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REDAÇÃO - HUDSON 
 

OS PARÁGRAFOS DO DESENVOLVIMENTO 
 
Da mesma forma que vimos que a introdução possui uma meta a ser 
batida, isto é, deve ter o tema, o recorte temático e a tese, um parágrafo 
de desenvolvimento também tem sua missão. Ele deve ter uma 
estratégia informativa e um comentário crítico sobre essa estratégia. 
Muitas vezes, é adicionada uma terceira parte para abrir o parágrafo, 
chamada de tópico frasal. Esse tópico consiste numa frase introdutória 
que resume o conteúdo do parágrafo, indicando ao leitor do que se 
tratará ao longo dele.  
 
 
1. O TÓPICO FRASAL 
 

Como foi dito acima, o tópico frasal é uma frase introdutória, 
geralmente bastante simples, que o autor coloca no início do parágrafo, 
isto é, no topo (daí o nome “tópico”), para apresentar o conteúdo daquele 
parágrafo.  

Muitos autores de redação optam por fazer o tópico frasal, mas, como 
todas as partes do parágrafo argumentativo, ele precisa ser bem feito 
para atingir os objetivos de quem o fez. Então, observe os principais 
problemas e as principais vantagens do tópico para que ele não atrapalhe 
o desempenho do seu parágrafo. 

 
 Primeiramente, é necessário frisar que o tópico frasal é o carro 
abre-alas do parágrafo argumentativo, por isso você precisa ter em 
mente que ele tem a função de trazer o tema central do parágrafo, mas 
não só isso. 

Dessa forma, aí vai uma dica para aperfeiçoar sua redação: o tópico 
frasal tem duas funções em um parágrafo: 

 
• Apresentar o conteúdo do parágrafo; 

+ 
• Dar o tom do parágrafo, isto é, em um parágrafo expositivo, 

o tópico explica, ensina e informa; em um parágrafo 
argumentativo, o tópico já apresenta conteúdo crítico, isto é, 
problemático. 

 
Compare os tópicos frasais dos parágrafos abaixo. Ambos são sobre o 
mesmo tema: INTEGRANDO MAIS OS JOVENS BRASILEIROS À CULTURA 
DO SEU PAÍS. 
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Exemplo 1: 
 

Inicialmente, é válido destacar que a cultura dos Estados Unidos 
começou a se espalhar pelo ocidente após a Segunda Guerra Mundial. 
Com o fim do conflito, o mundo entra no processo de Guerra Fria – durante 
a qual americanos e soviéticos disputavam a hegemonia militar, 
econômica e cultural do planeta – e,  tendo o Brasil ficado sob a zona de 
influência norte-americana,  passou a receber forte pressão do chamado 
“American  way of life”, o que impactou diretamente os jovens. Como 
resultado de décadas dessa lavagem cerebral velada e continuada, tem-
se hoje a juventude nacional totalmente desligada da cultura brasileira, 
sendo uma viagem de entretenimento à Disney, por exemplo, o sonho de 
boa parte dos adolescentes da classe média, em detrimento dos vários 
aspectos culturais dispostos pelo território nacional. Além disso, os 
jovens do Brasil são mais conectados com a música pop do que com um 
bom samba de raiz e acham natural que um passeio com os amigos 
termine invariavelmente em um fast-food da moda. 
 
