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Semântica: Significação das Palavras 
 

Sentido e emprego dos vocábulos 
 
É o estudo do sentido das palavras de uma língua. A Semântica estuda basicamente os seguintes aspectos: 

 
Família de ideias  
São palavras que mantêm relações de sinonímia e que representam basicamente uma mesma ideia.  

 
Veja a relação a seguir: 
 
casa moradia lar abrigo 
residência sobrado apartamento cabana 

 
Todas essas palavras representam a mesma ideia:  lugar onde se mora. Logo, trata-se de uma família de 
ideias. 

 
Sinônimos 

 
É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes - 
SINÔNIMOS. 
 
Exemplos:  
lindo belo  ver enxergar 
alvo branco  assustado apavorado 
casa morada  raiva ódio 
contente alegra  desabou caiu 
vadio preguiçoso  ruim má 
ordenado pagamento  sinceridade franqueza 
enorme grande  surgir aparecer 
brava nervosa  inventor descobridor 
travesso inquieto  ruído barulho 
divertido engraçado  desajeitado sem jeito 
justo apertado  adorar amar 
confusão tumultuo  ajeitado arrumado 
ladrar latir  volume som 
momento instante  quieto silencioso 
 
Relações Semânticas 
 
A relação de sinonímia é a que se estabelece entre duas ou mais palavras que podem ser usados no mesmo 
contexto, sem que exista uma alteração de significado do enunciado em que ocorrem. 
Dito de outra forma: sinônimos são palavras que têm um significado idêntico, reenviando para o mesmo 
referente, mas significantes diferentes. 
 
Exemplos: 
- A Sandra é uma mulher bela. 
- A Sandra é uma mulher linda. 
 
Há dois tipos de sinônimos: 
As palavras que se identificam exatamente são conhecidas como sinônimo perfeito. 
• avaro – avarento,   
• léxico – vocabulário,   
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• falecer – morrer,   
• escarradeira – cuspideira,   
• língua – idioma   
• catorze - quatorze   
• casa - lar 
 
As palavras que se identificam por aproximadamente são conhecidas como sinônimos imperfeitos. 
• córrego – riacho,  
• belo – formoso  
• esperar e aguardar 
 
Atentemo-nos seguintes exemplos nas frases «A minha mulher está doente» e «A minha esposa está doente», 
as palavras destacadas («mulher» e «esposa») são sinônimas; no entanto, na frase «A mulher é o sexo forte.», 
já não é possível considerar uma possível substituição da palavra sublinhada por «esposa», logo neste caso não 
funcionam como termos sinônimos. 
 
Relações de sentido 
 
A sinonímia lexical é uma relação entre dois itens onde ocorre uma identidade de significação. 
Exemplos: 
• levar / conduzir;  
• subir / elevar;  
• limpar / purificar;  
• lento / lerdo;  
• liso / plano;  
• rápido / ligeiro / ágil / lépido;  
• medroso / temeroso;  
• áspero / rude / tosco / grosseiro. 
 
Antônio Houaiss a define como sendo uma “relação de sentido entre dois vocábulos que têm significação muito 
próxima, permitindo que um seja escolhido pelo outro em alguns contextos, sem alterar o sentido literal da sentença 
como um todo”. 
 
Mattoso Câmara acrescenta que tal relação pode-se estabelecer entre “dois ou mais termos” e que este “é um fato 
essencialmente sincrônico, pois diz respeito à significação dos termos num estado linguístico dado”. 
Segundo ele, a significação da palavra é o conjunto dos contextos linguísticos em que esta pode ocorrer, logo é 
impossível encontrar dois sinônimos perfeitos. Palavras consideradas sinônimas sempre passam por algum tipo 
de especificação, seja de sentido ou de uso, que irá determinar a escolha do locutor. A escolha é uma procura pela 
“palavra exata”, uma vez que duas expressões não são igualmente adequadas a um determinado fim. 
 
São antigos os argumentos contra a existência de sinônimos perfeitos, que fariam com que existissem duas línguas 
em uma mesma língua. Na maioria dos sinônimos há uma ideia geral, que é comum a todos, e ideias especiais 
que os especificam. Porém, há palavras que são realmente equivalentes, que apenas se diferenciam pela forma, 
por questões sociais ou geográficas, conforme “tangerina / mexerica”. Logo, existem sinônimos perfeitos. 
 
Nos casos de sinônimos “imperfeitos” – aqueles que contêm algum traço de diferenciador - a escolha vocabular 
pode se dar a partir da exigência de um campo semântico, especificado pelo contexto; ou da preocupação do 
locutor em respeitar determinado nível de fala; ou, ainda, para acrescentar juízo à informação. Por exemplo, 
percebe-se nos vocábulos “lento” e “lerdo” que foi acrescido a este último um juízo pejorativo. 
 
Eufemismo  
Alguns sinônimos são também utilizados para minimizar o impacto, normalmente negativo, de algumas palavras 
(figura de linguagem conhecida como eufemismo).  
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Exemplos: 
• gordo - obeso   
• morrer - falecer   

 
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões 
do tipo: 
 
" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável 
do homem". Significam, respectivamente: 
a) raro, inelutável 
b) estranho, inseparável 
c) indizível, intransferível 
d) infindável, insubstituível 
e) sutil, fundamental 
 
Para resolver essa questão bastava saber que: 
 
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível) 
II. Inalienável é algo intransferível 
Logo, a resposta correta é a letra C 
 

Antônimos 
 

É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários - 
ANTÔNIMOS. 
 
Exemplos: 
bom mau  anão gigante 
feio bonito  perder achar 
clara escura  guerra paz 
alto baixo  fraco forte 
magro gordo  velho novo 
perdi achei  feliz infeliz 
longe perto  nunca sempre 
macio duro  mais menos 
morto vivo  capaz incapaz 
rico pobre  limpo  sujo 
esquerdo direito  esquecer lembrar 
possível impossível  justo injusto 
abriu fechou  pouco muito 
frio quente  corajoso medroso 
 
A luz reina sobre as trevas. 
Ele é bom em História e ruim em Física. 
Ou foi aprovado ou reprovado. 
 

Homônimos 
 
Homônimos são vocábulos que têm mesma pronúncia, mas grafias e significados diferentes. 
 
Os homônimos podem ser:  
 
perfeitos = quando possuem a mesma grafia (homógrafos) e a mesma pronúncia (homófonos):  
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• cura (padre) e cura (do verbo curar) 

• verão (estação do ano) e verão (do verbo ver) 

• são (sadio) e são (do verbo ser)  
 
imperfeitos = quando têm a mesma grafia mas pronúncia diferente ou a mesma pronúncia mas grafia 
diferente:  
 
HOMÓGRAFOS: são vocábulos que têm significados diferentes e escrita igual, apresentando acento 
prosódico diferente: 
 

• selo (substantivo) e selo (do verbo selar)  

• ele (pronome) e ele (letra) 

• almoço (substantivo) e almoço (verbo) 
 
HOMÓFONOS: são os vocábulos que têm som igual e significados diferentes: 
 

• censo (recenseamento) e senso (juízo)  

• cassar (anular) e caçar (apanhar) 

• cessão (verbo ceder), sessão (reunião) e seção (divisão) 

• acento (sinal gráfico) e assento (lugar onde se assenta) 

• cerrar (fechar) e serrar (cortar) 

• cela (aposento) e sela (arreio) 

• ruço (pardacento) e russo (natural da Rússia) 
 

Parônimos 
 
É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito 
parecidas na pronúncia e na escrita - PARÔNIMOS.  
 
Exemplos: 
 
Recrear (divertir, alegrar)  Recriar (criar novamente) 

Sortir (abastecer)                     Surtir (produzir efeito) 
Tráfego (trânsito)                     Tráfico (comércio ilegal) 
Vadear (atravessar a vau)            Vadiar (andar ociosamente) 
Vultoso (volumoso)                Vultuoso (atacado de congestão na face) 
Imergir (afundar)                    Emergir (vir à tona) 
Inflação (alta dos preços)                 Infração (violação) 
Infligir (aplicar pena)                       Infringir (violar, desrespeitar) 
Mandado (ordem judicial)                  Mandato (procuração) 
Ratificar (confirmar)                              Retificar (corrigir) 
Emigrar (deixar um país)                         Imigrar (entrar num país) 
Eminente (elevado)                                Iminente (prestes a ocorrer) 
Esbaforido (ofegante, apressado)                    Espavorido (apavorado) 
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Estada (permanência de pessoas)                  Estadia (permanência de veículos) 
Fusível (o que funde)                                         Fuzil (arma) 
Absolver (perdoar, inocentar)                             Absorver (sorver, aspirar) 
Arrear (pôr arreios)                                        Arriar (descer, cair) 
Cavaleiro (que cavalga)                               Cavalheiro (homem cortês) 
Comprimento (extensão)                                Cumprimento (saudação) 
Descrição (ato de descrever)                           Discrição (reserva, prudência)   
Descriminar (tirar a culpa, inocentar)                Discriminar (distinguir) 
Despensa (onde se guardam mantimentos)         Dispensa (ato de dispensar) 

 

Campos semânticos 
 
Campos Semânticos e Famílias Lexicais 
 
Por não estarem devidamente diferenciados ou definidos, os conceitos de campo semântico e campo lexical 
frequentemente são confundidos. Tanto o campo semântico quanto o campo lexical são utilizados pela linguística 
textual a fim do melhor e mais adequado uso das palavras da língua portuguesa. Para entendê-los melhor 
propomos alguns esclarecimentos e algumas conceituações:  
 
Léxico é o conjunto de palavras pertencentes a determinada língua. Por exemplo, temos um léxico da língua 
portuguesa que é o conjunto de todas as palavras que são compreensíveis em nossa língua. Quando essas 
palavras são materializadas em um texto, oral ou escrito, são chamadas de vocabulário. O conjunto de palavras 
utilizadas por um indivíduo, portanto, constituem o seu vocabulário. 
 
Nenhum falante consegue dominar o léxico da língua que fala, já que o mesmo é modificado constantemente 
através de palavras novas e palavras que não são mais utilizadas. Além de possuir uma quantidade muito grande 
de palavras, o que impossibilita alguém de arquivar todas em sua memória.  
 
O campo lexical, por sua vez é o conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento, e está 
dentro do léxico de alguma língua.  
 
São exemplos de campos lexicais:  
 
- o da medicina: estetoscópio, cirurgia, esterilização, medicação, etc.  
- o da escola: livros, disciplinas, biblioteca, material escolar, etc. 
- o da informática: software, hardware, programas, sites, internet, etc. 
- o do teatro: expressão, palco, figurino, maquiagem, atuação, etc. 
- campo lexical dos sentimentos: amor, tristeza, ódio, carinho, saudade, etc. 
- campo lexical das relações interpessoais: amigos, parentes, família, colegas de trabalho, etc.  
 
Família lexical – conjunto de palavras que partilham o mesmo radical. 
Exemplos:  casa, casal, casar, casario, caseiro 
 
Como já vimos, semântica é o estudo do significado, no caso das palavras, a semântica estuda a significação das 
mesmas individualmente, aplicadas a um contexto e com influência de outras palavras.  
 
O campo semântico, por sua vez, é o conjunto de possibilidades que uma mesma palavra ou conceito tem de ser 
empregada (o) em diversos contextos. O conceito de campo semântico está ligado ao conceito de polissemia. 
 
Uma mesma palavra pode tomar vários significados diferentes em um mesmo texto, dependendo de como ela for 
empregada e de que palavras a acompanham para tornar claro o significado que ela assume naquela situação.  
 
Por exemplo: 
- conhecer: ver, aprofundar-se, saber que existe, etc. 
- bacia: utensílio de cozinha, parte do esqueleto humano. 

  www.apostilasobjetiva.com.br



 

7 
 

- brincadeira: divertimento, distração, passa/tempo, gozação, piada, etc. 
- estado: situação, particípio de estar, divisão de um país, etc.  
 
O campo semântico pode também ser o conjunto das maneiras que são utilizadas para expressar um mesmo 
conceito.  
 
Exemplos: 
- Campo semântico em torno do conceito de morte: bater as botas, falecer, ir dessa para a melhor, passar para 
um plano superior, falecer, apagar, etc. 
- Campo semântico em torno do conceito de enganar: trapacear, engabelar, fazer de bobo, vacilar, etc. 
 
Neologismo 
 
Num sentido amplo, neologismo designa qualquer palavra ou expressão recém-criadas, mas que não se 
incorporaram definitiva ou oficialmente ao léxico de uma língua. Nesse sentido, os vocábulos derivados e 
compostos (bem como os hibridismos, reduções, palavras-centauro, onomatopeias) foram neologismos em algum 
momento da evolução da língua. 
 
Os neologismos podem ter vida efêmera ou duradoura, ou seja, podem ser usados por algum tempo e caírem em 
desuso (caso, por exemplo, de elefantal e imexível, criados por um ex-ministro da República) ou passam a ser 
usados com maior frequência por segmentos amplos da população (deletar, disponibilizar, priorizar etc.). 
 
O caráter polissêmico das palavras relaciona-se estreitamente a esse processo – é o chamado neologismo 
semântico. Nesse caso, tem-se o adicionamento de novos sentidos a palavras há muito incorporadas ao léxico. 
Tome-se, como exemplo, esta série de expressões oriundas de uma paixão nacional, o futebol: 

• entrar de sola – agir de modo ríspido, tosco, violento. 
• pisar na bola – cometer uma gafe. 
• ir para a marca do pênalti – estar em perigo iminente, tomar decisão. 

