar o 
problema, diga quantos metros quadrados de 
área tem o campo de futebol? 

 

O triângulo 

O triângulo é uma figura geométrica plana 
formada por três lados e três ângulos. A soma 
dos seus ângulos internos é igual 180º. 

 

Para calcular a área do triângulo multiplica-se a 
base b pela altura h e divide o resultado por 2 
(metade da área do retângulo). 
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 Exemplo 3 

Encontre a área de um triângulo cuja base 
mede 8,2 cm e a altura 3,6 cm. 

 

O trapézio 

O trapézio é uma figura plana com um par de 
lados paralelos (bases) e um par de lados 
concorrentes. 

 

Para calcular a área do trapézio adiciona-se a 
base maior c à base menor a, ao resultado da 
soma multiplica-se a altura, e por fim, divide-se 
o resultado final por 2. 

 

Exemplo 4 

Um fazendeiro quer saber a área de um lote de 
terra que acabara de comprar. O lote tem o 
formato de um trapézio. Sabendo que a frente 

mede 1020 m, o fundo, 815 m e a distância da 
frente ao fundo é de 510 m. Determine a área 
do lote. 

 

Conclusão 

A necessidade geométrica perpassou o tempo e 
está impregnada em nossas vidas nos dias 
atuais. O conhecimento da Geometria Plana 
(Euclidiana) é tão importante que não é 
possível o caminhar separado da sua prática e 
do seu entendimento. 

“Caminhemos sobre as curvas das formas e 
encontraremos um universo ainda não 

desbravado”. Robison Sá. 

 
QUESTÕES 

 
11. (Espcex (Aman) 2017)Um grupo é formado 
por oito homens e cinco mulheres. Deseja-se 
dispor essas oito pessoas em uma fila, 
conforme figura abaixo, de modo que as cinco 
mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4  

e 5, e os homens as posições 6, 7  e 8.  

 

 
 
Quantas formas possíveis de fila podem ser 
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formadas obedecendo a essas 
restrições?  
 
a) 56  

b) 456  
c) 40.320  

d) 72.072  
e) 8.648.640  
 
12. (G1 - ifsp 2017) Leia o trecho adaptado 
abaixo para responder à questão. 
 
“O aie-aie vive em Madagascar e se alimenta de 
larvas, insetos, frutos e nozes. É o maior 
primata noturno do mundo, passando o dia 
enrolado em ninhos (similares a esferas), feitos 
de galhos e folhas. Estes mamíferos são leves, 
pesando por volta de 2 kg,  e podem ter um 

comprimento de até 61cm  (contando com a 

cauda).” 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta o 
comprimento deste mamífero em hectômetros.  
 
a) 610 hm.  

b) 0,61hm.  

c) 0,0061hm.  

d) 0,061hm.  

e) 6.100 hm.  

 
13. (G1 - ifsp 2017)O carro do Sr. José tem um 
consumo médio, na cidade, de 10,5  quilômetros 

por litro e, na rodovia, de 15,5  quilômetros por 

litro. 
 

 
 
Sabe-se que o Sr. José percorreu com esse carro 
as distâncias de 126 km  na cidade e 341km  na 

rodovia. Assinale a alternativa que apresenta 
quanto o Sr. José gastou sabendo que ele pagou 
R$ 2,60  o litro de combustível.  

 
a) R$ 88,40.  

b) R$ 85,40.  

c) R$ 78,40.  

d) R$ 75,40.  

e) R$ 72,40.  

 
14. (G1 - ifpe 2017) Em uma pista de atletismo 
circular com 2  raias, a raia A  possui raio igual 
a 80  metros, e a raia B  possui raio igual a 100  
metros, conforme figura a seguir. 
 

 
 
Sabendo que o atleta da raia A  fará o percurso 
de uma volta com a velocidade constante de 
4 m s,  qual será a velocidade, em m s,  que o 

atleta da raia B  deverá manter para que os dois 
completem uma volta no mesmo tempo? 
 