Exemplo 2 
 

Inicialmente convém ressaltar que os jovens brasileiros há 
décadas passam por um processo de aculturação imposto pela presença 
constante de ícones da cultura americana no seu cotidiano. Com o fim da 
Segunda Guerra, o mundo entra no processo de Guerra Fria – durante a 
qual americanos e soviéticos disputavam a hegemonia militar, econômica 
e cultural do planeta – e,  tendo o Brasil ficado sob a zona de influência 
norte-americana,  passou a receber forte pressão do chamado “American  
way of life”, o que impactou diretamente os jovens. Como resultado de 
décadas dessa lavagem cerebral velada e continuada, tem-se hoje a 
juventude brasileira totalmente desligada da cultura nacional, sendo uma 
viagem de entretenimento à Disney, por exemplo, o sonho de boa parte 
dos adolescentes da classe média, em detrimento dos vários aspectos 
culturais dispostos pelo território nacional. Além disso, os jovens do Brasil 
são mais conectados com a música pop do que com um bom samba de raiz 
e acham natural que um passeio com os amigos termine invariavelmente 
em um fast-food da moda. 
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2. A ESTRATÉGIA INFORMATIVA = LEGITIMAÇÃO + PERTINÊNCIA 
 
a) A legitimação: 
 

Toda proposta do ENEM apresenta a seguinte frase depois que 
lança a frase-tema: Selecione, organize e relacione, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. A 
palavra em questão aqui é “fatos”. É obrigatório que o autor de um texto 
argumentativo exponha fatos reais, concretos no seu texto para que eles 
embasem a sua argumentação. A isso chamamos estratégia informativa. 
Ela é necessária porque, se não aparecer, o texto vai se encher de clichês, 
isto é, frases feitas cheias de preconceitos e informações erradas, como: 
“A violência tem crescido no Brasil ano após ano.” Esse tipo de frase não 
ajuda a argumentação, apenas contribuindo para que o texto fique vazio 
e sem base. Existem várias estratégias informativas: comparações, 
alusão histórica, dados concretos, informações consensuais, citações, 
retorsões, exemplos, conhecimentos científicos, etc. Nas próximas 
semanas, trataremos desse tipo de estratégia. O ENEM dá a essa parte da 
argumentação o nome de legitimação. Qualquer informação é boa para 
legitimar um argumento. Abaixo você terá as três estratégias de 
legitimação mais usadas: 
 
• A referência histórica: A citação da História tem sido amplamente 

usada no ENEM como estratégia informativa da redação. Trata-se de 
uma estratégia extremamente eficaz se a intenção for mostrar 
conhecimento e fazer que o leitor entenda que você conhece as 
origens do problema abordado.  Veja o exemplo de alusão histórica no 
parágrafo abaixo. O tema da redação é: INCLUSÃO SOCIAL DOS 
DEFICIENTES NO BRASIL. 

 
Os deficientes sempre sofreram exclusão social no Brasil e muitas 

vezes até em outros países. Na Idade Média, por exemplo, associava-se 
qualquer problema físico ou mental a uma possessão demoníaca. No 
século XXI, não cabem mais superstições medievais, entretanto aqueles 
que têm alguma incapacidade física ainda são esquecidos pelos 
governantes, como demonstram as várias calçadas não adaptadas a 
cadeirantes no país. Dessa forma, não sendo alvo de políticas públicas 
que os façam superar suas dificuldades físicas, aumenta-se a exclusão 
dessa parcela social e incrementa-se o preconceito contra ela. 
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• As provas concretas (dados):  Você já deve ter ouvido a máxima que 

diz: “Contra fatos não há argumentos.” Numa argumentação, essa 
frase vale mais do que qualquer coisa. Argumentar por provas 
concretas consiste em apresentar dados, números, estatísticas, 
resultados de pesquisas, valores, despesas, lucros, renda per capita, 
valores da dívida externa, índices da mortalidade infantil, número de 
pessoas com AIDS no país...  

 
Essa técnica argumentativa é bastante usada, entretanto, como toda 
estratégia, requer alguns cuidados. Aí vão algumas dicas de bom uso 
dela: 

 
a. Como todas as demais estratégias, os dados colocados precisam estar 

bem adequados ao tema; evite clichês ou a exposição de dados que 
não toquem diretamente no assunto abordado.  

b. É necessário citar a fonte de onde os dados vieram. Não exponha 
dados sem referência ou com referências vagas como “segundo 
pesquisas” ou “como se sabe”... 