 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
Todos os exercícios abaixo se referem a variedade de significações que uma palavra pode ter. 
  I 
Observe os significados da palavra GALÃO e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Comprei um galão de tinta                        (   ) XV de Novembro de Jaú 
2-  A farda do militar possuía um galão.            (   ) protuberância 
3-  Vou assistir ao jogo do Galão.    (   ) medida de capacidade 
4-  Meu galão canta sempre às 5 da manhã.    (   ) ave galinácea 
5-  Bati a cabeça e apareceu um galão.            (   ) enfeite 
  II 
Observe os significados da palavra PLANTA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
1-  O prego entrou na planta do meu pé.  (   ) vegetal 
2-  D.Joana rega a planta todo dia.  (   ) plano detalhado de imóvel 
3-  A planta da casa foi feita pelo engenheiro. (   ) coloca-se 
4-  O homem planta a árvore no quintal.  (   ) parte do pé que assenta no chão 
5-  A menina planta-se na porta esperando o    (   ) fincar na terra 
    namorado.  
  III 
Observe os significados da palavra PIPA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  O vinho veio do sul, na pipa.  (   ) cachimbo 
2-  Maricota é uma pipa.  (   ) tipo de rã 
3-  Peguei uma pipa no brejo.  (   ) vasilha bojuda para líquidos 
4-  Hoje está um dia bom para soltar pipa. (   ) pessoa baixa e gorda 
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5-  Meu avô dá baforadas na pipa. (   ) papagaio 
 
  IV 
Observe os significados da palavra BATER e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Frederico bateu as botas.   (   ) soar 
2-  De manhã, o menino batia o queixo.  (   ) iluminar 
3-  O sol bate nesta sala.    (   ) morrer 
4-  A mulher bateu toda a roupa.  (   ) tremer 
5-  Batiam 10 horas quando ele chegou.  (   ) lavar dando pancadas 
6-  A mulher bateu no filho.   (   ) espancar 
 
  V 
Observe os significados da palavra PÉ e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  
1-  Estou com dor no pé.    (   ) pedestal, base 
2-  O pé do abajur quebrou.   (   ) sopé 
3-  A piscina não dá pé.    (   ) goiabeira 
4-  Moro no pé do morro.    (   ) medida linear 
5-  Sempre achava pé para faltar.  (   ) parte inferior da perna 
6-  O pé de goiaba está carregado.   (   ) profundidade da água 
7-  Neste pomar há duzentos pés.   (   ) motivo 
8-  O avião está voando a 700 pés.  (   ) cada exemplar de uma planta 
  VI 
Observe os significados da palavra ÁGUA e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1-  Bebi muita água hoje.   (   ) vontade 
2-  “São as águas de Março fechando o verão”  (   ) superfícies planas  
3-  A água escorria de seus olhos.  (   ) parte líquida do globo terrestre 
4-  A Terra tem 3/4 de águas.   (   ) lágrimas 
5-  Aquele telhado tem duas águas.  (   ) H2O 
6-  Estou com água na boca só de ver aquele (   ) chuvas 
    bolo de chocolate. 
 
Respostas: 
I 
 ( 3 ) XV de Novembro de Jaú 
 ( 5 ) protuberância 
 ( 1 ) medida de capacidade 
 ( 4 ) ave galinácea 
 ( 2 ) enfeite 
 
II  
( 2 ) vegetal 
( 3 ) plano detalhado de imóvel 
( 5 ) coloca-se 
( 1 ) parte do pé que assenta no chão 
( 4 ) fincar na terra 
 
III 
 ( 5 ) cachimbo 
 ( 3 ) tipo de rã 
 ( 1 ) vasilha bojuda para líquidos 
 ( 2 ) pessoa baixa e gorda 
 ( 4 ) papagaio 
 
IV 
 ( 5 ) soar 
 ( 3 ) iluminar 
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 ( 1 ) morrer 
 ( 2 ) tremer 
 ( 4 ) lavar dando pancadas 
 ( 6 ) espancar 
 
V 
 ( 2 ) pedestal, base 
 ( 4 ) sopé 
 ( 6 ) goiabeira 
 ( 8 ) medida linear 
 ( 1 ) parte inferior da perna 
 ( 3 ) profundidade da água 
 ( 5 ) motivo 
 ( 7 ) cada exemplar de uma planta 
 
VI 
( 6 ) vontade 
( 5 ) superfícies planas  
( 4 ) parte líquida do globo terrestre 
( 3 ) lágrimas 
( 1 ) H2O 
( 2 ) chuvas 
 

MAIS EXERCÍCIOS SOBRE Significação das Palavras 
 
01) Indique o sinônimo de roubar. 
a) Devolver  
b) Entregar  
c) Furtar 
 
02) Indique o sinônimo de ilícito. 
a) ilegível  
b) ilegal  
c) ilustre  
 
03) Indique o sinônimo de carecer. 
a) comprar  
b) precisar  
c) faltar 
 
04) Escolha o sinônimo de materializar. 
a) visualizar  
b) comprar  
c) concretizar 
 
05) Identifique o sinônimo de cárcere. 
a) subterrâneo  
b) castelo  
c) prisão 
 
06) Indique o sinônimo de inaugurar.  
a) abrir  
b) completar  
c) encerrar 
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07) Indique o sinônimo de incluir.  
a) diluir  
b) acrescentar  
c) excluir 
 
08) Identifique o antônimo de reforçar.  
a) enfraquecer  
b) informar  
c) desfrutar 
 
09) Indique o antônimo de aprovar.  
a) discordar  
b) concordar  
c) passar 
 
10) Escolha o antônimo de encher.  
a) inchar  
b) engordar  
c) esvaziar 
 
11) Identifique o antônimo de exigir.  
a) conceder  
b) pedir  
c) contrariar 
 
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. 
a) duradouro sucesso - efêmero  
b) fama em ascendência - excelsa  
c) elegante região - carente  
d) sala lotada - desabitada 
 
13) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  
a) imóvel  
b) admirado 
c) firme  
d) sem respirar 
e) indiferente 
  
14) os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:  
a) degredado, espavorido, suster e proscrição.  
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.  
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição.  
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.  
e) degradado, espavorido, suster e prescrição. 
 
15) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, do contrário não 
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:  
a) concertar, coser e se não.  
b) consertar, coser e senão.  
c) consertar, cozer e senão.  
d) concertar, cozer e senão.  
e) consertar, coser e se não. 
 
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta: 
1 -   translúcido                       (  ) contraveneno. 
2 -   antídoto                           (  ) metamorfose. 
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3 -   transforma                       (  ) diáfano. 
4 -   adversário                       (  ) antítese. 
5 -   oposição                          (  ) antagonista. 
a)    1, 3, 4, 2, 5; 
b)    2, 3, 4, 5, 1; 
c)    2, 3, 1, 5, 4; 
d)    1, 4, 5, 2, 3; 
 
17) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais. 
a)  títere, fantoche, palhaço; 
b)  vendaval, temporal, ventania; 
c)  íntegro, intemerato, puro 
d)  venenoso, venéfico, tóxico; 
e)  abatido, definhado, enfraquecido. 
 
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série. 
a)  sossego: agitação, preocupação; 
b)  notório: desconhecido, ignoto; 
c)  negligente: aplicado, diligente; 
d)  livre: preso, medroso; 
e)  meritório: indigno, desprezível. 
 
19) Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem entre 
parênteses: 
a) Essas hipóteses _________ das circunstâncias (emergem - imergem) ; 
b) Nunca o encontro na _________ em que trabalha (sessão - seção); 
c) O prazo já estava _______ (prescrito - proscrito); 
d) O fato passou completamente ________ (desapercebido- despercebido). 
 
20) Marque a frase que se completa com o segundo elemento do parênteses: 
a) A recessão econômica do país faz com que muitos _________ (emigrem - imigrem); 
b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ________ (consertos - concertos); 
c) A ditadura _________ muitos políticos de oposição; (cassou - caçou); 
d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em___________ (flagrante - fragrante); 
e) O juiz _________ expulsou o atleta violento (incontinenti- incontinente). 
 
21)  Marque a alternativa que se completa corretamente com o segundo elemento do parênteses: 
a) O sapato velho foi restaurado com a aplicação de algumas ________ (tachas-taxas); 
b) Sílvio _________ na floresta para caçar macacos (imergiu-emergiu); 
c) Para impedir a corrente de ar, Luís _______ a porta (cerrou-serrou); 
d) Bonifácio ________ pelo buraco da fechadura (expiava-espiava); 
e) Quando foi realizado o último ________ ? (censo-senso). 
 
22)  Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento do parênteses: 
a) A polícia federal combate o _________ de cocaína (tráfego-tráfico); 
b) No Brasil é vedada a ________ racial; embora haja quem a pratique (discriminação-descriminação); 
c) Você precisa melhorar seu __________ de humor (censo-senso); 
d) O presidente _________ antecipou a queda do muro de Berlim (ruço-russo); 
e) O balão, tremelizindo _________ para o céu estrelado (acendeu-ascendeu). 
 
23) Em “o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte”, o termo grifado poderia perfeitamente ser 
substituído por: 
a) apreciou; 
b) arquivou; 
c) despachou favoravelmente; 
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d) invalidou; 
e) despachou negativamente. 
 
24) As ideias liberais saíram incólumes, ainda que se pensasse que seriam dilapidadas, completamente. 
Os termos grifados são antônimos, respectivamente de: 
a) arrasadas - dilaceradas; 
b) intactas - arrasadas; 
c) intactas - dilaceradas; 
d) depauperadas - prestigiadas; 
e) N.R.A. 
 
25) Complete as lacunas com a expressão correta (entre parênteses): 
“O _______ (cervo - servo) prendia-se nos arbustos, fugindo dos _______ (cartuchos - cartuxos) que pipocavam 
por toda a _______ (área - aria); 
a) cervo – cartuxos – área; 
b) servo – cartuchos – aria; 
c) cervo – cartuchos – área; 
d) servo – cartuchos – área; 
e) servo – cartuchos – aria. 
 
26)  Complete as lacunas, com a expressão necessária, que consta nos parênteses: 
É necessário ________ (cegar-segar) os galhos salientes do _______ (bucho-buxo), de modo a que se possa 
fazer _____ (xá-chá) com as folhas mais novas.” 
a) segar – buxo – chá; 
b) segar – bucho – xá; 
c) cegar – buxo – xá; 
d) cegar – bucha – chá; 
e) segar – bucha – xá. 
 
27) O __________ (emérito-imérito) causídico ____________ (dilatou-delatou) o plano de fuga do meliante, 
que se encontrava na __________(eminência-iminência) de escapar da prisão: 
a) emérito – delatou – iminência; 
b) imérito – dilatou – eminência; 
c) emérito – dilatou – iminência; 
d) imérito – delatou – iminência; 
e) emérito – dilatou – eminência. 
 
28) O ________ (extrato-estrato) da conta bancária é, por si só, insuficiente para cobrir o 
_________(cheque-xeque), ainda que haja algum capital (incerto-inserto). 
a) extrato – xeque – inserto; 
b) estrato – cheque – incerto; 
c) extrato – cheque – inserto; 
d) estrato – xeque – incerto; 
e) extrato – xeque – incerto. 
 
29) Complete as lacunas usando adequadamente (mas / mais / mal / mau): 
“Pedro e João ____ entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã 
caçula escolhera um ____ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias; _____ seus, dois irmãos 
deixaram os pais _____ sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia.” 
a) mau - mal - mais - mas; 
b) mal - mal - mais - mais; 
c) mal - mau - mas - mais; 
d) mal - mau -mas - mas; 
e) mau - mau - mas - mais. 
 
30) Complete as lacunas com (estada / estadia /onde / aonde): 

Apostilas OBJETIVA -  Ano XII  - Concursos Públicos - Brasil   
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“_______ quer que eu me hospede, procuro logo saber o preço da _______, quanto custa a _______de um carro 
alugado, bem como _______ se possa ir à noite.” 
a) aonde – estadia – estada – onde; 
b) onde – estada – estadia – aonde; 
c) onde – estadia – estada – aonde; 
d) aonde – estada – estadia – onde; 
e) onde – estadia – estadia – aonde. 
 

Gabarito 
 
01 - C 02 - B  03 - C  04 - C 05 - C 06 - A 07 - B 08 - A 09 - A 10 - C 
11 - B 12 - A 13 - B 14 - A 15 - B 16 - C 17 - B 18 - D 19 - A 20 -  A 
21 - D 22 - B 23 - C 24 - B 25 - C 26 -  A 27 - A 28 - C 29 - C 30 -  B 

 
Sobre parônimos, preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses: 
 
1. Em tempos de crise, é necessário.......................a despensa de alimentos.       (sortir - surtir) 
2. Os direitos de cidadania do rapaz foram.......      ..................pelo governo. (caçados - cassados) 
3. O..........................dos senadores é de oito anos. (mandado - mandato) 
4. A Marechal Rondon estava coberta pela...............................(cerração - serração) 
5. César não teve..........................de justiça. (censo - senso) 
6. Todos os....................................haviam sido ocupados. (acentos - assentos) 
7. Devemos uma......................quantia ao banco. (vultosa - vultuosa) 
8. A próxima..............................começará atrasada. (seção - sessão) 
9. ..................................-.se, mas havia hostilidade entre eles. (cumprimentaram - comprimentaram) 
10. Na........................das avenidas, houve uma colisão. (intersecção - intercessão) 
11. O.....................................no final do dia estava insuportável. (tráfego - tráfico) 
12. Não costume .......................................as leis. (infligir - infringir) 
13. Após o bombardeio, o navio atingido............................... (emergiu- imergiu) século. (emigrantes - imigrantes)  
14. Não há.......................................de raças naquele país. (discriminação - descriminação) 
15. Após anos de luta, consegui a ........................... (dispensa - despensa) 
16. A chegada do....................................... diplomata era........................ (eminente - iminente). 
17. O corpo..................................... era formado por doutores. (docente- discente) 
18. Houve alguns.......................................no Congresso. (acidentes - incidentes) 
19. Fomos...................................pelos anfitriões. (destratados - distratados) 
20. A..................................... dos direitos da emissora foi uma das tarefas do governo. (seção - cessão) 
21. Ali, na...................................... de eletrodomésticos, há uma grande liquidação. (seção - cessão) 
22. É um senhor......................................(distinto - destinto) 
23. Dei o .......................................mate ao gerente, por causa do................ sem fundos. (cheque - xeque) 
24. A nuvem de gafanhotos ..................................a plantação. (infestou - enfestou) 
25. Quando Joana toca piano é mais um.............que um..................  (conserto - concerto) 
26. Todos eles.............................o prazer da bela melodia. (fruem - fluem) 
27. Nas festas de São João é comum ............balões e vê-los.............. (ascender - acender) 
 
Respostas: 
 
1. sortir  
2. cassados 
3. mandato 
4. cerração  
5. senso 
6. assentos 
7. vultosa  
8. sessão 
9. cumprimentaram -se  
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10. intersecção  
11. tráfego  
12. infringir 
13. imergiu 
14. discriminação  
15. dispensa  
16. eminente - iminente 
17. docente 
18. incidentes 
19. destratados 
20. cessão 
21. seção  
22. distinto  
23. xeque - cheque  
24. infestou  
25. concerto - conserto  
26. fruem  
27. acender -  ascender 
 

Sentido Próprio e Figurado das Palavras 
 
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos 
são apresentadas.  
As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.  
 
Exemplo:   
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)  
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)  
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido denotativo 
ou conotativo.  
 
Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";  
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".  

 
Denotação e Conotação 

 
Estes dois conceitos são muito fáceis de entender se lembrarmos que duas partes distintas, mas interdependentes, 
constituem o signo linguístico: o significante ou plano da expressão - uma parte perceptível, constituída de 
sons - e o significado ou plano do conteúdo - a parte inteligível, o conceito. Por isto, numa palavra que ouvimos, 
percebemos um conjunto de sons (o significante), que nos faz lembrar de um conceito (o significado).  
 
A denotação é justamente o resultado da união existente entre o significante e o significado, ou entre o plano 
da expressão e o plano do conteúdo. A conotação resulta do acréscimo de outros significados paralelos ao 
significado de base da palavra, isto é, um outro plano de conteúdo pode ser combinado ao plano da expressão. 
Este outro plano de conteúdo reveste-se de impressões, valores afetivos e sociais, negativos ou positivos, reações 
psíquicas que um signo evoca.  
 