(velocidade é a razão entre a distância 
percorrida e o tempo gasto)  
 
a) 5  
b) 5,2  

c) 6  
d) 6,8  

e) 8  



 

 

15. (G1 - cp2 2017) Uma loja 
virtual realiza uma promoção 
com o seguinte anúncio: 
 

 
 
Outra promoção que a loja poderia fazer, 
oferecendo o mesmo desconto percentual, é 
 
a) Leve duas e pague uma.   
b) Leve três e pague uma.  
c) Leve três e pague duas.  
d) Leve quatro e pague três.  
 
16. (G1 - cftmg 2017)IMC é a sigla para Índice 
de Massa Corporal, que é a medida utilizada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
verificar a obesidade. O cálculo do IMC é feito 
dividindo o peso P  (em quilogramas) pela 
altura H  (em metros) ao quadrado. 
 

2

P
IMC

H
  

 
A seguir apresenta-se uma tabela para consulta 
de IMC. 
 

Resultado Situação 

Abaixo 17  Muito abaixo do peso 
Entre 17  e 18,49  Abaixo do peso 

Entre 18,5  e 24,99  Peso normal 

Entre 25  e 29,99  Acima do peso 

Entre 30  e 34,99  Obesidade I 

Entre 35  e 39,99  Obesidade II (severa) 

Acima de 40  Obesidade III 
(mórbida) 

 
Disponível em: <http:// www.calculoimc.com.br.> 

Acesso em: 12 set. 2016. 

 
Uma pessoa de 1,5 m de altura estava com o IMC 

igual a 34,  ou seja, obesidade I. Preocupada 

com seu peso, essa pessoa desenvolveu 
atividades de modo que, após 3  meses, ela 
emagreceu 5,500 g.  

 
Após calcular novamente seu IMC, ela percebeu 
que se encontrava na situação de 
 
a) obesidade I.  
b) peso normal.  
c) acima do peso.  
d) abaixo do peso.  
 
17. (G1 - ifpe 2017) CÂMARA FRIA PARA 
AÇOUGUE 
 
Para ter uma boa qualidade de carne, 
mantendo sempre sua temperatura e sua 
estocagem na medida certa, os açougues usam 
de uma estrutura muito boa e simples, a 
câmara fria. Primeiramente, o material que 
compõe esse equipamento precisa ter uma alta 
qualidade, porque será submetido a baixas 
temperaturas a todo momento. O material 
principal da câmara fria para açougue é o aço 
galvanizado, que é utilizado para que não haja a 
corrosão da câmara. 
 

 
 
Sabendo que uma porta da câmara fria acima 
tem forma quadrada com 289  decímetros 
quadrados de área, determine o perímetro 
dessa porta.  
 
a) 17 dm  

b) 34 dm  

c) 68 dm  



 

 

d) 51dm  

e) 578 dm  

 
18. (G1 - epcar (Cpcar) 2017) Certa máquina, funcionando normalmente 5  horas por 

dia, gasta 3  dias para produzir 1.200  embalagens. 
Atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%,  trabalhando, assim, 

apenas T  horas por dia. 
 
Para atender uma encomenda de 1.840  embalagens, aproveitando ao máximo em todos os dias o seu 
tempo T  de funcionamento, ela gastará no último dia 
 
a) 120  minutos 
b) 150  minutos 
c) 180  minutos 
d) 200  minutos 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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A vida depende da realização de inúmeras reações químicas que ocorrem no interior das células e 
também fora delas (em cavidades de órgãos, por exemplo). Por outro lado, todas essas reações 
dependem, para a sua realização , da existência de uma determinada enzima. As enzimas são 
substâncias do grupo das proteínas e atuam como catalisadores de reações químicas. 

Catalisador é uma substância que acelera a velocidade de ocorrência de uma certa reação 
química. 

Muitas enzimas possuem, além da porção protéica propriamente dita, constituída por uma sequência 
de aminoácidos, uma porção não-protéica. 

A parte protéica é a apoenzima e a 
não protéica é o co-fator. Quando o 
co-fator é uma molécula orgânica, é 
chamado de coenzima. O 
mecanismo de atuação da enzima 
se inicia quando ela se liga ao 
reagente, mais propriamente 
conhecido como substrato. É 
formado um complexo enzima-
substrato, instável, que logo se 
desfaz, liberando os produtos da 
reação a enzima, que permanece 
intacta embora tenha participado 
da reação. 