 
Veja no exemplo abaixo o bom uso dessa estratégia: 
 

É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância 
muda o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. 
Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de 
bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e 
acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, 
como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da 
UNESCO afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com 
os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre 
ser humano e consumo está “nascendo” desde a infância. 
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• A citação ou o argumento de autoridade: Talvez esta seja a 
estratégia informativa mais usada no ENEM ou em vestibulares. Ela 
consiste em citar direta ou indiretamente a frase ou o pensamento de 
alguém que entenda do assuntou ou que tenha se referido de forma 
relevante a ele. A citação demonstra que o candidato chegou à prova 
de redação com um repertório cultural enriquecido, fruto de estudos, 
de leituras e de uma vida cultural ativa, a qual demonstra que ele sabe 
transitar por diversas áreas do conhecimento, aplicando-as às 
situações problemas de que a prova trata. Veja o exemplo extraído de 
uma redação nota 1000 do ENEM. 

 
É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre 

as causas do problema. Conforme Aristóteles, a política deve ser utilizada de 
modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De 
maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa 
rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o 
princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos 
cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir 
socialmente pessoas de religiões diferentes. 
 
b) A pertinência: Entretanto, para uma boa argumentação, não basta 
apenas legitimar. Um corretor, além de prestar atenção à legitimação, 
também vai observar a pertinência daquilo que foi informado. E o que 
vem a ser isso? Será considerada pertinente a estratégia informativa que 
adapta aquilo que foi informado ao tema. Alguns candidatos perdem isso 
de vista e, logo após a informação, já fazem o seu comentário crítico. Está 
errado. Antes de fazer a crítica, a informação usada para legitimar deve 
ser adaptada ao tema, isto é, o autor deve explicar por que usou aquela 
informação para aquele tema. Reveja os parágrafos anteriores e tente 
observar a parte onde o autor deixou pertinente a informação trazida 
para legitimar o seu argumento. 
 
3. O COMENTÁRIO CRÍTICO = USO PRODUTIVO 
 
 Alguns textos só apresentam a estratégia informativa. Isso não é 
característica do texto argumentativo. Texto que só tem informação é 
expositivo, e não argumentativo. Assim, sempre que der uma informação, 
mostre ao leitor por que a está dando, isto é, critique a informação que 
acabou de dar. O ENEM chama esse comentário crítico de uso produtivo, 
deixando claro que ele é fator de pontuação principalmente da 
competência 3. 
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AS CAUSAS E AS CONSEQUÊNCIAS 
 

Buscar as razões e os efeitos das ideias é um bom artifício que 
auxilia na tarefa de convencer o leitor. Vamos, portanto, indicar como 
fazer isso. Uma maneira prática é fazer com que a estratégia informativa 
adotada represente a causa do problema; já o comentário crítico seriam 
as consequências.  

Dessa forma, o parágrafo teria a seguinte estrutura: 
 

• O tópico frasal; 
+ 

• A estratégia informativa (causas do problema); 
+ 

• O comentário crítico (consequências do problema). 
 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das 
novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos à uma gama 
limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do 
desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do 
uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmund Bauman, vive-se 
atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado 
não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas 
também abriu portas para a manipulação e alienação semelhantes vistas 
em “1984”. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos 
sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo 
pessoal. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência 
desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética: ao 
observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o 
indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os 
olhos para a diversidade de opções disponíveis. 
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LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS  -  ERICK ANDERSON 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 

Figura Conceito Exemplo 

METÁFORA  Comparação implícita O Século das Luzes  

METONÍMIA  Relação de contiguidade 
(parte/todo; autor/obra; 
etc.) 

Ele pediu a mão dela 
em casamento. 

COMPARAÇÃO  Comparação explícita O século que ilumina 
como a luz. 

EUFEMISMO  Suavização Ela foi estudar a 
geologia dos campos 
santos. 