Portanto, o sentido conotativo difere de uma cultura para outra, de uma classe social para outra, de uma época a 
outra. Por exemplo, as palavras senhora, esposa, mulher denotam praticamente a mesma coisa, mas têm 
conteúdos conotativos diversos, principalmente se pensarmos no prestígio que cada uma delas evoca.  
 
Desta maneira, podemos dizer que os sentidos das palavras compreendem duas ordens: referencial ou 
denotativa e afetiva ou conotativa.  
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A palavra tem valor referencial ou denotativo quando é tomada no seu sentido usual ou literal, isto é, naquele 
que lhe atribuem os dicionários; seu sentido é objetivo, explícito, constante. Ela designa ou denota determinado 
objeto, referindo-se à realidade palpável. 

 

Denotação é a significação objetiva da palavra; é a palavra em "estado de dicionário"  
 

Além do sentido referencial, literal, cada palavra remete a inúmeros outros sentidos, virtuais, conotativos, que são 
apenas sugeridos, evocando outras ideias associadas, de ordem abstrata, subjetiva.  
 

Conotação é a significação subjetiva da palavra; ocorre quando a palavra evoca outras realidades por 
associações que ela provoca.  

 
O quadro abaixo sintetiza as diferenças fundamentais entre denotação e conotação:  
 

DENOTAÇÃO CONOTAÇÃO 
palavra com significação restrita palavra com significação ampla  

palavra com sentido comum do dicionário palavra cujos sentidos extrapolam o sentido 
comum 

palavra usada de modo automatizado palavra usada de modo criativo  

linguagem comum linguagem rica e expressiva  
 
• Exemplos de conotação e denotação (textos 1 e 2)  
 

Para exemplificar, de maneira simples e clara, estes dois conceitos, vamos tomar a palavra cão: terá um 
sentido denotativo quando designar o animal mamífero quadrúpede canino; terá um sentido conotativo 
quando expressar o desprezo que desperta em nós uma pessoa sem caráter ou extremamente servil.  
(Otto M.Garcia, 1973)  

 
Nas receitas abaixo, as palavras têm, na primeira, um sentido objetivo, explícito, constante; foram usadas 
denotativamente. Na segunda, apresentam múltiplos sentidos, foram usadas conotativamente. Observa-se que os 
verbos que ocorrem tanto em uma quanto em outra - dissolver, cortar, juntar, servir, retirar, reservar - são aqueles 
que costumam ocorrer nas receitas; entretanto, o que faz a diferença são as palavras com as quais os verbos 
combinam. Combinações esperadas no texto 1, combinações inusitadas no texto 2. 
 

TEXTO I 
Bolo de arroz  
3 xícaras de arroz  
1 colher (sopa) de manteiga  
1 gema  
1 frango  
1 cebola picada  
1colher (sopa) de molho inglês  
1colher (sopa) de farinha de trigo  
1 xícara de creme de leite salsa picadinha  
Prepare o arroz branco, bem solto.  
Ao mesmo tempo, faça o frango ao molho, 

TEXTO II 
Receita  
Ingredientes  
2 conflitos de gerações  
4 esperanças perdidas  
3 litros de sangue fervido  
5 sonhos eróticos  
2 canções dos Beatles  
Modo de preparar  
Dissolva os sonhos eróticos  
nos dois litros de sangue fervido  
e deixe gelar seu coração.  
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Conteúdo 

 
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, 

radiciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas.  
Razões e proporções; divisão em partes proporcionais 
Relação entre grandezas: tabelas, gráficos e fórmulas.  
Porcentagem e problemas.  
Regra de três simples.  
Média Aritmética Simples 
Equações do 1º e sistemas de equações.  
Sistema Métrico.  
Noções de Geometria.  

 
Coletânea de Exercícios Gerais 
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NÚMEROS INTEIROS 
  

    Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram cada vez mais a necessidade de um novo tipo de 
número que pudesse ser solução de equações tão simples como, 
 x + 2 = 0,   2 x + 10 = 0,   4y + y = 0   e as ciências precisavam de símbolos para representar temperaturas 
acima e abaixo de 0ºC. 
    Mas a tarefa não ficava só por criar um novo número, era necessário encontrar um símbolo que permitisse 
operar com esse número criado de um modo prático e eficiente. 
  
O CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS 
  
   Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do conjunto dos números naturais, o conjunto dos 
números opostos dos números naturais e o zero. Este conjunto é denotado pela letra ℤ e pode ser escrito por    
ℤ = {.,.. ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 ,1− ,2− ,3− ,4− ...} 

  
Exemplos de subconjuntos do conjunto ℤ: 
 
                  Conjunto dos números inteiros não negativos:     ℤ+={ ... ,4 ,3 ,2 ,1 ,0} 
                  Conjunto dos números inteiros não positivos:      ℤ-={.,.. ,1− ,2− ,3− ,4− 0} 

  
        Os números inteiros podem ser representados numa reta numerada, pelo que possuem uma determinada 
ordem. Visto aqui serem apresentados os números negativos, poderemos também discutir o módulo de um número 
assim como as operações que podemos realizar com eles. As operações que iremos abordar, juntamente com as 
suas propriedades, são a adição e a multiplicação. 
    Por fim falaremos também da potenciação dos números inteiros e a radiciação dos mesmos. 
 

RETA NUMERADA 
  
Geometricamente, o conjunto ℤ, pode ser representado pela construção de uma reta numerada, considerando o 
número zero como a origem e o número um em algum lugar, tomar a unidade de medida como a distância entre 
o 0 e o 1 e por os números inteiros da seguinte forma: 

 
    Observando a reta numerada, notamos que a ordem que os números inteiros obedecem é crescente da 
esquerda para a direita, e é por esta razão que indicamos com uma seta para a direita. Esta consideração é 
adaptada por convenção. 
    Tendo em conta, ainda, a reta numerada podemos afirmar que todos os números inteiros têm um e somente um 
antecessor e também um e somente um sucessor. 
  

Ordem e Simetria no Conjunto ℤ 
  
    O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta (em ℤ) e o antecessor 
de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua esquerda na reta (em ℤ). 
Exemplo: 
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                   3 é sucessor de 2 e 2 é antecessor de 3 
                 - 5 é antecessor de - 4 e - 4 é sucessor de -5 
    Todo o número inteiro exceto o zero possui um elemento denominado de simétrico, cuja característica é 
encontrar-se à mesma distância da origem que o número considerado.   
 
Módulo de um número inteiro 

  
    O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor (máximo) entre um 
número e o seu elemento oposto e pode ser denotado pelo uso de duas barras verticais. Assim:  

 
  
Exemplo: 

                 

                 

                 
 
Adição de números inteiros 
  
Para entendermos melhor esta operação, associaremos aos números positivos a ideia de ganhar e aos números 
inteiros negativos a ideia de perder. 
Exemplo: 
perder 3 + perder 4 = perder 7 
(-3) + (-4) = -7 
 
ganhar 8 +perder 5 = ganhar 3 
 (+8) + (-5) = (+3) 
  
Tem de se ter em atenção que, o sinal (+) antes do número positivo pode ser dispensado, mas o sinal (-) antes do 
número negativo nunca pode ser dispensado. 
 
Subtração de números inteiros 
 
A operação de subtração é uma operação inversa à da adição 
 
Exemplo: 
a) (+8) - (+4) = (+8) + (-4) = = +4 
b) (-6) - (+9) = (-6) + (-9) = -15 
c) (+5) - (-2) = ( +5) + (+2) = +7 
 
Conclusão: Para subtrairmos dois números relativos, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo. 
 
Observação: A subtração no conjunto Z tem apenas a propriedade do fechamento (a subtração é sempre possível)  
 
Eliminação de Parênteses precedidos de Sinal Negativo 
 
Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses usando o significado do oposto. Veja: 
 
a) -(+8) = -8 (significa o oposto de +8 é -8 ) 
b) -(-3) = +3 (significa o oposto de -3 é +3) 
 
analogicamente: 
 

{ }x,xmaxx −=

00 =

88 =

66 =−
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a) -(+8) - (-3) = -8 +3 = -5 
b) -(+2) - (+4) = -2 - 4 = -6 
c) (+10) - (-3) - +3) = 10 + 3 - 3 = 10 
 
Conclusão: podemos eliminar parênteses precedidos de sinal negativo trocando-se o sinal do número que está 
dentro dos parênteses. 
 
Multiplicação de números inteiros 

  
    A multiplicação funciona, explicando de uma forma muito simplificada, como o adicionar de números iguais. 
Poderíamos analisar tal situação como o fato de estarmos a ganhar repetidamente alguma quantidade.  
         
Exemplo: 
            Ganhar um objeto 30 vezes consecutivas, significa ganhar 30 objetos e podemos representar esta repetição 
por um x, isto é 1 + 1 + ... + 1 = 30 x 1 = 30 
            Se trocarmos o número 1, por (-2), ficamos com (-2) + (-2) + ... + (-2) + (-2) = 30 x (-2) = - 60 
  
    Observamos que a multiplicação é um caso particular da adição onde os valores são repetidos. 
    A multiplicação tem, no entanto, algumas regras que têm de ser seguidas. Elas são: 

(+1) x (+1) = (+1) 
(+1) x (-1) = (-1) 
(-1) x (+1) = (-1) 
(-1) x (-1) = (+1) 

    Assim podemos concluir que: 
  
Sinais Iguais: Somam-se os números prevalecendo o sinal.   
 
Exemplos: 
 (+2) + (+3) = +5 
(-2) + (-3) = - 5 
 
Sinais Diferentes: Subtraem-se os números prevalecendo o sinal do maior número em módulo.  
 
Exemplos: 
 (-2) + (+3) = +1 
 (+2) + (- 3) = -1 
 
Propriedades da multiplicação de números inteiros 
  
  Associativa 
                    Para todos a, b, c ∈ ℤ: a x (b x c) = (a x b) x c 
        Exemplo: 3 x (7 x 2) = (3 x 7) x 2 
  
  Comutativa 
                    Para todos a, b ∈ ℤ: a x b = b x a 
        Exemplo: 3 x 7 = 7 x 3 = 21 
  
  Existência de elemento neutro 
                    Existe um elemento em ℤ que multiplicado por qualquer outro número em ℤ o resultado é o próprio 
número. Este elemento é o 1 e vamos ter  z x 1 = z 
        Exemplo: 7 x 1 = 7 
  
   Existência de elemento inverso 
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                    Para todo o inteiro z, diferente de zero, existe um inverso  

 
tal que 

 

 
        Exemplo: 

                 
   Propriedade distributiva 
                    Para todos a, b, c em ℤ: a x (b + c) = (a x b) + (a x c) 
      
   Exemplo: 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5) 
 
Divisão de números inteiros 
 
- A divisão consiste, como o próprio nome diz, dividirmos, por exemplo, temos seis laranjas para serem divididas 
entre duas pessoas: 
- Então temos: 
Pessoa 1:       3 laranjas   
Pessoa 2:       3 laranjas 
 
Cada pessoa ficou com três laranjas. Agora podemos escrever isto matematicamente: 
• Seis laranjas divididas entre duas pessoas: 
6/2 = 3 ou 6 ÷ 2 = 3  
  
Para encontrarmos as três laranjas para cada pessoa podemos pensar também, qual é o número que multiplicado 
por 2 (divisor) dá as seis laranjas. 
3 x 2 = 6 
  
- Utilizando o raciocínio acima, podemos agora dividir utilizando números negativos. 
Exemplos: 
• 32 = 4 , pois 4x8 = 32 
   8 
• 32 = -4, pois (-4) x (-8) = 32 
   -8 
 
• -32 = -4, pois (-4) x 8= -32  
    8 
• -32, pois 4 x -(8) =-32 
   - 8 
 

ATENÇÃO 
 
- Observando os exemplos acima podemos ver que números de sinais iguais resultam em um número positivo, 
não importando se a operação é multiplicação ou divisão e números de sinais diferentes resultam em um 
número negativo. Assim podemos construir uma tabela de sinais para a multiplicação e para a divisão: 
 

(+) x (+) = (+)   (+) ÷ (+) = (+) 
(–) x (–) = (+)   (–) ÷ (–) = (+) 
(+) x (–) = (–)   (+) ÷ (–) = (–) 
(–) x (+) = (–)   (–) ÷ (+) = (–) 

z
1z 1 =−

1
9
1999 1 =×=× −

1
z
1zzz 1 =×=× −
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- Como no caso de expressões com parênteses ( ), colchetes [ ] e     chaves { } onde temos a prioridade nesta 
sequência; dentro destes resolvemos primeiro as multiplicações e divisões e só depois as adições e subtrações. 
Exemplos: 
•              {[(7 – 3) x 2] + 2} 
                {[4 x 2] + 2} 
                   {8 + 2} 
                      10 
•              {[ 7 – (3 x 2)] + 2} 
                {[7 – 6] + 2} 
                {1 + 2} 
                     3 
•              20 + 30 ÷ 5 
                20 + 6 
                   26 
•              (20 + 30) ÷ 5 
                50 ÷ 5 
                  10 
 

Exercícios Resolvidos  
 

1) Calcule a soma algébrica:  -150 - 200 + 100 + 300 
 
Resolução: 
-150 - 200 + 100 + 300 
-350 + 100 + 300 
-250 + 300 
50 

 
2) Alexandre tinha 20 figurinhas para jogar bafo. Jogou com Marcelo e perdeu 7 figurinhas, jogou com Jorge e 
ganhou 2, ao jogar com Gregório ganhou 3 e perdeu 8 e com Hudson ganhou 1 e perdeu 11. Com quantas 
figurinhas ficou Alexandre no final do jogo? 
 
Resolução: 
Representando em soma algébrica: 
20 - 7 + 2 + 3 - 8 + 1 - 11 = 0 
 
Resposta: Nenhuma. 
 