  

 

  



 

 

Mas para que ocorra uma reação química entre duas substâncias orgânicas que estão 
na mesma solução é preciso fornecer uma certa quantidade de energia, geralmente, 
na forma de calor, que favoreça o encontro e a colisão entre elas. A energia também é 
necessária para romper ligações químicas existentes entre os átomos de cada 

substância, favorecendo, assim a ocorrência de outras ligações químicas e a síntese de 
uma nova substância a partir das duas iniciais. 

Essa energia de partida, que d| um “empurr~o” para que uma reaç~o química aconteça, é chamada de 
energia de ativação e possui um determinado valor. 

  

 

 

A enzima provoca uma diminuição da energia de ativação necessária para que uma reação química 
aconteça e isso facilita a ocorrência da reação. 

  

O mecanismo “chave-fechadura” 

Na catálise de uma reação química, as enzimas interagem com os substratos, formando com eles, 
temporariamente, o chamado complexo enzima-substrato. Na formação das estruturas secundária e 
terciária de uma enzima (não esqueça que as enzimas são proteínas), acabam surgindo certos locais 
na molécula que servirão de encaixe para o alojamento de um ou mais substratos, do mesmo modo 
que uma chave se aloja na fechadura. 

 



 

 

Esses locais de encaixe são chamados de sítio ativos e ficam na superfície da enzima. 
Ao se encaixarem nos sítios ativos, os substratos ficam próximos um do outro e 
podem reagir mais facilmente. 

  

Assim que ocorre a reação química com os substratos, desfaz-se o complexo enzima-
substrato. Liberam-se os produtos e a enzima volta a atrair novos substratos para a formação de 
outros complexos. 

Lembre-se!! Uma enzima não é consumida durante a reação química que ela catalisa. 

 
 

 
 
19. (Upf 2015) A maioria das reações metabólicas de um organismo somente ocorre se houver a 
presença de enzimas. Sobre as enzimas, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. A ação enzimática sofre influência de fatores como temperatura e potencial de hidrogênio; 
variações nesses fatores alteram a funcionalidade enzimática.  
II. São formadas por aminoácidos e algumas delas podem conter também componentes não 
proteicos adicionais, como, por exemplo, carboidratos, lipídios, metais ou fosfatos. 
III. Apresentam alteração em sua estrutura após a reação que catalisam, uma vez que perdem 
aminoácidos durante o processo. 
IV. A ligação da enzima com seu respectivo substrato tem elevada especificidade. Assim, 
alterações na forma tridimensional da enzima podem torná-la afuncional, porque impedem o 
encaixe de seu centro ativo ao substrato. 

 
Está correto apenas o que se afirma em:  
a) I, II e IV.    
b) I , II e III.    
c) II, III e IV.    
d) III e IV.    
e) I, III e IV.    
 
 



 

 

 
  

 
 

 

Os glicídios possuem diversas funções, das 
quais, conforme exibido na imagem acima, são 
as funções energética, estrutural, genética e de 
reserva. 

–Energética 
Os glicídios são as primeiras e principais 
substâncias a serem convertidas em energia 
nas células, por isso são considerados as 
principais fontes energéticas dos seres vivos, 
sendo que a fonte de energia mais usada é a 
glicose. 
 
–Estrutural 
Estão presentes em vegetais e também 
nos Artrópodes, nos vegetais podem ser 
encontrados alguns tipos de carboidratos na 
celulose fazem parte da composição da parede 
celular, já nos artrópodes podem ser 
encontrados na quitina que forma o 
exoesqueleto dos mesmos. 
 
–Genética 
Estão presentes na composição dos ácidos 
nucleicos no RNA (ribose), e no DNA 
(desoxirribose). 
 
–Reserva 
Armazenamento de substâncias energéticas 
para animais e vegetais. 
 
 

Onde são encontrados: 
Nos animais os glicídios(carboidratos) são 
armazenados como glicogênio nos músculos e 
também no fígado, já nas plantas ele esta 
presente nos amiloplastos como amido. 
 