PROSOPOPEIA  Ação em seres inanimados A lua me traiu, acreditei 
que era pra valer. 

ANTÍTESE  Opostos separados, sem 
contrariar a lógica 

Se o bem e o mal 
existem, você pode 
escolher. 

PARADOXO  Opostos fundidos 
contrariando a lógica  

Não puna a minha 
inocente culpa 

SINESTESIA  Fusão de sensações Sua voz doce e 
aveludada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 
Linguagens | Material de Apoio 

Página 9 

MARATONA ENEM  :::  AULA 04 

Questão 01  
(ENEM) 

 
As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos 
literários, bem como em charges e tirinhas. 

 
Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas 

figuras de linguagem para 
 
A condenar a prática de exercícios físicos. 
B valorizar aspectos da vida moderna. 
C desestimular o uso das bicicletas. 
D caracterizar o diálogo entre gerações. 
E criticar a falta de perspectiva do pai.  
 
Questão 02  

(ENEM) 

 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros. 
Quanta indústria em Montes Claros. 
Montes Claros cresceu tanto, 
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro, 
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 
 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 
Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a 
 
A metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria 

linguagem. 
B intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. 
C ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com 

intenção crítica. 
D denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio 

e objetivo. 
E prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, 

atribuindo-lhes vida. 
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Questão 03  
(ENEM) 

 
Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados 
que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de Jon 
(tirinha abaixo) expressa o maior de todos os oxímoros. 
 

 
Folha de S. Paulo. 31 de julho de 2000. 

 
Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema “O 
operário em construção”. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em 
 
A "Era ele que erguia casas 

Onde antes só havia chão." 
B "... a casa que ele fazia 

Sendo a sua liberdade 
Era a sua escravidão." 

C "Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara 
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava." 

D "... o operário faz a coisa 
E a coisa faz o operário." 

E "Ele, um humilde operário 
Um operário que sabia 
Exercer a profissão." 

 
MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992. 
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Questão 04  
(ENEM) 

 
Aquele bêbado 

 
— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os indicadores. 

Acrescentou: — Álcool. 
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom 
Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segall. Nos fins 
de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos. Só ele sabia 
que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no 
meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava 
inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 
 
A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um 
efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma 
 
A metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 
B aproximação exagerada da estética abstracionista. 
C apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 
D exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”. 
E citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 
 
Questão 05  

(ENEM) 
 
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de 
informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a 
frase proferida recorre à 
 

 
Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

 
A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” 

para transmitir a ideia que pretende veicular. 
B ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 
C homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da 

população pobre e o espaço da população rica. 
D personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 
E antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede 

caseira de descanso da família. 
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Questão 06  
(ENEM) 

 
O açúcar 
 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
[dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
(…) 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 
Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 
 
 
A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na 
sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura 
do branco açúcar e 
 
A o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 
B o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 
C o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o 

açúcar. 
D a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 
E o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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GEOGRAFIA  -  WAGNER ROCHA 
 

CONCEITOS POPULACIONAIS 
 
Crescimento vegetativo ou natural – considera-se a subtração do 
quantitativo de nascidos pelo quantitativo de óbitos, dentro de um 
intervalo de tempo e espaço. (CV = TN-TM)  
 
Áreas Ecúmenas – São regiões habitáveis pelo homem  
 
Áreas Anecúmenas - São áreas desfavoráveis à ocupação humana. (ex. 
desertos, geleiras, montanhas etc.)  
 
Censo ou Recenseamento - levantamento periódico de dados 
estatísticos dos habitantes de uma determinada região. No Brasil o 
primeiro a acontecer foi em 1872. Atualmente acontece de 10 em 10 
anos, o ultimo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE aconteceu em 2010.  
 
Expectativa de vida - é a estimativa do tempo de vida de determinada 
população.  
 
População Absoluta – número total de habitantes em determinado 
espaço. Um país considerado populoso apresenta uma população em 
números absolutos. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo.  
 