3) Calcule o valor da expressão abaixo: 
{(16 - 4) + [3x (-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x 2 x 2] + (-7) x2 - 3 x (-1) 
 
Resolução: 
{(16 - 4) + [3 x(-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x2 x2] + (-7) x2 - 3 x (-1) 
{12 + [-6 - 7]} x [-12 - (-16)] + (-14) - (-3) 
{12 + [-13]} x [-12 + 16] - 14 + 3 
{12 - 13} x 4 - 14 + 3 
{-1} x4 - 14 + 3 
- 4 - 14 + 3 
-18 + 3 
-15 
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Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01.  O produto de (-5) . (-8) é:   
 
a)  -13          b) +3  c) +40       d) +13  
 
02.  O número que somado a 4 dá como resultado -8 é:  
 
a)  -12         b)  -4         c) -16         d) +12  
 
03.  O quociente de (-45) : (+9) é:   
 
a)  -36         b)  -5         c) 54         d) Impossível 
 
04.  O módulo de (-12) é:  
a)    0           b) -12         c) 12         d) 10  
 
05.  O módulo da soma de (-12) + (-4) + (-8) é:  
 
a)  -24         b)  0          c)  -16        d) +24  
 
06.  O simétrico da soma de (-9) + (-2) é:  
 
a)  +11        b) -7          c)  -11        d)  +7  
 
07.  O valor de (+20) - (+10) é:  
 
a)  30          b) 10  c)   -30       d)  -10  
 
08.  O número que eu devo subtrair de 7 para se obter -11 é 
 
a)  18       b) 4            c)   -4         d)   -18  
 
09.  O valor de [(2)3]2 é:  
 
a)  -8       b) -64         c)   -12       d)   64  
 
 
GABARITO 
01 - C 02 - A 03 - B 04 - C 05 - D 06 - A 07 - B 08 - A 09 - D ******* 

 

 

Curiosidade! 
A matemática como todas as ciênçias têm os seus períodos em que são influenciados pelas línguas em que 
se fazem as maiores descobertas e existem maiores comunidades de praticantes (com consequente maior 
número de publicações e comunicações).  
 
O Z para os números inteiros é um exemplo disso.  
Z vêm de "Zahl" em alemão que significa "inteiro", ou seja se tivesse sido um matemático português ou se a 
matemática nessa altura tivesse sido predominantemente praticada por portugueses hoje provavelmente 
chamaría-mos o conjunto dos números inteiros de I.  
 
A utilização de Z foi iniciada pelo Sr. Edmund Landau em 1930 no livro "Grundlagen der Analysis", que se 
tornou um livro popular na época. Como é uma tendência natural do ser humano e da linguagem em 
particular, de se utilizar os símbolos mais utilizados, foi este o símbolo que ficou... 
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Exercícios para resolver 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 

BATERIA DE EXERCÍCIOS  1  - ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 
 
1) 65 + 30  
2) 90 + 50  
3) 180 + 60  
4) 30 + 220  
5) 500 + 200  
6) 1200 + 800  
7) 300 + 3700  
8) 2500 + 2500  
9) 75 + 98  
10) 526 + 708  
11) 7218 + 4934  
12) 98519 + 37412  
13) 74 + 959  
14) 846 + 67  

15) 98 + 1127  
16) 8017 + 89  
17) 87 + 99933  
18) 98487 + 98  
19) 346 + 1204  
20) 1260 + 498  
21) 184 + 12084  
22) 16815 + 318  
23) 3200 + 56420  
24) 25510 + 4017  
25) 1017 + 49 + 918  
26) 89 + 34115 + 8 + 997  
27) 77 + 7777 + 959 + 95 + 599  
28) 1199 + 91 + 617 + 9 + 19 + 168.  

 
BATERIA DE EXERCÍCIOS  2    - SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 
 
1) (+7) - (+3) = 16) 7 -13 = 
2) (+5) - (-2) = 17) -1 -0 = 
3) (-3) - ( +8) = 18) 16 - 20 = 
4) (-1) -(-4) = 19) -18 -9 = 
5) (+3) - (+8) = 20) 5 - 45 = 
6) (+9) - (+9) =  21) -15 -7 = 
7) (-8) - ( +5) = 22) -8 +12 = 
8) (+5) - (-6) = 23) -32 -18 = 
9) (-2) - (-4) = 24) 7 - (-2) = 
10) (-7) - (-8) = 25) 7 - (+2) = 
11) (+4) -(+4) = 26) 2 - (-9) = 
12) (-3) - ( +2) = 27) -5 - (-1) = 
13) -7 + 6 = 28) -5 -(+1) = 
14) -8 -7 = 29) -4 - (+3) = 
15) 10 -2 = 30) 8 - (-5) =  

 
BATERIA DE EXERCÍCIOS  3    - MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 
 
1) 7200 x 0  
2) 1 x 32  
3) 8 x 10  
4) 100 x 720  
5) 700 x 1000  
6) 10000 x 220  
7) 85 x 9  
8) 7 x 456  
9) 3132 x 9  
10) 8 x 88876  
11) 60 x 60  
12) 800 x 800  
13) 1400 x 90  

16) 307 x 54  
17) 42 x 8187  
18) 94723 x 43  
19) 719 x 721  
20) 6185 x 497  
21) 654 x 14269  
22) 5146 x 2427  
23) 77852 x 9874  
24) 120 x 420  
25) 8200 x 4500  
26) 125 x 108  
27) 7008 x 182  
28) 5008 x 2003  
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14) 372 x 80  
15) 78 x 67  

29) 85 x 4 x 27  
30) 5 x 105 x 48 x 300.  
 

BATERIA DE EXERCÍCIOS  4   -  DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS 
 
1)  0 : 0  
2)  0 : 821  
3) 79 : 0  
4) 28000 : 1  
5) 94 : 94  
6) 7777 : 7777  
7) 200 : 10  
8) 48000 : 100  
9) 300000 : 1000  
10) 70000 : 10000  
11) 96 : 8  
12) 65 : 5  
13) 696 : 6  
14) 770 : 5  
15) 432 : 9  
16) 539 : 7  
17) 8526 : 7  
18) 8924 : 4  
19) 3312 : 8  
20) 5373 : 9  
21) 84246 : 3  
22) 82584 : 6  
23) 85688 : 8  
24) 10044 : 9  
25) 493668 : 4  
26) 848926 : 2  
27) 342774 : 6  
28) 433332 : 9  
 

29) 72 : 18  
30) 90 : 15  
31) 246 : 82  
32) 376 : 47  
33) 876 : 146  
34) 906 : 453  
35) 1856 : 464  
36) 4608 : 576  
37) 9264 : 2316  
38) 8984 : 1123  
39) 943 : 41  
40) 828 : 12  
41) 5967 : 39  
42) 7735 : 65   
43) 6536 : 86  
44) 7469 : 77  
45) 88536 : 56  
46) 77472 : 24  
47) 22764 : 28  
48) 50635 : 65  
49) 486136 : 14  
50) 852096 : 32  
51) 321636 : 49  
52) 725112 : 81  
53) 7686 : 427  
54) 7644 : 147  
55)  41904 : 194  
56) 33264 : 168  
 

57) 39366 : 486  
58) 30832 : 656  
59) 427714 : 274  
60) 154854 : 126  
61) 378231 : 581  
62) 985036 : 997  
63) 73122 : 5223   
64) 87992 : 1294  
65) 254160 : 1765  
66) 832464 : 2214  
67) 349632 : 9712  
68) 566566 : 6226  
69) 14000 : 200  
70) 42000 : 140  
71) 535 : 5  
72) 707 : 7  
73. 8428 : 7  
74) 31264 : 8  
75) 72804 : 4  
76) 261048 : 3  
77) 8056 : 8  
78) 7021 : 7  
79) 72576 : 72  
80) 47235 : 47  
81) 432432 : 54  
82) 330594 : 66  
83) 70028 : 7  
84) 60042 : 6 
 

BATERIA DE EXERCÍCIOS  5    - DIVISÃO COM RESTO DE NÚMEROS INTEIROS 
 
1) 90 : 7  
2) 695 : 3  
3) 4683 : 2  
4) 36162 : 8  
5) 342775 : 6  
6) 99 : 16  

7) 539 : 67  
8) 3822 : 27  
9) 32958 : 36  
10) 540270 : 19  
11) 644 : 268  
12) 2799 : 298  

13) 83231 : 847  
14) 712506 : 252.  
15) 6187 : 1114  
16) 78275 : 2115  
17) 298664 : 8765 

 
BATERIA DE EXERCÍCIOS  6    - EXPRESSÃO ARITMÉTICA. 
  
1) 38 + 20 - 16  
2) 15 - 5 - 2 + 6 - 1  
3) 42 - 20 - 10 + 3  
4) 12 + 8 + 20 - 30 - 8  
5) 40 - 8 x 2 - 6 x 3  
6) 7 + 3 x 9 - 5 x 5  
7) 5 . 3 + 16 : 4 - 19  
8) 16 + 3 x 4 - 10 : 5  
9) 15-5 - (2 + 6) - 1  
10) 15 - (5 - 2 + 6) - 1  

25) 32 x 5 - 62 + 23 + 14 
26) 102 : 52 + 30 . 22 - 23 
27) 6 + (2 x 5 - 32) . 2  
28) 20 - 5 x (22 - 1) + 22 - 3 . (3 - 2)  
29)  (32 + 1) : 5 + (5 - 3)2 - (42 - 3 . 5)  
30) (42 - 4 x 3) . 2 + 32 x 2 - 40 : 4  
31) 92 : (52 + 2) + (3 + 1)2 : 23 - 100 
32) 53 - (3 . 2 + 1)2 + (32 + 42) : 52- 15 
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11) 5 + 6 . (2 + 5) - 10  
12) 7 . (10 - 8) + (5 - 3)  
13) 8 - 3 : (2 + 1) + 2 . 4  
14) (6 x 8) : 24 + 5 - 2 . (3 - 2)  
15) 3 + 2 . (18 : 6 + 4) - 10  
16) 3 + [5 + 3 . 4 - (8 + 4)]  
17) 2 + [(5 x 2) : 2 - (4 . 0 x 2)]  
18) [25 - (4 . 2)] + [1 + 27]  
19) 36 + 2 x [16 - 2 . (8 - 3 x 1)] - 9 . 5  
20) {32 - [5 + (3 . 7 - 4)]} : 5 + 9 x 2 - (64 - 60) . 5  
21) 33 + {2 . 7 - [6 + (10 - 2 x 4) + 1] + 16} - 49 + 1  
22) {21 + [7 x (33 - 22) - 50] : (9 . 3)} : 11 + 8  
23) 23 + 5 . 3 - 42 
24) 32 : 9 + 5 . 16 - 40 
 

33) 80 - [25 - 3 . (22 - 1)]  
34. [12 : 22 + 10 . (11 - 32) + 2] : (3 x 2 - 1)2 
35) 122 - [42 + 3 . (102- 82)] + (32 + 23 - 1) : 42 
36) 10 + 2 . [33 + (52 - 3 . 8) + 4] - (62 : 9 + 2)  
37) {5 + 2 . [15 - (24 : 8) + 3 . (23 - 7)] - 33}  
38) {32 : [(9 - 16 : 2)]} : {15 : (22 + 1)}  
39)  (1)2 : {3 + 2 . [5 - 2 : 2] + 5 (3 - 12)}0 
40) 30 : {23 . [52 - 23 . (4 - 3)2 - (3 . 5)]} : 5  
41)  (3 . 2)2 : 9 -2 . V4   
42) 52 : 5 + 6 : (5 - 2) - V9  
43) 10 : (32 - 4) - 5 . (V16 - 4)  
44) 6 + V81 . 2 (9 : 9) - 23 
45) 50-3.(10:5+1)2 - (V25-V16)2 
46)  [100 : 25 + 3 . (V9 + 22)]  
47) V49-[43-3.(1 + 50 : 5 . 70 + 10)]  
48) 61 - [1 - (2 + 5. 32)0 + V64 : 22]  
 

BATERIA DE EXERCÍCIOS  7     -   PROBLEMAS COM NÚMEROS INTEIROS. 
 
01) O numeral que representa o número quatro milhões e cinco é:  
 
02) Ao numerarmos as páginas de um livro de 10 a 25, quantos algarismos empregamos?  
 
03) Adicione 16 a 43. Da soma, subtraia 35.  
 
04) Subtraia 24 de 109. A esta diferença, adicione 85.  
 
05) Adicione 36, 48 e 53. Da soma, subtraia 97. 
 
06) Tome 308 e dele subtraia 192. Da diferença, subtraia 45. A esta diferença, adicione 81.  
 
07) Multiplique 27 por 34. Ao produto, adicione 152.  
 
08) Calcule a diferença entre 87 e 43. A seguir, multiplique a diferença por 11.  
 
09) Adicione 26 a 42. A seguir, multiplique a soma por 25.  
  
10) Multiplique 43 por 12. Do produto, subtraia 516. 
 
11) Para cobrir a distância entre duas cidades, um automóvel A, modelo a gasolina, consome 20 litros e um 
automóvel B, modelo a álcool, consome 26 litros. Sabe-se que o preço do litro de gasolina é R$ 217,00 e o preço 
do litro de álcool é R$ 141,00. Qual a quantia que o proprietário do carro a álcool economiza nessa viagem?  
 
12) O preço de uma corrida de táxi é formado de duas partes: uma fixa, chamada "bandeirada", e uma variável, de 
acordo com o número de quilômetros percorridos. Em São Paulo, a "bandeirada" é de R$ 960,00 e o preço por 
quilômetro percorrido é de R$ 350,00. Quanto pagará uma pessoa que percorrer, de táxi, 12 quilômetros?  
 
13) Multiplique 27 por 34. Divida o produto obtido por 9.  
 
14) Multiplique 13 por 12 e ao produto adicione 52. A seguir, divida a soma por 26.  
15) Adicione 42 e 26 e dívida a soma por 17. Ao resultado, adicione 117.  
16) Calcule a diferença entre 87 e 49. Multiplique essa diferença por 10 e divida o resultado por 20. 
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17) Gláucia comprou roupas, gastando um total de R$ 214.000,00. Deu R$ 24.000,00 de entrada e o restante da 
dívida vai pagar em 5 prestações mensais iguais. Qual é o valor de cada prestação?  
 
18) Deseja-se colocar 750 peças de um certo produto em caixas onde caibam 45 peças em cada uma. Quantas 
caixas são necessárias? Quantas peças vão sobrar?  
 
19) Sendo n = (2 x 6 - 5) . 10 + 10, o dobro do número n é igual a:  
 
20) Sabe-se que x e y são dois números naturais diferentes de zero. Sabe-se, também, que x = y. Nessas 
condições, podemos dizer que:  
a) x . y = 0.  
b) x . y = 2.    
c) x . y = x2.    
d) x . y = 2x.    
e) x . y = 2y 
 
21) O dobro de 3750 é:  
 
22) Qual é o quíntuplo de 280?  
 
23) O quádruplo de quatro mais quatro é: 
 
24) Quanto vale a terça parte de três, mais três?  
 
25) Calcule o quíntuplo da metade do dobro de 64.  
 
26) A quarta parte do dobro da quinta parte de oitenta é:  
 
27) Qual é o número que vem antes do número que vem antes do número 27?  
 
28) Certo número, Multiplicado por 8, dá 160; multiplicado por 4, quanto dará?  
 
29) O dobro do triplo do dobro de três é:  
 
30) Ao se escrever de 1 a 30, quantas vezes o algarismo 2 é utilizado?  
 
31) Determine o menor número de três algarismos diferentes.  
 
32) Qual é o maior número de quatro algarismos?  
 
33) Em cinco vezes vinte, quantas vezes há quatro?  
 
34) O consecutivo ou o sucessivo de 29 é:  
 
35) Entre 30 e 35, qual é o maior número ímpar?  
 