20. (G1 - ifsp 2017) Atualmente, as pessoas 
têm muita consciência em relação à 
alimentação saudável. Sabendo que os 
alimentos podem ser classificados em 
carboidratos, gorduras e proteínas, assinale a 
alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, um exemplo de carboidrato, 
gordura e proteína.  
 
a) Macarrão, gema de ovo e carne de sol.    
b) Pão, clara de ovo e frango.    
c) Beterraba, ovo cozido e brócolis.    
d) Cenoura, azeite e trigo.    
e) Batata, arroz e bife.    
   

 
 

Lipídeos são, de forma geral, os óleos, 

gorduras e ceras (substâncias orgânicas 

gordurosas ou oleosas). 

Quimicamente, são Ésteres de Ácidos 

graxos (são ácidos carboxílicos alifáticos de 

cadeia longa, que podem ser saturados ou 

insaturados). 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3pode
http://1.bp.blogspot.com/-szLRbUh0pSs/Td3E6NFIrwI/AAAAAAAAACM/rU63HonFQl4/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-szLRbUh0pSs/Td3E6NFIrwI/AAAAAAAAACM/rU63HonFQl4/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.jpg


 

 

São resultados de uma 

reação que acontece em 

organismos vivos, onde se 

obtém três grupos éster, daí os 

nomes triéster e triglicerídeo. 

 

Ácido graxo + Glicerol → Lipídio (Sendo 

R, um radical orgânico) 

 

(como mostra a figura ao lado). 

 

 Já os glicerídeos são os que fornecem 

apenas glicerol e ácido graxo, através de 

hidrólise. De acordo com o número de 

hidroxilas esterificadas (por ácidos graxos) na 

cadeia, obtemos monoacilglicerol, diacilglicerol 

e triacilglicerol. 

O mais abundantes é o triacilglicerol 

(armazenado nos adipócitos) e podem 

funcionar como fonte de energia para o 

organismo. 

Natureza dos lipídeos → Cabeça polar e 

corpo apolar = afipáticos (assim como na figura 

abaixo). 

 

 
 

Lipídeos são principais componentes 

das membranas celulares. “Neles” ocorrem as 

reações metabólicas. Estão relacionados a 

enzimas, transporte e receptores. Na figura 

abaixo observamos a bicamada lipídica na 

membrana celular: 

 
 

Principais Lipídeos : 

 

1) Triacilglicerois – ésteres do álcool glicerol 

com 3 moléculas de ácidos graxos, hidrofóbicas 

2) Ceras – também chamada de graxa 

3) Fosfolipídeos – também chamados 

Fosfoacilglicerois 

4) Glicolipídeos 

5) Esteróis 

          

Quando há consumo de ácidos graxos 

em um organismo, as ligações ésteres dos 

triacilgliceróis são hidrolisados por enzimas 

chamadas lipase. Esta enzima quebra a ligação 

éster que une os lipídeos e pode ser inibida por 

medicamentos (sendo que, as células do trato 

intestinal não conseguem quebrar a ligação 

éster e as gorduras são excretadas: fezes 

oleosas). A lipase é encontrada no intestino, e 

em lipoproteínas do plasma sanguíneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-ujWFe9265NM/Td3E55d1s6I/AAAAAAAAACI/_8N-FR8EwMs/s1600/polaridade.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2yJM-hNYqsE/Td3E5ROM9eI/AAAAAAAAACE/3PZbeUZa5d4/s1600/membrana.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ujWFe9265NM/Td3E55d1s6I/AAAAAAAAACI/_8N-FR8EwMs/s1600/polaridade.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2yJM-hNYqsE/Td3E5ROM9eI/AAAAAAAAACE/3PZbeUZa5d4/s1600/membrana.jpg


 

 

21. (G1 - IFCE 2016) Observe 
atentamente os produtos a 
seguir. 
 

 
 

 
 