População Relativa ou Densidade demográfica – número de habitantes 
por quilômetro quadrado. Um país considerado povoado apresenta uma 
população em números relativos elevada. Apesar da enorme população 
absoluta, a densidade demográfica do Brasil é considerada baixa, em 
torno de 23,8 hab/Km² (IBGE 2015).  
 
Superpovoamento – o conceito de superpovoamento não se restringe 
apenas a quantidade populacional de determinada área, mas ao 
descompasso socioeconômico entre a população e a área ocupada. Nem 
sempre um país que possui alta densidade demográfica pode ser 
considerado superpovoado, pois ele pode apresentar condições 
necessárias ao desenvolvimento de sua população.  
 
Geração canguru - os filhos adultos que moram com os pais. No Brasil, 
uma a cada quatro pessoas de 25 a 34 anos ainda não saiu de casa. 
 
Taxa de Fecundidade - consiste em uma estimativa do número médio de 
filhos que uma mulher tem ao longo da vida.  
 
Bônus demográfico - é o fenômeno que ocorre quando um país tem uma 
quantidade de pessoas em idade economicamente produtiva maior do 
que a parcela de pessoas em idade não produtiva, como idosos e crianças. 
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Questão 01  
 

(Sustentabilidade) 
 

 
 
O principal fator responsável pela devastação desse importante domínio 
natural brasileiro é: 
 
A o desincentivo aos agronegócios. 
B a construção de Brasília no Planalto Central. 
C a desertificação natural das áreas florestais. 
D a urbanização das cidades do Centro-Oeste 
E a expansão da fronteira agrícola. 
 
Questão 02  
 

(População) 
 

 
 
Considerando os debates demográficos brasileiros analisados pela 
geografia, a charge explora a 
 
A relação entre os índices de natalidade e de mortalidade. 
B estagnação dos índices relacionados à fecundidade e às migrações. 
C ampliação dos índices relacionados à fecundidade e às migrações. 
D associação entre os índices de fecundidade e de mortalidade. 
E queda dos índices de fecundidade. 
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Questão 03  
 

(Atmosfera) 
 
A Serra do Japi apresenta-se como uma barreira aos ventos que saem do 
Oceano Atlântico, localizado a sudeste da Serra, rumo ao planalto 
paulista, produzindo, assim, uma significativa diferença entre os índices 
pluviométricos nas faces sul e noroeste da Serra. 

(www.dedoverde.com.br. Adaptado.) 

 
O cenário apontado pelo texto é característico de um tipo de precipitação 
conhecido como chuva 
 
A front. 
B ácida. 
C orográfica. 
D convectiva. 
E frontal. 
 
Questão 04  
 

(Biomas) 
 
Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder 
as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados, ao passar por até 
nove meses de seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, 
além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies 
assumem a forma de espinhos. 
 
Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas 
características? 
 
A Cerrado 
B Pantanal 
C Floresta amazônica 
D Caatinga 
E Mata Atlântica 
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HISTÓRIA  -  DINHO ZÂMBIA 
 
 
1. PERÍODO PRÉ-COLONIAL (1500-1532) 
 
Teorias do Descobrimento do Brasil 
1) Teoria da Causalidade: é aquela que durante muito tempo perdurou 
como verdade nos livros de História das escolas brasileiras, que afirma 
que Pedro Álvares Cabral teria encontrado o Brasil por acaso, que num 
desvio de rota forçado pelas intempéries ou calmarias à caminha das 
índias. 
2) Teoria da Intecionalidade: é aquela que afirma que Pedro Álvares 
Cabral já tinha conhecimento de terras à Oeste do Atlântico Sul. Provas 
disso é que na Carta de Pero Vaz de Caminha não há relato de desvio de 
rota nem de intempéries ou calmarias que tenha levado a frota à 
mudança de curso. 
 