36) Calcule o número antecedente ou precedente do número 73.  
 
37) Qual é o complemento aritmético de 3? 
 
38) O complemento aritmético de 720 é:  
 
39) Qual é o número que se deve somar a 39 para se obter 5 vezes o valor de 40?  
 
40)  85 + AB = 122. A x B = ?  
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41) 94 - 26 = PS. P + S = ?  
 
42) 8PA + 219 = 1067. A : P = ?  
 
43)  97 : A = 16. Resto: 1. A = ?  
 
44) Numa divisão, o dividendo é 1529, o divisor, 62, e o quociente, 24. Quanto vale o resto?  
 
45) X : 7 = 26. Resto: 2. X = ?  
 
46) Numa divisão, o dividendo é 824, o divisor, 3, e o resto, 2. Qual é o valor do quociente?  
 
47) O menor de quatro irmãos tem 21 anos e cada um é 2 anos mais velho que o seguinte. Qual é a soma das 
idades?  
 
48) Certa pessoa tem três dividas a pagar: a 1ª, de R$ 1.285,00, a 2ª, tanto quanto a 1ª mais R$ 195,00 e a 3ª 
tanto quanto as duas primeiras juntas. Quanto deve?  
 
49) Se tivesse 35 cavalos a mais do que tenho, teria 216. Quantos cavalos tem meu irmão se o número dos meus 
excede ao número dos dele de 89?  
 
50) Certa pessoa gastou num dia R$ 320,00, neutro, menos R$ 95,00 que o 1a e no 3a dia tanto quanto nos dois 
primeiros. Quanto gastou nesses 3 dias?  
 
51) Uma usina fabrica 600 barras de metal: 280 pesam 10 kg cada uma; 207 pesam 12 kg cada e o resto 15 kg 
cada uma. Qual é o peso total das barras fabricadas?  
 
52) Um dicionário tem 950 páginas; cada página é dividida em 2 colunas; cada coluna tem 64 linhas com 35 letras, 
em média. Quantas letras há nessa obra?  
 
53) Uma pessoa que devia R$ 792,00 deu 28 notas de R$ 20,00 e 24 de R$ 5,00. Quantas notas de R$ 2,00 deve 
dar para completar o pagamento?  
 
54) Um número mais 20 é igual a 35. Determine esse número.  
 
55) Quando adicionamos 37 a um certo número n, obtemos 92. Qual é o número n?  
 
56) A diferença entre 25 e um certo número é igual a 12. Calcule esse número.  
 
57) Um número menos 42 é igual a 18. Qual é o número?  
 
58) O dobro de um número, mais 25, é igual a 57. O número é:  
 
59) O dobro de um número, menos 18, é igual a 62. Determine o número.  
 
60) O triplo de um número, aumentado de 20, é igual a 71. Qual é o número?  
 
61) Ao quíntuplo de um número, vamos adicionar 20. Obtemos, então, 95. Calcule o valor do número.  
 
62) Pensei em um número. Se adicionar 21 a este número e dividir o resultado por 5, obterei 12. Qual é o número 
em que pensei? 
 
63) Zilma pensou em um número. Se ela dividir esse número por 12 e multiplicar o resultado por 8, vai obter 48. 
Qual é o número em que ela pensou? 
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64) Uma pessoa perguntou a idade de Lúcia e ela respondeu: "Se você adicionar 8 anos à minha idade e dividir o 
resultado por 4, encontrará 7 anos". Qual é a idade de Lúcia?  
 
65) Romário pensou em um número n. Subtraiu 25 desse número e multiplicou o resultado por 7, obtendo um 
produto igual a 140. Qual foi o número n em que Romário pensou?  
 
66) Paula comprou um livro e um caderno, pagando ao todo R$ 32.700,00. Sabe-se que o livro custou R$ 14.300,00 
a mais que o caderno. Qual é o preço de cada um?  
 
67) A soma de dois números é 63. O maior deles é igual ao menor mais três. Determine os dois números.  
 
68) Nos jogos que a seleção brasileira realizou em 1988, Romário e Edmar fizeram, juntos, 14 gols. Sabe-se que 
Romário fez 4 gols a mais que Edmar. Quantos gols fez cada um?  
 
69) Dois números são consecutivos. Sabe-se que a soma deles é igual a 63. Calcule os dois números.  
 
70) Helena e seu filho Júnior têm, juntos, 64 anos. Sabe-se que helena tinha 24 anos quando Júnior nasceu. Qual 
é a idade atual de Helena?  
 
71) Somando-se as idades de Rui e de sua filha Cristina, tem-se 60 anos. Sabendo-se que a idade de Rui é igual 
ao triplo da idade de Cristina, calcular a idade atual de cada um.  
 
72) A soma de dois números é 144. O maior deles é igual ao dobro do menor. Calcule esses dois números.  
 
73) Uma pessoa e seu filho têm, juntos, 72 nos. A idade do pai é o dobro da idade do filho. Determine a idade de 
cada um.  
 
74) Eduardo e Marcelo ganharam, juntos, na Loteria Esportiva, a quantia de R$ 908,00. Marcelo recebeu o triplo 
da importância que Eduardo recebeu. Quanto recebeu cada um?  
 
75) Um terreno tem 450 metros quadrados. Nele, a área construída é igual ao quádruplo da área livre. Determine 
a área construída nesse terreno.  
 
76) Roberto, Rafael e Rogério participam de um jogo onde são disputados 100 pontos. Ao final do jogo, verificou-
se que Roberto fez 13 pontos a mais que Rafael e este fez 3 pontos a mais que Rogério. Quantos pontos fez cada 
um?  
 
77) A soma das idades de Rui, Cristina e Karina é 42 anos. Rui é 8 anos mais velho que Cristina e esta, por sua 
vez, é 8 anos mais velha que Karina. Qual é a idade de cada um?  
 
78) Luís Carlos repartiu R$ 26,00 entre seus três filhos Marco, Isabela e Gisela. Gisela e Isabela receberam 
quantias iguais, enquanto Marco recebeu R$ 2,00 a mais. Qual a quantia que Marco recebeu?  
 
79) A soma de dois números é 40. A diferença entre eles é 12. Quais são os números? 
 
80) A soma de dois números é 120 e a diferença entre eles é 24. Calcule os dois números?  
 
81) Determine dois números sabendo que a soma deles é 216 e a diferença entre eles é 54.  
 
82) A soma de um certo número com 85 é igual a 143. Qual é o número?  
 
83) Se a diferença entre 101 e um certo número n é igual a 64, calcule esse número n.  
 
84) O dobro de um número, mais 68, é igual a 130. Qual é esse número?  
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85) Pensei em um número e verifiquei que o triplo desse número aumentado de 64 é igual a 100. Qual é o número 
em que pensei?  
 
86) Sílvia pensou em um número. Multiplicou-o por 5 e dividiu o resultado por 10, obtendo 7 para quociente. Em 
que número Sílvia pensou?  
 
87) Dois números naturais são consecutivos. A soma deles é igual a 183. Calcule os dois números.  
 
88) A soma de dois números é igual a 520. O maior deles é igual ao triplo do menor. Quais são os dois números?  
 
89) A soma de três números naturais é 48. Sabe-se, também, que os números são consecutivos. Determine os 
três números.  
 
90) Sandra possuía uma determinada quantia na caderneta de poupança, em março. No mês de abril, recebeu de 
juros e correção monetária a quantia de R$ 9.806,00, passando a ter R$ 52.032,00. Qual a quantia que ela possuía 
em março? 
 
91) Meu pai comprou um rádio e vai pagá-lo em 5 prestações iguais de R$ 42.000,00 cada uma. Se o preço do 
rádio é R$ 178.000,00, à vista, quanto ele pagará de juros?  
 
92) Quando perguntaram as idades de Helena, ela respondeu: "Se do triplo da minha idade você subtrair 10 anos, 
encontrará 65 anos". Qual é a idade de helena?  
 
93) Roberto comprou um aparelho de som nas seguintes condições: deu R$ 250.000,00 de entrada e o restante 
vai pagar em 6 prestações mensais iguais. Sabendo que vai pagar ao todo R$ 1.450.000,00 pelo aparelho, qual é 
o valor de cada prestação mensal?  
 
94) Uma calça e uma camisa custaram, ao todo, R$ 275.000,00. Se a calça custou R$ 89.000,00 a mais que a 
camisa, qual é o preço da calça? 
 
95) Na 5ª série C, há 5 meninos a mais que meninas. Sabe-se que a 5ª série C tem 43 alunos. Quantos meninos 
e quantas meninas há nesta classe?  
 
96) Num determinado jogo, Vanda fez o quádruplo dos pontos que Adair fez. Sabendo que as duas juntas fizeram 
95 pontos, quantos pontos fez cada uma?  
 
97) A 8ª série B tem 42 alunos. Na eleição para representante, dois alunos se apresentaram como candidatos e a 
diferença entre o vencedor e o perdedor foi de 8 votos. Quantos alunos votaram no vencedor?  
 
98) Um time de futebol soma 61 pontos no término do campeonato. A diferença entre o número de pontos que 
ganhou no 1ª turno é 5. Quantos pontos esse time ganhou em cada turno? 
 
99) Preciso repartir 98 laranjas em 3 cestas, colocando em cada cesta o mesmo número de laranjas. Procedendo 
dessa maneira, verifico que ficam sobrando 2 laranjas. Quantas laranjas coloquei em cada cesta?  
  
100) Raquel, Simone e Lívia têm, juntas, 37 anos, atualmente. Sabe-se que Simone e Lívia são gêmeas e que 
Raquel tinha 7 anos quando as gêmeas nasceram. Qual a idade de Raquel?  
 
101) Se Helena tivesse R$ 40.000,00 a mais do que tem, poderia comprar uma bolsa que custa R$ 105.000,00 e 
um sapato que custa R$ 85.000,00. Então, Helena tem:  
 
102) Luciana pensou em um número. A seguir, adicionou 8 a esse número e o resultado multiplicou por 8, obtendo 
96 como produto. Qual o número em que Luciana pensou?  
 
103) Numa partida de basquete, Rui fez o dobro do número de pontos feitos por Manuel. Os dois, juntos, fizeram 
36 pontos. Isto significa que Rui marcou:  
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104) Na compra de roupas, gastei R$ 490.000,00. Dei R$ 140.000,00 de entrada e vou pagar o restante da dívida 
em 5 prestações mensais, iguais. Nestas condições, o valor de cada prestação será de:  
 
105) Sabe-se que o triplo de um número X, aumentado de 25, é igual a 52. Qual é o número X?  
 
106) Numa partida de basquete entre os times do Vasco e do Flamengo, o time do Vasco venceu por uma diferença 
de 10 pontos. Sabe-se que os dois times, juntos, fizeram 170 pontos. Então, a contagem dessa partida foi: 
 
107) Júnior e Cristina têm, juntos, R$ 81.000,00. Júnior tem o dobro da quantia de Cristina. Então, Júnior tem:  
 
108) A soma de dois números é 56. A diferença entre eles é 24. Qual é o maior número?  
 
109) O triplo de um número, mais 5, é igual a 80. Esse número é:  
 
110) Um número é adicionado ao número 5. A soma é dividida por 3 e obtemos 17 para quociente. O número 
adicionado é:  
 
111) Fernanda e Teresa têm, juntas, 28 anos. Fernanda tinha 2 anos quando Teresa nasceu. A idade atual de 
Fernanda é:  
 
112) Numa partida de basquete, Rui fez o dobro do número de pontos feitos por Manuel. Os dois, juntos, fizeram 
27 pontos. Logo, Rui fez:  
 
113) A soma de três números A, B e C é igual a 72. O número A é o dobro do número B e o número C é o triplo 
do número A. Então, o número C é igual a:  
 
114) No campeonato carioca, Zico fez 3 gols a mais que Roberto. Os dois, juntos, fizeram 31 gols. Então, Zico fez:  
  
115) Pensei em um número. Adicionei 8 a esse número e o resultado multipliquei por 8. Assim, obtive como produto 
96. O número em que pensei foi:  
 
116) Quero repartir R$ 2.800,00 entre 3 pessoas. A 1ª e a 2ª recebem quantias iguais, enquanto a 3ª recebe o 
dobro da quantia da 2ª. Então, a 3ª pessoa vai receber: 
 
117) Quando Cristina nasceu, Juliana tinha 4 anos e Ricardo tinha 6 anos. Hoje, a soma das três idades é 49 anos. 
Então, Cristina tem, hoje:  
 
118) A soma de 3 números naturais consecutivos é 102. O maior desses números é:  
 
119) A soma de dois números é 90. A diferença entre casos numéricos é 12. O maior dos dois números é:  
 
120) Quero repartir 47 balas entre 3 crianças, dando o mesmo número de balas para cada criança. Procedendo 
dessa maneira, verifico que ficam sobrando 2 balas. Quantas balas devo dar a cada criança?  
 
121) Uma pessoa comprou um aparelho de televisão a prazo. Deu R$ 300,00 de entrada e pagará o restante em 
três prestações mensais iguais. Nessas condições, essa pessoa pagará R$ 1.500,00 pelo aparelho. Qual é o valor 
de cada uma das prestações?  
 
122) A soma de dois números é 45. O maior deles supera o menor em 7 unidades. Quais são os dois números?  
 
123) Dois números são inteiros e consecutivos. A soma deles é igual a 79. Calcule os dois números.  
 
124) São distribuídos 29 livros como prêmio de uma gincana realizada por três equipes. As equipes A e B 
receberam a mesma quantidade de livros, enquanto a equipe C recebeu dois livros a mais que a equipe A. Quantos 
livros recebeu cada equipe?  
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

 
ARTIGO  5o 
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes; 
 
  (Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade) 
 
I -  Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 

É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as 
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não 
acontecia em épocas passadas. 
 
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei. 

Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente 
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". 
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos 
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade 
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os 
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão. 
 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este 
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física, 
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade. 
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se 
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas. 
 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento 
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem 
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade. 
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal, 
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de 
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja 
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem. 
 
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias; 

O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura 
a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. 
 
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; 

Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, quartéis, penitenciárias, etc. 
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a 
prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a liberdade de crença aos doentes, 
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detentos, etc., independentemente da orientação religiosa do estabelecimento de internação coletiva. 
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade religiosa católica não pode negar a um paciente 
evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor adventista, batista, presbiteriano ou 
pertencente a qualquer outra religião. 
 
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em Lei; 

Exemplo: Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa 
situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em 
vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra atividade como a prestação de serviços num 
orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá seus 
direitos políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou 
política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais. 
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. 
 
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas gratuitas 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em 
programas comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação implantada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984, 
que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do 
condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. 
 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

A Constituição garante expressamente a abolição da censura e da licença em seu conteúdo, 
proporcionando liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O escritor, o músico e o pesquisador 
científico, por exemplo, não mais precisam de licença prévia para publicarem suas obras, como na época da 
ditadura militar imposta ao Brasil no passado. 
 