É correto afirmar que  
 
a) a importância da presença do produto C na 
dieta humana pode ser explicada pela grande 
concentração de proteínas, que são polímeros 
formados pela união de dezenas de 
nucleotídeos que, quando ingeridos, são 
absorvidos pelo intestino sem que sofram 
digestão.    
b) o produto B é rico em lipídios conjugados, 
uma vez que os óleos são ésteres formados pela 
união de um álcool de cadeia longa com ácidos 
carboxílicos, sendo muito importantes para o 
organismo, por serem substâncias de reserva 
armazenadas nas células chamadas adipócitos.    
c) os glicídios presentes abundantemente nos 
produtos A e D são classificados de acordo com 
o tamanho de suas moléculas, em 
monossacarídeos, oligossacarídeos e 
polissacarídeos e representam a principal fonte 
de energia para o metabolismo celular.    
d) o amido presente no produto A é um 
exemplo de carboidrato do grupo dos 
oligossacarídeos, formado pela união de dez 
monossacarídeos, representando a principal 
substância de reserva nutritiva das plantas, 
podendo ser armazenado nas sementes, raízes 
ou frutos.    
e) em nenhum dos quatro produtos 
apresentados encontram-se ácidos nucleicos 
(DNA e RNA), uma vez que estas moléculas não 
estão presentes em produtos industrializados, 
em função da desnaturação que as moléculas 
sofrem em resposta às altas temperaturas.    
 
   

 

As vitaminas são compostos orgânicos 

essenciais para o funcionamento adequado do 

organismo. 

 
 
As vitaminas são moléculas orgânicas 
necessárias em pequena quantidade para o 
funcionamento adequado do organismo. Elas 
funcionam, principalmente, 
como catalisadoras de reações químicas 
dentro do nosso corpo, ou seja, atuam 
aumentando a velocidade de uma reação. 
 
Na falta dessas substâncias, nosso organismo 
pode não conseguir realizar atividades 
essenciais efetivamente, havendo, assim, 
problemas graves de saúde. Para evitar o 
problema, é fundamental uma dieta saudável, 
que inclua, entre outros alimentos, vegetais, 
carnes, ovos e grãos. À carência de vitaminas 
dá-se o nome de hipovitaminose ou 
avitaminose. 
 
 
 
 



 

 

→ Origem do termo 
vitamina 

 
A palavra vitamina foi criada 

pelo químico Casimir Funk, em 
1912, e é uma junção das palavras vital e 
amina, uma vez que o pesquisador acreditava 
que essas substâncias eram em sua totalidade 
aminas. Ele criou o termo após estudar a 
vitamina B1, chamada também de tiamina. 
 

→ Classificação das vitaminas 

 
As vitaminas podem ser classificadas em dois 
grandes grupos: hidrossolúveis e 
lipossolúveis. As vitaminas 
hidrossolúveis são aquelas que são solúveis 
em água. Elas são armazenadas em pouca 
quantidade e, por isso, é necessário ingeri-las 
diariamente. As vitaminas lipossolúveis, por 
sua vez, são aquelas solúveis em lipídios 
(gorduras). Elas, diferentemente das 
hidrossolúveis, são armazenadas por mais 
tempo, não necessitando, portanto, de ingestão 
diária. 
 
Veja a seguir as principais vitaminas: 

Vitaminas hidrossolúveis 

 
 Vitaminas do complexo B (complexo 
formado por oito vitaminas): Essas vitaminas 
destacam-se pelo seu papel no fornecimento de 
energia para o corpo, por ajudarem no 
funcionamento do sistema nervoso e na 
manutenção do tônus muscular no sistema 
digestório. Podem ser encontradas em cereais, 
ovos, carnes, hortaliças e frutas. 
 Vitamina C (ácido ascórbico): Vitamina 
relacionada com a manutenção dos capilares, 
formação do colágeno, produção de hemácias, 
formação de ossos e dentes e absorção de ferro. 
Podemos encontrar essa vitamina em frutas 
cítricas, como limão e laranja, no brócolis, 
tomate, couve, entre outros. 
 
 
 

Vitaminas lipossolúveis 
 
 Vitamina A (retinol): Essa vitamina 
atua principalmente na nossa visão, 
manutenção da pele e imunidade. Pode ser 
encontrada em alimentos como fígado, ovos, 
leite, vegetais folhosos verde-escuros e 
vegetais amarelo-alaranjados. (Leia também: A 
deficiência de vitamina A e a xeroftalmia) 
 Vitamina D (calciferol): Relaciona-se 
principalmente com o metabolismo dos ossos, 
sendo responsável por evitar o raquitismo. 
Essa vitamina pode ser encontrada em óleo de 
fígado de peixe, gema de ovo e manteiga. 
Podemos ainda produzir essa vitamina em 
nosso corpo quando realizada a devida 
exposição ao sol. 
 Vitamina E (tocoferol): Essa vitamina 
apresenta uma importante ação antioxidante. 
Pode ser encontrada em óleo de milho, gérmen 
de trigo, grãos e laticínios. 
 Vitamina K (filoquinona): Essa 
vitamina relaciona-se, principalmente, com a 
coagulação do sangue. É encontrada 
principalmente em vegetais folhosos e legumes. 
 