Os primeiros 30 anos 
- Desinteresse de Portugal; 
- Extração do pau-brasil, com o Escambo; 
- Expedições Exploradoras e Guarda-Costa; 
- Brasil é rota de passagem e reabastecimento; 
- Pacto-Colonial. 
 
 
2. COLONIZAÇÃO (1532-1815) 

 
- Decadência do comércio português no Oriente; 
- Presença de corsários franceses no litoral; 
- Possibilidade de encontrar jazidas minerais; 
- Expedições colonizadoras de Martim Afonso de Souza (1530-32); 
 
Sistema de Capitanias Hereditárias (1534); 
 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Capitanias.jpg 
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- Organização administrativa descentralizada a cargo de seus 
proprietários (capitães donatários) que eram fidalgos da pequena 
nobreza lusa. 
- 15 capitanias para 12 donatários, asseguradas pela Carta de Doação e 
pelo Foral. 
- Carta de Doação: dá a “posse” da terra ao seu donatário. Mas este só 
passa hereditariamente ao seu primogênito quando morre. Embora, 
possa perdê-la para a coroa caso não seja administrada adequadamente. 
- Foral: determina os direitos e deveres dos donatários. Determinava que 
na capitania o donatário é o senhor de mando, detinha os poderes 
administrativos, jurídicos e políticos, só baixa a cabeça ao rei. Deve 
garantir a fé católica na capitania e gerar frutos econômicos para a 
metrópole. 
- Somente São Vicente e Pernambuco prosperaram devido ao cultivo de 
cana-de-açúcar. 
- Fracasso do Sistema: constantes ataques indígenas; distância entre os 
núcleos das capitanias; distância entre as capitanias e a metrópole; as 
densas florestas; o clima desconhecido e inadequado ao cultivo de 
gêneros portugueses; e, principalmente, a falta de apoio financeiro da 
coroa. 
 
O Governo Geral (1548) 
Centralização administrativa estatal. 
Regimento Castanheira (Almerim) cria os cargos auxiliares do 
governador-geral: 
- Ouvidor-mor: aplicação da justiça; 
- Provedor-mor: cobrança de impostos; 
- Capitão-mor: defesa da colônia; 
1º) Tomé de Souza (1549-53): fundou a capital (Salvador), introduziu a 
pecuária e o cultivo de cana-de-açúcar e a vinda dos primeiros Jesuítas; 
2º) Duarte da Costa (1553-1558): fundou São Paulo, houve a invasão 
francesa na Baía de Guanabara (França Antártica); 
3º) Men de Sá (1558-1572): importação de escravos para os canaviais, 
Confederação dos Tamoios, expulsou os franceses e fundou São 
Sebastião do Rio de Janeiro (1565). 
Divisões do Governo Geral: 
1ª) 1572 a 1578: Norte com capital em Salvador e Sul, com capital no Rio 
de Janeiro; 
2ª) 1602 a 1612: Estado do Brasil, com capital em Salvador e Repartição 
Sul, com capital do Rio de Janeiro; 
3ª) 1621 a 1775: Estado do Brasil, com capital em Salvador e Estado do 
Maranhão, com capital em São Luís. 
 
 
As Câmaras Municipais 
Cuidavam da administração local (vilas) e eram integradas pelos “homens 
bons”, proprietários de terras, de escravos e de gado, católicos. 
 
A Igreja Católica 
- Catequese Jesuíta através das missões; 
- Defendiam o fim da escravidão indígena; 
- Tinham muita influência política e econômica; 
- Eram responsáveis pela cultura e formação ideológica da sociedade; 
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Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meirelles-primeiramissa2.jpg 

 
Detalhe de “A Primeira Missa no Brasil”, do pintor brasileiro Victor 

Meirelles (1861). 
 
Questão 01  

(ENEM) 

 
O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador 
como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para 
tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência 
e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno 
dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre 
jesuítas e colonos. Os padrões se apresentavam como defensores da 
liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. 
 
Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos 
indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao 
mundo indígena foi mediada pela 
 
A Demarcação do território indígena.  
B Manutenção da organização familiar.  
C Valorização dos líderes religiosos indígenas.  
D Preservação do costume das mordidas coletivas.  
E Comunicação pela língua geral baseada no tupi. 
 
Questão 02  

(FUVEST) 
 
Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 
1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso 
ocorreu porque, até então, 
 
A) os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a 
desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de 
povoamento. 
B) a Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença 
portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. 
C) as forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde 
vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. 
D) os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas 
ao longo do litoral bem como as feitorias da costa sul-atlântica. 
E) a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o 
recrutamento de funcionários administrativos. 
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Questão 03  
(PUC-RS) 

 
Responda à questão sobre o período pré-colonial brasileiro, com base no 
texto a seguir: 
 
            "... Da primeira vez que viestes aqui, vós o fizestes somente para 
traficar. (...) Não recusáveis tomar nossas filhas e nós nos julgávamos 
felizes quando elas tinham filhos. Nessa época, não faláveis em aqui vos 
fixar. Apenas vos contentáveis com visitar-nos uma vez por ano, 
permanecendo, entre nós, somente durante quatro ou cinco luas [meses]. 
Regressáveis então ao vosso país, levando os nossos gêneros para trocá-
los com aquilo que carecíamos." 
                

(MAESTRI, Mário. "Terra do Brasil: a conquista lusitana e o genocídio tupinambá". São Paulo: 
Moderna, 1993, p.86) 

 
O texto anterior faz alusão ao comércio que marcou o período pré-colonial 
brasileiro conhecido por 
 
A mita. 
B escambo. 
C encomienda. 
D mercantilismo. 
E corvéia.  

 
Questão 04  

(FUVEST) 
 
A produção do Açúcar no Brasil colonial: 
 
A possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, 

enriquecendo grande parte da população. 
B praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a 

formação de uma sólida classe média rural. 
C consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário 

monocultor e escravocrata que atendia aos interesses do sistema 
português. 

D desde o início garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a 
base econômica de sua hegemonia na República. 

E não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, 
liberando capitais para atividades mais lucrativas. 
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Questão 05  
(ENEM) 

 
O mapa abaixo apresenta parte do contorno da América do Sul 
destacando a bacia amazônica. Os pontos assinalados representam 
fortificações militares instaladas no século XVIII pelos portugueses. A 
linha indica o Tratado de Tordesilhas revogado pelo Tratado de Madri, 
apenas em 1750. 
 

 
 
Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava, 
principalmente, dominar 
 
A militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas.  
B economicamente as grandes rotas comerciais.  
C as fronteiras entre nações indígenas.  
D o escoamento da produção agrícola.  
E o potencial de pesca da região. 
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FILOSOFIA  -  BRUNO PONTES 
 

PERÍODO SOCRÁTICO 
 

Período socrático ou antropológico, do final do século V e todo o 
século IV a.C., quando a Filosofia investiga as questões humanas, isto é, 
a ética, a política e as técnicas (em grego, anthropos quer dizer homem; 
por isso o período recebeu o nome de antropológico). Tem referência na 
Grécia clássica, nos séculos V e IV antes de Cristo, quando a democracia 
se desenvolve, a vida intelectual e artística entra no apogeu e Atenas 
domina a Grécia com seu império comercial e militar.  

Os séculos V e IV a.C. na Grécia Antiga foram de grande 
desenvolvimento cultural e científico. O esplendor de cidades como 
Atenas, e seu sistema político democrático, proporcionou o terreno 
propício para o desenvolvimento do pensamento. É a época dos sofistas 
e do grande pensador Sócrates.  