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada. 
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra e a imagem 
das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido perante a sociedade, 
garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 
 
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    

Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de natureza histórica, conhecido desde 
a Idade Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto Ferreira traz o sublime discurso de Lord 
Chatham sobre o tema:  
 
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu 
teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei 
da Inglaterra não pode, nela, entrar. 
 
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar onde a pessoa está abrigada, e onde está 
desenvolvendo atos de sua intimidade ou de vida privada. 
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, penetrar. Esta regra poderá ser quebrada somente em 
casos excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem consentimento do morador em casos de flagrante 
delito, desastre, ou para prestar socorro ao morador.  
 
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai) 
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando) 
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Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise convulsiva) 
 Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do morador, tanto no período diurno quanto no 

noturno.  
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser penetrada, mas somente durante o dia - das 6:00 
às 20:00 horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou domiciliar, expedido por juiz competente. 
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, invasão da casa à noite. 
 
XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é absoluta. Exceção à regra são as novas Leis 
permitindo a escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco de dados dos computadores, 
autorizadas por juiz de direito, mediante solicitação fundamentada por escrito por parte da polícia ou do 
ministério público para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, respectivamente. 
 
XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a Lei estabelecer; 

 É garantida a liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional, desde que sejam respeitados 
os requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço profissional. 
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de advogado, é preciso ter cursado uma Faculdade de 
Direito, para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 
 
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional; 

O acesso à informação é requisito básico para o convívio social. A Constituição assegura o sigilo da fonte 
de informação, quando necessário ao exercício profissional. É o caso, por exemplo: do jornalista, que não 
está obrigado a revelar a fonte para denunciar eventual corrupção em órgão público, ou do advogado, que não 
precisa revelar a fonte de informações à qual recorre para obtenção de dados relativos ao processo. 
 (Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso ofenderem alguém, serão responsabilizados por aquilo 
que tiverem publicado), ou do advogado. 
 
XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros); 
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela 
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa, 
nos termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive com seus bens. Tanto é que toda vez que 
uma pessoa sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou por abuso de poder, será concedido o "habeas corpus". 
 
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

Prévio aviso (para que a autoridade competente possa tomar as devidas providências, tais como: liberar 
ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar força policial para garantir a realização da reunião, 
etc.). 
Reunião é um acontecimento de curta duração, que proporciona o encontro de diversas pessoas num 
determinado local, residência, clube, igreja, passeatas, comícios, sindicatos, etc. A prática do direito de reunião, 
hoje, não depende de autorização legal, sendo exigido apenas prévio aviso, o qual, por não se caracterizar 
como requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta reunião esteja marcada em local, dia e hora 
coincidentes com outra, anteriormente marcada. 
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de reunião é ter finalidades pacíficas, pois não basta estar 
desarmado para comportar-se pacificamente. 
 
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

A Constituição Federal garante a criação de associações para que os cidadãos possam administrar 
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melhor seus interesses comuns. Assim, são criadas associações beneficentes (associação de pais e amigos 
dos excepcionais), associações de classe (associação dos funcionários públicos do Estado de São Paulo), 
associações empresariais (associação comercial e industrial), e ainda associações culturais, desportivas e 
sociais. 
O direito de associação somente poderá existir quando for lícito (legal), pois a ilicitude do ato resulta em crime 
ou contravenção. 
A proibição relativa às organizações paramilitares é dirigida às associações com fins militares, não inseridas 
na organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos Estados. 
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje seria proibida pela Constituição foi o famigerado 
Comando de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de extrema-direita surgida em São Paulo, 
em 1964 no início do Regime Militar instalado no Brasil. 
Esta organização, atuou na tomada da Companhia Telefônica da Capital de São Paulo e na ocupação das 
Docas de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações contra os setores do clero. 
 
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

O inciso anterior, garante a liberdade de associação para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade 
de se associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por parte da administração, pois caso esta exigisse 
autorização prévia para que as associações começassem a funcionar, estaria cerceando o direito dos cidadãos 
de se associarem, direito este assegurado pela Constituição. 
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao Estado de interferir no funcionamento das associações, 
fato que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando dirigentes eram afastados e substituídos por 
representantes do Governo.  
 
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

As associações são grupamentos legítimos de pessoas com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus 
direitos, bem como as atividades do estado, ou apenas defenderem com mais eficácia seus interesses. As 
associações possuem imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas pelos poderes públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado, isto é, decisão judicial para a qual não cabe mais recurso. 
 
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

Partindo-se da premissa de que há liberdade total para associar-se, concluímos que a mesma liberdade 
é concedida às pessoas que quiserem sair da associação. 
Entretanto, o inciso XX admite exceções. 
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício 
ilegal da profissão. 
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho 
Regional de Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e assim por diante. 
 
 XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

 Legitimidade significa legalidade, ou seja, ser legítimo para efeitos da Lei. A palavra representação, no 
texto do inciso, significa a delegação (transmissão) de poderes conferidos pelos filiados às associações, para 
que estas defendam seus interesses. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, somente 
poderão defender interesses de seus filiados naquilo que se refere a assuntos pertinentes à categoria 
representada. 
 
XXII - É garantido o direito de propriedade; 

Propriedade, sob o ponto de vista jurídico, é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da 
maneira como quiser. O direito de propriedade não se restringe somente a bens imóveis (casas, terrenos), pois 
não se refere somente a bens materiais. Existem também os bens imateriais, assim considerados quando seu 
valor pode ser expresso em termos monetários, como, por exemplo, os direitos autorais de um escritor. 
 
XXIII - A propriedade atenderá à sua função social; 

O inciso anterior (XXII) assegura ao cidadão o direito de propriedade. Entretanto, este direito, em algumas 
circunstâncias, é limitado. Isto ocorre quando o patrimônio da pessoa é sobreposto pelo interesse social. 
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Exemplo: 10 (dez) casas são desapropriadas porque no local onde estão situadas passará uma avenida que 
irá melhorar o trânsito para determinado bairro. 
 
Função Social da Propriedade 
No decorrer dos tempos, a propriedade vem evoluindo com o objetivo de atender de maneira mais efetiva às 
necessidades sociais. 
 
Propriedade Rural - em seu estágio atual de evolução, a propriedade rural tem sua função social cumprida 
quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e a preservação do meio ambiente; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
trabalhadores; aproveitamento racional e adequado e observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho. 
Se a propriedade não cumprir sua função social poderá ser desapropriada. Um exemplo muito comum é a 
possibilidade do Estado desapropriar terra improdutiva com a finalidade de promover a Reforma Agrária. 
 
Propriedade Urbana - a propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função social quando atende às 
exigências do Plano Diretor (instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigida pela C. F. 
para cidades com população acima de 20.000 habitantes. No Plano Diretor estão elencadas as obrigações dos 
proprietários de imóveis urbanos, e as punições que poderão sofrer, caso não as cumpram. 
 
XXIV - A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição; 

Como vimos, o direito à propriedade pode ser perdido quando há interesse social.  
A desapropriação consiste no ato pelo qual o Estado toma para si, ou transfere para outrem, bens de 
particulares, contando ou não com o consentimento do proprietário. Esta forma de intervenção na propriedade 
resulta na perda desta para os poderes públicos de forma irreversível. 
O ato desapropriatório só é cabível em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. 
 
Utilidade Pública - É aquela em que o poder público manifesta a vontade de utilizar um bem.  
Ex.: Determinada propriedade pode ser desapropriada para fins de se construir escolas, orfanatos, etc. 
Necessidade Pública - Quando há uma razão imperiosa que obriga a desapropriação do bem.  
 Necessidade de se construir uma rodovia ou uma represa nas terras onde se situa a propriedade. 
 
Interesse Social - Quando o motivo da desapropriação trará benefícios à coletividade. 
Ex.: Terras inativas são tomadas para se fazer o assentamento de famílias sem-terra. 
O ato de desapropriar tem como característica a indenização, que deve ser em dinheiro, além de justa e prévia, 
isto é, realizada antes da desapropriação. Entretanto, há exceções previstas neste inciso. São casos em que 
a indenização será em títulos de dívida pública, quando o bem de produção urbana não cumpre sua função 
social, desobedecendo o plano diretor, ou em títulos de dívida agrária, quando é o bem de produção rural que 
não cumpre a sua função social.  
 
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

Exemplo: O Poder Público visando conter o rompimento de uma barragem, utiliza-se de área particular 
vizinha, área, esta, destinada ao plantio de feijão. Mas, devido ao uso pelo Poder Público, a colheita ficou 
prejudicada, gerando ao proprietário da mesma o direito à indenização. 
Aqui não se trata de desapropriação. A requisição da propriedade é para uso temporário e necessário, face a 
uma situação de perigo público, sendo previsto o ressarcimento ao proprietário se houver dano à propriedade. 
 
XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

O inciso XXVI tem por finalidade assegurar ao pequeno agricultor a manutenção de sua propriedade, 
protegendo-a da penhora decorrente de empréstimos realizados para investimentos na atividade produtiva, e 
que não pode pagá-los.  
Para que a propriedade não seja penhorada, ela deverá ser: 
- Pequena - de acordo com a metragem fixada em lei. 
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- Ser trabalhada pela família. 
- Ter a dívida sido contraída em decorrência da atividade produtiva. 
Em caso de dívidas fiscais, a penhora da pequena propriedade poderá ser realizada em virtude do não 
pagamento dos tributos. 
 
Penhora: É o bloqueio dos bens realizado pelos oficiais de justiça, ou ordem do juiz, suficientes para o 
pagamento da dívida mediante execução. 
 
A Constituição, ao mesmo tempo que assegura o direito de propriedade, impõe que a terra seja trabalhada 
pela família, proporcionando-lhe estabilidade por meio de sua fixação nela, dispondo a Lei sobre os meios de 
financiar seu desenvolvimento. Esta estabilidade é assegurada pelo fato de que a pequena propriedade não 
pode ser penhorada para pagamento de dívidas decorrentes das atividades agrícolas, como por exemplo, a 
compra de implementos agrícolas. Por outro lado, torna-se difícil ao pequeno produtor conseguir empréstimos 
junto a instituições financeiras, pois nenhuma delas empresta dinheiro sem uma garantia em troca e, via de 
regra, o único bem que este possui é a sua terra, que sendo impenhorável, não pode ser dada como garantia. 
 
 XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Lei fixar; 

Autor é o criador intelectual. A Constituição de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilizar, 
publicar ou reproduzir suas obras. Assim, por exemplo, se um professor criar um novo método de ensino para 
facilitar o aprendizado de determinada disciplina, ele poderá utilizá-lo e publicá-lo. Ninguém mais poderá fazê-
lo sob pena de estar violando seus direitos autorais. Caso o faça estará sujeito a penas previstas na Lei. 
O direito de propriedade não é restrito somente a propriedade material (casa, terreno, chácara, etc.). Refere-
se também a propriedade imaterial, como por exemplo, os direitos autorais de um escritor. 
O inciso XXVII protege a propriedade imaterial (obras científicas, inventos, obras literárias, artísticas, etc.). 
A Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de obras intelectuais. Essas garantias são 
estendidas aos herdeiros, como forma de motivação e criatividade. 
O direito do autor de explorar sua obra com exclusividade é válido para toda sua vida, perdurando esse direito 
por toda a vida de seus herdeiros, se eles forem filhos, pais ou conjugues. Os demais sucessores do autor 
gozarão dos direitos patrimoniais que lhes transmitir pelo período de sessenta anos. Após este prazo, a obra 
cai em domínio público, passando, a partir daí ser, o seu uso totalmente livre. 
 
XXVIII - São assegurados, nos termos da Lei:  
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 

Obra coletiva é aquela criada por diversos autores trabalhando em conjunto.  
As participações individuais em obras coletivas são protegidas pela Constituição. Assim, se um livro didático 
de matemática tiver sido escrito por quatro autores, por exemplo, cada um deles teria a sua participação 
individual protegida, apesar da obra pertencer a todos. 
A Constituição também procura proteger o direito dos participantes em obras como telenovelas e semelhantes 
que, vendidas para apresentação no exterior, reproduzem imagem e voz sem remuneração ulterior. O objetivo 
é evitar que a produtora enriqueça com reproduções sucessivas, pagando aos participantes uma só vez. 
 
XXIX - A Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país; 

O inciso em pauta objetiva assegurar proteção mais ampla ao direito do autor. Assim, são resguardadas 
também as criações industriais, as quais quando registradas no órgão competente, proporcionam o privilégio 
de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos. 
O privilégio de que trata o inciso em questão, consiste no direito de obter patente de propriedade do invento, e 
ainda no direito de utilização exclusiva desse invento. Entretanto, o inciso deixa claro que esse privilégio é 
ainda temporário. 
Como vimos no inciso XXII, o direito de propriedade não é restrito aos bens imóveis ou materiais, mas abrange 
também os bens imateriais, ou seja, aqueles de criações intelectuais. 
Neste aspecto, a Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de músicas, obras literárias, 
técnicas, científicas, etc., garantias essas estendidas aos seus herdeiros, como forma de motivação à 
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criatividade. São resguardadas também as criações industriais, as quais, quando registradas no órgão 
competente, proporcionam o privilégio de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos. 
A Lei assegura também proteção aos inventores industriais concedendo-lhes o direito de explorar seus inventos 
com exclusividade durante determinado período de tempo, podendo depois ser explorado por todos os que 
desejarem. 
 
XXX - É garantido o direito de herança; 

Herança 
Ao garantir o direito de herança a Constituição Federal assegura mais uma vez o direito de propriedade, 
impedindo que o Estado se aproprie dos bens do falecido. Se não houver herdeiros, a herança será 
considerada jacente (herança cujos herdeiros não são conhecidos, ou se conhecidos renunciaram à herança). 
Nessa situação os bens serão apropriados pelo Município, ou pelo Estado, ou pelo Distrito Federal, ou pela 
União, dependendo dos respectivos territórios onde estiverem. 
  
XXXI - A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela Lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a Lei pessoal 
do "de cujus"; 

A sucessão dos bens situados no país, pertencentes a estrangeiros falecidos é regulada pela Lei brasileira 
em benefício do(a) viúvo(a) ou dos filhos. A Lei estrangeira só é utilizada quando garante maiores privilégios 
que a brasileira àqueles que aqui nasceram. 
 
 XXXII - O Estado promoverá, na forma da Lei, a defesa do consumidor; 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfazer um 
desejo ou uma necessidade. O objeto deste inciso é oferecer as garantias claras e objetivas para a defesa do 
consumidor, face às lesões ao seu interesse eventualmente provocadas por fornecedores e comerciantes. A 
Lei que protege o consumidor foi promulgada em 11 de setembro de 1990, e é conhecida como Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

O inciso é muito claro, não necessitando de detalhamento. Contudo, cabe ressaltar que, caso o cidadão 
seja cerceado em seu direito de informação, poderá impetrar o habeas data (instrumento jurídico que assegura 
o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, que estejam em arquivo público. O habeas data é 
personalíssimo, só pode ser impetrado pela pessoa detentora dos dados questionados). 
Exceção à regra são as informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade. 
 