Atenção: As vitaminas são substâncias que 
podem ser facilmente destruídas em virtude do 
calor e da exposição ao oxigênio. A vitamina C, 
por exemplo, pode ser perdida facilmente se 
armazenarmos um alimento de maneira 
inadequada ou o aquecermos exageradamente. 
Assim sendo, muitos alimentos, como verduras, 
legumes e frutas, devem ser consumidos 
preferencialmente crus e serem cortados apenas 
no momento da ingestão. 
   
22. (G1 - ifsc 2016) Leia o texto com atenção e 
assinale a alternativa CORRETA.  
 
A vitamina (X) é produzida pelo próprio 
organismo, com o auxílio da luz solar e interage 
com hormônios que regulam a quantidade de 
cálcio no organismo. Quando uma pessoa se 
expõe ao sol, os raios ultravioletas são 
absorvidos e atuam com o colesterol, 
transformando-o num precursor da vitamina 
(X). Pode ser encontrada em alimentos como 
fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/vitaminas-soluveis-insoluveis.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/vitaminas-soluveis-insoluveis.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/a-deficiencia-vitamina-a-xeroftalmia.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/a-deficiencia-vitamina-a-xeroftalmia.htm


 

 

deficiência causa o raquitismo, 
tanto em crianças como em 
adultos.  
 

A vitamina (X) à qual o texto se 
refere é a  

a) vitamina B 12.    
b) vitamina A.    
c) vitamina D.    
d) vitamina C.    
e) vitamina E.    
 
 

   
 
 

 
 

Os sais minerais são substâncias inorgânicas 

que desempenham variadas funções nos 

organismos de todos os seres vivos. 

 
Nosso organismo é formado por várias 
substâncias orgânicas e inorgânicas. Entre 
as substâncias orgânicas que fazem parte do 
nosso corpo, podemos destacar os 
carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e 
ácidos nucleicos. Já as substâncias inorgânicas 
encontradas são a água e os sais minerais, 
substâncias mais simples que as orgânicas. 
 
Os sais minerais são nutrientes que 
apresentam as mais variadas funções e podem 
ser observados em seres vivos e também na 

matéria não viva. Nos seres vivos, encontram-
se dissolvidos em água ou imobilizados. Os 
dissolvidos em água estão sob a forma de íons, 
enquanto os imobilizados são encontrados nas 
estruturas esqueléticas, sendo pouco solúveis. 
 
Os organismos vivos são incapazes de produzir 
sais minerais, assim sendo, devem retirar esses 
nutrientes de fontes alimentares de origem 
animal ou vegetal. Apesar de não fornecerem 
calorias, a ingestão dessas substâncias é de 
fundamental importância, uma vez que os 
minerais atuam, entre outras funções, na 
formação de ossos e dentes, condução do 
impulso nervoso, coagulação, manutenção do 
equilíbrio osmótico, transferência de 
substâncias pelas membranas e no processo 
de respiração celular. 

 
A falta de sais minerais no corpo dos seres 
vivos pode ser fatal, uma vez que altera 
significativamente o metabolismo. Assim 
sendo, uma alimentação saudável torna-se 
essencial para a manutenção do equilíbrio do 
corpo. 

Veja os principais sais minerais 
encontrados nos seres vivos e suas funções: 
 
→ Cálcio: É o mineral mais abundante no 
organismo, sendo encontrado principalmente 
no esqueleto. Além de formar os ossos, é um 
nutriente essencial para a célula, pois controla 
a permeabilidade da membrana. Além disso, o 
cálcio é importante para a contração muscular, 
liberação de hormônios, coagulação do sangue, 
entre outras funções. 
 
→ Ferro: Esse mineral participa, entre outras 
funções, da formação das hemoglobinas, um 
pigmento que tem a função de transportar 
oxigênio. Além disso, faz parte da mioglobina, 
que armazena oxigênio no músculo, e participa 
da respiração celular. 
 