Os sofistas, entre eles Górgias, Leontinos e Abdera, defendiam 
uma educação, cujo objetivo máximo seria a formação de um cidadão 
pleno, preparado para atuar politicamente para o crescimento da cidade. 
Dentro desta proposta pedagógica, os jovens deveriam ser preparados 
para falar bem (retórica), pensar e manifestar suas qualidades artísticas.  

Sócrates começa a pensar e refletir sobre o homem, buscando 
entender o funcionamento do Universo dentro de uma concepção 
científica. Para ele, a verdade está ligada ao bem moral do ser humano. 
Ele não deixou textos ou outros documentos, desta forma, só podemos 
conhecer as ideias de Sócrates através dos relatos deixados por Platão.  

Platão foi discípulo de Sócrates e defendia que as ideias formavam 
o foco do conhecimento intelectual. Os pensadores teriam a função de 
entender o mundo da realidade, separando-o das aparências.  

Outro grande sábio desta época foi Aristóteles que desenvolveu 
os estudos de Platão e Sócrates.  

Foi Aristóteles quem desenvolveu a lógica dedutiva clássica, como 
forma de chegar ao conhecimento científico. A sistematização e os 
métodos devem ser desenvolvidos para se chegar ao conhecimento 
pretendido, partindo sempre dos conceitos gerais para os específicos.  
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Questão 01  
 
A filosofia de Sócrates se estrutura em torno da sua crítica aos sofistas, 
que, segundo ele, não amavam a sabedoria nem respeitavam a verdade. 
O ataque de Sócrates à sofística NÃO tem como pressuposto a ideia de 
que:  
 
A o conhecimento verdadeiro só pode ser resultado de um diálogo 

contínuo do homem com os outros e consigo mesmo.  
B o confronto de opiniões na política democrática afasta a possibilidade 

de se alcançar a sabedoria. 
C a verdade das coisas é obtida na vida cotidiana dos homens e, 

portanto, pode ser múltipla e inacabada.  
D o autoconhecimento é a condição primária de todos os outros 

conhecimentos verdadeiros.  
E a ciência (epistéme) é acessível a todos os homens, contanto que 

estejam dispostos a renunciar ao mundo das sensações. 
 
Questão 02  

(UEA AM) 
 
O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um 
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates 
pergunta ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para 
definir o que é um sofista. 
Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres 
demonstrar, numa longa exposição ou empregar o método interrogativo? 
Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o 
método mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do contrário, 
valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. 

(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.) 
 
 É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de 
vista metodológico, adotar 
 
A a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos. 
B o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de 

existência de Deus. 
C a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores. 
D o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber 

humano. 
E o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos 

sentidos. 
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Questão 03  
(UFU) 

 
[...] após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um [destes 
objetos], deve-se mostrar, em relação ao primeiro, como em cada 
predicação [o objeto] se diz em relação àquele. 

Aristóteles, Metafísica. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

 
De acordo com a ontologia aristotélica: 
 
A a metafísica é “filosofia primeira” porque é ciência do particular, do que 

não é nem princípio, nem causa de nada. 
B o primeiro entre os modos de ser, ontologicamente, é o “por 

acidente”, isto é, diz respeito ao que não é essencial. 
C a substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do ser 

enquanto ser. 
D a substância é princípio metafísico, tal como exposto por Platão em 

sua doutrina. 
E é tudo. 
 
Questão 04  

(ENEM) 

 
A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de 
qualquer fundo religioso: dizer coisas reais associando coisas 
impossíveis. Visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis 
significa formular uma contradição, sua definição quer dizer que o enigma 
é uma contradição que designa algo real, em vez de não indicar nada, 
como é de regra. 

COLLI, G. O nascimento da filosofia. Campinas: Unicamp, 1996 (adaptado). 

 
Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma, 
ao argumentar que: 
 
A a contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância 

filosófica. 
B os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo 

religiosamente real. 
C o enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível 

ao mesmo tempo. 
D as coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista 

de sua origem religiosa. 
E a contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é 

desligada de seu fundo religioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