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
- o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder 
- a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal. 

Direito de Petição - É o direito de dirigir petições aos órgãos públicos, solicitando ou exigindo dos 
mesmos determinadas providências em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, 
independentemente do pagamento de taxas. Foi recentemente objeto da Lei 9.051/95, que estabelece o prazo 
de resposta em 15 dias. 
A obtenção de certidões em repartições públicas também é gratuita, se a pessoa for reconhecidamente pobre. 
Embora a Constituição em seu inciso XXXIV, alínea b assegure a todos a obtenção de certidões, junto às 
repartições públicas, gratuitamente, na prática isto não acontece, porque é cobrada uma taxa denominada 
"emolumentos" ou "custas judiciais", para cobrir as despesas referentes a confecção dos documentos (papel, 
carbono, tinta, etc.), e com o tempo despendido pelo servidor. 
 
 XXXV - A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito; 

O inciso em estudo consagra o princípio da universalidade de jurisdição. 
A Constituição Federal estabeleceu por meio deste princípio, a possibilidade de todos buscarem auxílio no 
poder judiciário, sempre que houver lesão ou ameaça ao direito. 
Ao Estado cabe o monopólio da justiça, evitando a autotutela (autodefesa, autoproteção), não obstante a 
legislação admita a autotutela excepcionalmente, como nos casos de legítima defesa, para preservação da 
vida. 
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A regra constitucional exige submissão ao Poder Judiciário de todo e qualquer conflito de interesses. Assim, 
qualquer prejuízo (lesão) ou ameaça deve ser submetido ao Poder Judiciário para ser apreciado. 
 
XXXVI - A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

Direito Adquirido - É aquele que já se constituiu de maneira definitiva, estando perfeitos seus requisitos 
legais e de fato. É aquele direito que vinha sendo praticado ou não por um cidadão, conferido por uma Lei ao 
longo do tempo. Caso esta Lei seja modificada no transcorrer de sua validade, ou se for promulgada uma nova 
Lei revogando a anterior relacionada a esse direito, estas mudanças não afetarão o direito que estava sendo 
usufruído, pois a Lei não pode retroagir (voltar atrás), a não ser em benefício da pessoa.  
Por exemplo: O funcionário público após trinta e cinco anos de serviço adquire o direito à aposentadoria, 
conforme a Lei vigente, não podendo ser prejudicado por eventual Lei posterior que venha a ampliar o prazo 
para aquisição do direito à aposentadoria. 
 
Ato Jurídico Perfeito - É o ato consumado de acordo com a Lei vigente no tempo em que se efetuou. Assim, 
se o ato foi praticado dentro das normas legais válidas em determinada época, não pode uma Lei nova 
(posterior) ao ato, invalidá-lo. Por esta razão, todas as Leis novas respeitam o que já foi feito sob a validade 
da Lei anterior. 
 
Coisa Julgada - Efeito da sentença para a qual não se cabe mais recurso, porque já foi apreciada pelo poder 
judiciário e houve uma decisão, à qual não se é possível recorrer. 
 
XXXVII - Não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

Tribunal de Exceção - É um tribunal excepcional em sentido amplo. Em sentido estrito é o tribunal 
instituído em caráter provisório para julgamento de questões que o Estado não quer que sejam apreciadas por 
tribunais regulares normalmente integrantes do Poder Judiciário.  
Por exemplo: Em época de guerra, podem ser constituídos tribunais de exceção para julgamento de pessoas 
acusadas de traição. 
A Constituição veda os tribunais de exceção, garantindo ao cidadão o direito a um julgamento legal e comum, 
evitando a criação de juízos e tribunais para fins específicos, muitas vezes sem os mínimos requisitos exigidos 
pela Lei Maior, para que o princípio da isonomia seja assegurado. 
 
XXXVIII - É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a Lei, assegurados: 
- a plenitude de defesa 
- o sigilo das votações 
- a soberania dos veredictos 
- a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A vida é o maior bem do cidadão. Portanto, os crimes contra ela são os de maior gravidade. Por esta 
razão, os processos devem ser os mais minuciosos possíveis, altamente cautelosos, pois a pena, quando 
houver, será de reclusão. 
Os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, são julgados pela sociedade através do júri. Tais 
crimes estão abaixo elencados: 
- aborto 
- auxílio ou induzimento ao suicídio 
- homicídio doloso 
- infanticídio 
 

Júri - É um tribunal (tribunal do júri), constituído por um juiz de direito que é seu presidente e sete cidadãos 
(jurados), que formam o conselho de sentença para julgar a inocência ou a culpa do réu, no que se refere aos 
crimes dolosos contra a vida. É uma garantia dos cidadãos que consiste no direito de ser julgado pelos seus 
pares, pessoas do povo que não julgam de modo técnico como um juiz profissional, mas baseados no senso 
comum prevalecente no seio social. 
Estes sete jurados, escolhidos entre o povo, devem ser maiores de vinte e um anos, alfabetizados e 
domiciliados no município. Os jurados, após ouvirem as alegações da acusação e da defesa durante os 
debates, poderão formular perguntas às partes, ao réu e aos depoentes (pessoas chamadas a depor). Após 
os referidos debates, retiram-se para uma sala onde, de maneira sigilosa (o voto é secreto, não conhecendo 
um jurado o voto do outro), votam pela condenação ou absolvição do réu. A decisão do jurado é chamada de 
veredicto e é imutável. 
A atuação do juiz limita-se a presidir o julgamento, absolvendo ou fixando a pena quando o réu é considerado 
culpado. 
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Entretanto, caso ocorra irregularidade, ou seja, impetrado recurso ao veredicto, será realizado novo 
julgamento, com outros jurados. O veredicto inicial, todavia, é soberano, pois nem mesmo um tribunal pode 
modificar a decisão dos jurados. 
A instituição do júri é, pois, a garantia da democracia no Judiciário, pois respeita os princípios de autodefesa, 
o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. 
 
XXXIX - Não há crime sem Lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

Cominação: é a pena estabelecida pela Lei para determinado crime. 
O inciso XXXIX é denominado de princípio da anterioridade da lei penal. 
Um ato só pode ser considerado como crime quando existe uma lei elaborada, e já em vigor descrevendo-o, 
antes que esse crime tenha sido cometido. 
 
Ex.: furtar é crime, porque existe uma lei em vigor descrevendo-o. 
 
Com efeito, o artigo 155 do C.P. descreve o crime de furto "subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel". 
Assim, a lei que prevê o crime, deve ser anterior ao fato, isto é, não será caracterizado como crime um fato 
ocorrido hoje, se a lei que prevê o fato entrar em vigor amanhã. 
Além disso; não haverá pena, sem que esta tenha sido estabelecida anteriormente para determinada infração. 
Ex.: No crime de extorsão mediante sequestro, descrito no artigo 159 do C.P. "sequestrar pessoa, com o fim 
de obter para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição do preço do resgate".  
Pena: reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (note que já há pena estabelecida antes desse tipo de crime ser 
cometido por alguém). 
Por outro lado, todos os crimes possuem correspondentes penas elencadas junto a própria definição do crime. 
  
XL - A Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

Este inciso é denominado de princípio da retroatividade da lei penal. É comum a todos os ramos do direito 
e, estabelece que a lei penal nova não retroagirá para atingir fatos ocorrido no passado, a não ser que seja 
para beneficiar o réu. Assim, por exemplo, se uma lei nova for mais severa que aquela que estava em vigor, 
pelo fato de aumentar a pena do condenado, essa lei jamais poderá ser aplicada, pois não irá beneficiar o réu. 
Por outro lado, se determinado fato não era considerado como crime conforme a lei anterior, e a nova lei vier 
a considerar esse fato como crime, esta não poderá ser aplicada, pois iria ferir uma das mais importantes 
garantias constitucionais "não há crime sem lei anterior que o defina". (inciso XXX). 
Quando uma lei nova for mais benigna ou mais favorável, esta sim, vai atingir o fato praticado antes de começar 
a vigorar. Este princípio é denominado princípio da retroatividade da lei mais benigna, que prevê a hipótese de 
que durante o período que a lei estiver vigorando, surja uma nova lei impondo penas menos rigorosas para um 
crime praticado durante a vigência da lei anterior. Nesse caso o Estado não pode punir o criminoso com a pena 
mais severa estabelecida na lei anterior, pois, se o próprio Estado considera que a pena anterior era muito 
severa, havendo necessidade de atenuá-la, demonstra sua renúncia ao direito de aplicá-la. 
Exemplo: "Fulano de Tal" cometeu crime de roubo em 04 de abril de 2001. Nessa data a pena estabelecida 
para esse tipo de crime era de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Vamos supor que em 18 de janeiro de 2005, 
entre em vigor uma nova lei reduzindo a pena para o mínimo de 3 (três) anos e máximo de 8 (oito) anos. Esta 
lei retroagirá beneficiando o "Fulano de Tal". 
 
XLI - A Lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 

O princípio da isonomia (igualdade) é ressaltado mais uma vez, refletindo a preocupação do legislador 
com o tratamento igual para todos os brasileiros, e prevendo punição para as discriminações atentatórias aos 
direitos e liberdades fundamentais, tipificando tal comportamento como delituoso e, portanto, passível de 
apenação. 
 
XLII - A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da Lei; 

O racismo é uma doutrina que sustenta a superioridade de certas raças sobre outras, não se limitando 
apenas a fatores relacionados a aspectos físicos. Consiste, na enfatização de diferenças étnicas entre homens 
para fins de discriminação de seus direitos, cultuando o ódio por uma determinada raça, a qual normalmente 
se considera inferior e responsável por males que são produzidos à raça que se considera superior.  
A prática do racismo é uma das maiores preocupações da Constituição, haja vista o tratamento rigoroso que 
lhe foi dado, pois o condenado é punido com pena de reclusão. Além do mais, é crime inafiançável, isto é, não 
goza dos benefícios da fiança (pagamento de uma quantia, pelo acusado, para que possa defender-se em 
liberdade, nos casos previstos na Lei). É também crime imprescritível, ou seja, que não está sujeito à prescrição 
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(maneira pela qual se extingue a punibilidade do autor de um crime ou contravenção, por não haver o Estado 
exercido contra ele, no tempo legal, o seu direito de ação, ou por não ter efetivado a condenação que lhe 
impôs). 
 
XLIII - A Lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, omitirem-se; 

Graça- Perdão individual concedido pelo Presidente da República que, como efeito leva a extinção da 
punibilidade do agraciado. Entretanto, não restitui a primariedade do agente, pois o delito foi praticado. 
 
Anistia - Ato pelo qual o Poder Público declara o fim da punibilidade, por motivo de utilidade social, para todos 
aqueles, que até certo dia praticaram determinados delitos, em geral políticos, seja fazendo cessar as 
diligências persecutórias, seja tornando nulas e de nenhum efeito as condenações e o perdão geral. 
 
A palavra "hediondo" origina-se do latim hoedos, cuja tradução é bode, que, em sentido figurado, tem a 
conotação de algo fétido, malcheiroso. 
Hediondo significa sórdido, repulsivo, malcheiroso. 
Os crimes hediondos são gravíssimos, pois atentam contra a segurança individual e a coletiva, ferindo de forma 
profunda a dignidade humana. 
Os crimes hediondos são aqueles definidos na Lei 8.072 
"são considerados crimes hediondos: 
- atentado violento ao pudor 
- homicídio praticado por grupo de extermínio 
- extorsão qualificada pela morte 
- extorsão mediante sequestro 
- estupro 
- epidemia com resultado morte 
- envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte. 
- genocídio 
- latrocínio (roubo seguido de morte)". 
- falsificação de medicamentos.   
Obs.: Crime qualificado é aquele em que a forma como foi cometido é especialmente agravada em virtude de 
certas circunstâncias expressas em Lei. Assim, extorsão qualificada pela morte significa que o crime de 
extorsão foi agravado pela morte. 
Estes crimes são inafiançáveis, respondendo por eles os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem. Além do mais, são crimes insuscetíveis de graça e anistia. 
 
XLIV - Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o estado democrático; 

O que visa este dispositivo é a garantia da sociedade e do Estado contra movimentos armados que 
coloquem em risco a normalidade constitucional e o estado democrático.  
Exemplo: invasão da favela naval em São Paulo; chacina da Candelária no Rio de Janeiro, onde 11 meninos 
de rua foram mortos por policiais militares, etc.  
 
XLV - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da Lei, estendida aos sucessores e contra eles 
executada, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

É o princípio da intranscendência da pena; somente o condenado pode pagar por seus erros, um terceiro, 
mesmo que queira, não pode tomar o seu lugar e, é óbvio, não pode a autoridade pública determinar ou admitir 
nenhuma espécie de substituição neste sentido. Existe apenas a possibilidade da obrigação de indenizar uma 
vítima, mas somente até o valor do limite herdado, e, no caso de o condenado falecer antes de efetivar sua 
obrigação, seus bens deixados em herança devem atender primeiro a esta indenização, repartindo o que sobrar 
aos herdeiros.  
 
Individuação da Pena - É a pena correspondente ao crime cometido, que o juiz deverá aplicar ao acusado, 
levando em consideração a situação pessoal do mesmo. 
 
Privação ou Restrição da Liberdade - Esta pena, segundo o Código Penal, pode ser de dois tipos: 
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Detenção - Neste tipo de pena, o condenado poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, 
trabalhando durante o dia em colônia penal agrícola, recolhendo à sua cela à noite. 
 
Reclusão - É uma modalidade de pena mais rigorosa. O condenado cumpre sua pena inicialmente em regime 
fechado, ou seja, em prisões de segurança média ou máxima, preso numa cela. 
 
Perda de Bens - Diz respeito aos bens conseguidos com a prática dos delitos. 
 
Prestação Social Alternativa - (Vide inciso VIII do art. 5o da CF) 
 
Suspensão - Quando a perda do exercício do direito, é temporário.  
Exemplo: suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículos. 
 
Interdição - Quando a perda do exercício do direito é permanente.  
Exemplo: proibição definitiva do exercício de uma profissão. 
 
XLVI - A Lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes medidas; 
- privação ou restrição da liberdade 
- perda de bens 
- multa 
- prestação social alternativa 
- suspensão ou interdição de direitos 

A privação ou restrição à liberdade, refere-se a pena de reclusão em estabelecimento penal. 
A perda dos bens diz respeito aos bens conseguidos com a prática de delitos. 
Suspensão ou interdição de direitos é também uma pena em que proíbe ao criminoso de exercitar algum direito. 
 
Exemplo: Art. 165.  Do Código Nacional de Trânsito. 
Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do 
documento de habilitação. 
 
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277. 
 