→ Flúor: Esse mineral destaca-se 
principalmente por prevenir problemas 
dentários e ósseos, mas atua também em 
tecidos e células. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/coagulacao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/respiracao-celular.htm


 

 

→ Fósforo: Esse mineral é 
encontrado principalmente no 
esqueleto juntamente ao 
cálcio, formando os ossos. 

Além dessa função, participa 
da constituição das membranas 

celulares (fosfolipídeos), de atividades 
enzimáticas e fornece energia sob a forma de 
ATP (adenosina trifosfato). 
 
→ Iodo: Mineral que faz parte da composição 
dos hormônios da tireóide e atua nos sistemas 
cardiovascular, esquelético, respiratório e 
urinário. Resumidamente, pode-se dizer que o 
iodo é importante para o crescimento e 
desenvolvimento dos organismos. 
 
→ Magnésio: É um sal mineral importante, 
apesar de menos abundante, atuando em 
atividades enzimáticas, duplicação dos ácidos 
nucleicos, síntese de vitamina D, transmissão 
de influxo nervoso, trocas iônicas da 
membrana celular, entre outras funções. 
 
→ Potássio: Com o sódio, atua no 
funcionamento das células nervosas (Bomba 
de Sódio/Potássio). Além disso, contribui para 
o metabolismo, regulação da quantidade de 
água no organismo, produção de proteínas e 
glicogênio, excitabilidade neuromuscular, 
controle da pressão sanguínea, entre outras. 
 
→ Sódio: Participa do funcionamento das 
células nervosas com o potássio (Bomba de 
Sódio/Potássio). Esse mineral também forma o 
sal de cozinha e participa da absorção de 
aminoácidos, glicose e água. 
 

23. (Mackenzie 1996) "Durante todo o ano de 
1995, o governo deixou de fornecer iodato de 
potássio aos fabricantes de sal. O iodo é 
essencial para o ser humano. Problemas, 
porém, só se manifestam em populações 
subnutridas, que não incluem em sua 
alimentação produtos do mar, uma rica fonte 
natural de iodo." 

(Revista VEJA - 03/04/96) 

   

 

Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o nome da glândula afetada e 
a doença provocada pela falta desse elemento.  

 

a) adeno-hipófise e nanismo    
b) tireoide e bócio    
c) supra-renal e doença de Cushing    
d) pâncreas e 'diabetes mellitus'    
e) neuro-hipófise e 'diabetes insipidus'    
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/tireoide.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/vitamina-d-calciferol.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/transporte-ativo.htm
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Gabarito: 
 

 

1  E 9  A 17  C 

2  C 10  D 18  C 

3  D 11  C     

4  E 12  C     

5  B 13  A     

6  D 14  A     

7  A 15  D     

8  A 16  A     

 
19: A 
[III] Falsa. As enzimas não sofrem a perda de 
aminoácidos após as reações que catalisam.   
 
20: A 
O macarrão é um alimento rico em carboidrato, 
a gema de ovo rica em gordura (lipídio) e a 
carne de sol rica em proteína.   
 
21: C  
O produto C, atum, contém grandes 
quantidades de proteínas, formadas por 
polímeros de aminoácidos. As proteínas sofrem 
digestão, sendo quebradas em aminoácidos. O 
produto B, óleo de soja, é formado por três 
cadeias de ácidos graxos e uma molécula de 
glicerol. Os produtos A e D, amido de milho e 
açúcar cristal, apresentam grande quantidade 
de carboidratos, sendo a principal fonte de 
energia para o metabolismo humano. O 
produto A contém amido, polissacarídeo de 
reserva vegetal. Os ácidos nucleicos podem ser 
encontrados tanto em alimentos vegetais 
quanto animais, em especial no produto C.   
22: C 
A deficiência alimentar da vitamina D, bem 
como a privação da luz solar causam 
transtornos no desenvolvimento ósseo, tais 
como o raquitismo.   
 
23: B 

Comentário: A ausência do Iodo causa o 
inchaço da tireóide pelo o lançamento de falsos 
hormônios causando assim o papo ou bócio 
endêmico



 

 

 