XLVII - Não haverá penas; 
- de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX 
- de caráter perpétuo (prisão perpétua) 
- de trabalhos forçados (no Brasil os presos que trabalham nos presídios são remunerados e os trabalhos 
forçados são gratuitos). 
-   de banimento - não é admitida pela C.F. a expulsão do brasileiro do território nacional. 
- cruéis. 
 
XLVIII - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado; 

O inciso visa possibilitar a separação dos presos em conformidade com a idade, sexo e grau de 
periculosidade, para fins de cumprimento de pena. Assim, os mais jovens ficarão separados dos mais velhos, 
as mulheres dos homens e, os mais periculosos dos menos periculosos. 
Exemplos:  
1 - Um preso cumpre pena de detenção, outros de reclusão. 
2 - Penitenciárias para homens e penitenciárias para mulheres. 
 
XLIX - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

O Estado é responsável pela integridade física e moral dos presos. Portanto, se um apenado for 
assassinado ou torturado numa prisão, caberá ação indenizatória contra o Estado. 
 
L - Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação. 
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LI - Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
na forma da Lei. 

Extradição - É a expulsão de estrangeiros do território nacional, quando requerida por outro país, para 
responder um processo ou cumprir uma pena. O brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. O naturalizado, 
este sim, se, estiver envolvido com tráfico de entorpecentes ou por ter cometido crime comum antes da 
naturalização. 
 
LII - Não será concedido extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 
 
LIII - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

A competência para processar e sentenciar alguém é atribuída à Lei. Compete exclusivamente ao juiz 
natural, ou seja, aquele integrado ao poder judiciário com todas as prerrogativas atribuídas pela Constituição, 
julgar e, por conseguinte, sentenciar. Este é o princípio do juiz natural, ou juiz constitucional.  
 
LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

Este é o princípio do processo legal, que confirma a maneira de solucionar conflitos através do processo 
obrigatório por Lei. Portanto, o direito penal não pode ser aplicado senão conforme as normas do processo, 
melhorando assim a garantia de defesa do acusado. 
 
 LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

Ampla defesa é o direito do acusado de apresentar, no processo, todos os meios legais necessários para 
provar sua inocência, tais como, documentos, testemunhas, etc. 
Contraditório é a possibilidade de se refutar a acusação. 
A igualdade das partes impede que a acusação ou defesa possuam privilégios, ao menos sem justa razão. 
 
LVI - São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

Este é o princípio da licitude da prova. A prova obtida por meio ilícito é aquela colhida de maneira diferente 
do que determinam as Leis, como por exemplo, as provas obtidas através de tortura, fraude, invasões, 
chantagem, etc. Existe ainda a prova ilícita por derivações, ou derivada, que é aquela que, em si, é regular, 
mas foi conseguida por intermédio de uma prova ilícita.  
 
Exemplo: O réu confessa que matou e mostra onde está o corpo - a apreensão do corpo é lícita, mas a 
confissão sob tortura não. As provas ilícitas não são admitidas, para garantir a moralidade do processo. 
 
LVII - Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; 

É uma defesa do cidadão, consagrada pela obrigatoriedade do processo legal, fazendo com que se afaste 
a presunção de culpabilidade até o trânsito em julgado (decisão para a qual não cabe mais recursos para a 
defesa do réu).  
O inciso em estudo é chamado princípio da presunção da inocência. O réu é presumivelmente inocente até 
prova em contrário. 
 
LVIII - O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em Lei; 

Este dispositivo assegura a preservação da pessoa contra o constrangimento da identificação policial 
denominada datiloscopia (colheita das impressões digitais), quando o cidadão for preso em flagrante delito ou 
for suspeito de um crime praticado. Objetivando evitar esta coação por parte das autoridades, a Constituição 
proíbe a identificação criminal, quando o cidadão portar um documento que o identifique para os efeitos da 
vida civil. Entretanto, há hipóteses previstas em Lei para que uma pessoa seja identificada criminalmente - é o 
caso, por exemplo, de alguém possuir mais de um documento de identidade com dados diferentes, ou 
documento sobre o qual recaia desconfiança das autoridades. 
 
LIX - Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; 

Sabemos que ao Estado compete o monopólio da justiça. O direito de ação do Estado nos crimes de 
caráter público é exercido através do Ministério Público que promove a ação penal, acionando o Poder 
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Judiciário. O Estado não admite a autotutela, como já vimos, a não ser em alguns casos excepcionais (inciso 
XXXV). Portanto, o cidadão não pode processar pessoalmente um criminoso, mesmo tendo sido sua vítima, 
salvo nos crimes de ação privada, que são definidos em Lei. 
Caso haja omissão do Ministério Público, não apresentando a denúncia dentro do prazo legal (15 dias), o 
particular poderá contratar um advogado e efetuar a denúncia. 
 
LX - A Lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou 
interesse social o exigirem; 

Normalmente os atos processuais são públicos (princípio da publicidade dos atos processuais), podendo 
deles todos tomarem conhecimento. O segredo de justiça é uma exceção que torna os atos de processo 
sigilosos, limitando inclusive a presença apenas das partes e seus advogados em determinados atos, ou 
somente estes, tudo com o intuito de evitar prejuízo que poderia advir da publicidade de certos processos. 
Conforme o inciso, o sigilo processual visa a defesa da intimidade, como em casos de separações, 
reconhecimento de paternidade, etc., ou se o interesse social exigir que aquilo que foi dito ou apresentado no 
processo seja divulgado, resultando, por exemplo, em grave perigo de perturbação da ordem.  
 
LXI - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 
em Lei; 

O indivíduo só poderá ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente (mandado de prisão). A Constituição limita, portanto, a prisão a estas duas situações, 
não admitindo mais as prisões para averiguações e as administrativas. Fora destas situações, a prisão é ilegal 
e deve ser relaxada imediatamente, ou seja, invalidada. 
Os crimes e as transgressões cometidas por militares, são regidos por Leis específicas próprias de suas 
atividades que compõem os códigos disciplinares. O militar pode ser preso até mesmo por ordem verbal de um 
superior hierárquico ou de igual patente. 
 
LXII - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ela indicada; 

É exigido pela Constituição que, além da comunicação imediata, seja estabelecido o local onde o preso 
se encontra, a fim de evitar-se a incomunicabilidade do mesmo, o que, por consequência, facilitará eventual 
abuso de autoridade. 
 
LXIII - O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e do advogado; 

O preso tem o direito de permanecer calado, embora o interrogatório possa ser um ato de defesa, ou seja, 
a oportunidade para o próprio acusado dar sua versão do fato e apresentar suas justificativas. 
O preso deverá ter assegurado a assistência da família, bem como de um advogado e, caso seja 
comprovadamente pobre, o Estado deverá proporcionar-lhe assistência jurídica gratuita. 
 
HABEAS DATA 
 
LXIV - O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial; 

O direito à identificação dos responsáveis pela prisão visa a proteção do preso contra eventuais violações 
de seus direitos individuais no momento do interrogatório ou da prisão. 
 
LXV - A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 

A prisão é legal em casos de flagrante de delito ou quando há mandado judicial de prisão. 
Fora estes casos, a prisão é ilegal e o juiz deverá determinar o relaxamento da prisão, ou seja, a libertação do 
réu.  
 
LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a Lei admitir a liberdade provisória, com 
ou sem fiança; 

No Brasil, a prisão é a forma mais grave e comum de punição para os culpados, apenas excepcionalmente 
deve ser ela aplicada aos presumivelmente inocentes. 
Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prisão tem medida cautelar, visando preservar a 
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integridade das testemunhas, da ordem pública, da ordem econômica, e evitar que o réu se evada. 
Há delitos de menor gravidade, que não justificam o aprisionamento do acusado, que poderá pagar uma fiança 
arbitrada pela autoridade policial ou pelo juiz, e aguardar em liberdade a conclusão do processo. 
Caso o acusado tenha direito à liberdade provisória, não será mantido na prisão, e se o crime for afiançável, 
informar a quem tenha interesse em providenciar a fiança. 
 
LXVII - Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

Pelo exposto no inciso, fica claro que não existe prisão por dívida, excetuando-se dois casos: aquele que 
não paga a pensão alimentícia por vontade própria e a do depositário que quebrar a sua obrigação de zelar e 
de devolver o bem demandado judicialmente. 
Depositário: (auxiliar de justiça, designado pelo Juiz para guarda, vigilância e administração dos bens retidos 
judicialmente) que será denominado de depositário infiel, caso empreste, troque, venda ou danifique o bem 
pelo qual é responsável. 
 
ATENÇÃO! Em dezembro de 2009 a aprovação da Súmula Vinculante nº 25 do STF tornou ilícita a prisão civil 
do depositário infiel. Essa discussão iniciou-se em virtude da entrada em vigor da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica - e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
no Brasil, por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004 que incluiu o § 3º ao art. 5º, da CF, ocasionando um 
choque de normas constitucionais. Portanto, a partir de então (12/2009), somente é aplicável no Brasil a prisão 
civil por dívida ao responsável pelo inadimplemento de obrigações alimentícias. 
 
LXVIII - Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

 conceito:  ação penal de natureza constitucional, cuja finalidade é prevenir ou sanar a ocorrência de 
violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
-  sujeito ativo:  qualquer pessoa, homem, mulher, maior, menor, capaz, incapaz, nacional, estrangeiro, não 
exigindo sequer que tenha capacidade postulatória (não precisa ser advogado) 
-  sujeito passivo:  contra ato de qualquer agente, no exercício de função pública.  Assim, sempre que alguém 
atuar em nome do Estado e, nesta qualidade, constranger ilegalmente a liberdade de outrem cabe HC.  A CF 
não exclui o ato de particular, há controvérsia. 
-  espécies:  preventivo e liberatório. 
 
Violência, coação ou constrangimento, em termos jurídicos, são todos os acontecimentos que ocorrem, quando 
a lei determina uma coisa e as autoridades, ou seus representantes, atuam contrariamente.  
Exemplos: 
a) - O cidadão - entendemos que antes de ser condenado com sentença condenatória irrecorrível, deva ser 
tratado como ser social em sua denominação, ao invés de acusado, indiciado etc.-, que eventualmente tenha 
praticado um delito, ou haja suspeição de que tenha sido, e venha a ser preso em "flagrante delito", deve, por 
força dos dispositivos constitucionais, ser orientado e cientificado de seus direitos constitucionais prescritos na 
Constituição Federal (art. 5º incisos LXIII e LXIV). 
 
b) - A mulher gestante, que eventualmente venha a ser presa, por qualquer razão (flagrante ou não), deve 
receber tratamento diferenciado, em razão do "ser" que carrega dentro de si, e que por força da lei deve ser 
protegido e assegurado o seu desenvolvimento natural (art. 4º do Código Civil). 
 
c) - Quando o cidadão tenha sido condenado a pena restritiva de direito e permaneça preso em regime fechado, 
porque na comarca não existe a Casa do Albergado. 
O Eminente Juiz WLADIMIR VALLER (1) preleciona que:  
"A pena restritiva de direito consiste na limitação de fim de semana é também denominada prisão de fim de 
semana. A pena privativa de liberdade imposta, uma vez preenchidos os requisitos ou condições, é substituída 
pela obrigação do condenado de permanecer, durante cinco horas, aos sábados e domingos, em casa de 
albergado ou em outro estabelecimento adequado. Como a lei menciona apenas aos sábados e domingos, 
inviável será impor ao condenado a limitação de fim de semana também nos feriados".  
Portanto, neste caso, embora sentenciado, caracteriza-se constrangimento. 
 
d) - Entendemos, ser constrangimento ilegal, ou melhor VIOLÊNCIA IMORAL, a segregação do condenado 
sem o exame criminológico de classificação (art. 8º. da Lei nº 7.210/84), em que tem que avaliar as condições 
do condenado para uma adequada classificação, ou seja, não colocar na mesma cela por exemplo, um 
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perigoso latrocida confesso, com um depositário infiel... 
MIRABETE (2) lembra que  
"Inseparável do estudo da personalidade do condenado e também o de seus antecedentes, entre os quais se 
destacam a reincidência e o envolvimento em inquéritos ou processos judiciais, mas que alcança toda vida 
pregressa do condenado. O exame desses antecedentes, também podem ser muito úteis à classificação do 
condenado e à determinação do tratamento penitenciário a ser seguido. 
Os exames de personalidade e dos antecedentes são obrigatórios para todos os condenados a penas 
privativas de liberdade e se destinam à classificação que determinará o tratamento penal mais recomendado. 
Como se anota na exposição de motivos, reduzir-se-á a mera falácia o princípio da individualização da pena 
se não se efetuar o exame de personalidade no início da execução, como fator determinante do tipo de 
tratamento penal e se não forem registradas as mutações do comportamento ocorridas no itinerário da 
execução". 
Entendemos, ainda que, o cidadão, enquanto perdurar a persecução processual, deva permanecer segregado 
-se o exigir o delito (estuprador confesso, etc.) -, separado dos demais infratores, principalmente, se estes 
estão condenados. 
"Não se fala em prisão, não se fala em constrangimento corporal. Fala-se amplamente, indeterminadamente, 
absolutamente, em coação e violência; de modo que, onde quer que surja, onde quer que se manifeste a 
violência ou a coação, por um desses meios, aí está estabelecido o caso constitucional do Habeas Corpus. 
Quais são os meios indicados? Quais são as origens da coação e da violência, que deve concorrer para que 
se estabeleça o caso legítimo de Habeas Corpus? Ilegalidade ou abuso de poder. Se de um lado existe a 
coação ou a violência e de outro a ilegalidade ou o abuso de poder, qualquer que seja a violência, qualquer 
que seja a coação, desde que resulte do abuso do poder, seja ele qual for, ou de ilegalidade, qualquer que ela 
seja, é inegável o recurso do Habeas Corpus".  
(RUI BARBOSA - parte do discurso proferido pelo grande Mestre em 22.01.1915, numa Sessão do Senado 
Federal, lembrado pelo eminente jurista RUBEM NOGUEIRA (3). 
E se a doença (constrangimento, violência, coação etc.) está presente e pondo em risco a "saúde" do grupo 
social é necessário que se combata com eficácia ministrando-se o remédio certo que é o Habeas Corpus.  
 
NOTAS  
(1) VALLER, Wladimir Responsabilidade Civil e Criminal Tomo II, 3º E.V. Editora, 1993, pág. 624  
(2) MIRABETE, Julio Fabbrini Execução Penal - Comentários Editora Atlas, 1987 - pág. 6  
(3) NOGUEIRA, Rubem Revista de Informação Legislativa a. 21, nº 84, out/dez. 1984 – pág. 136  
 
LXIX - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

 Mandado de Segurança é o remédio específico contra violação pelo Poder Público de direito líquido e 
certo, que não seja violação ao direito de locomoção ou, ao de se obter ou se retificar informação sobre a 
própria pessoa. O conceituado jurista Hely Lopes Meirelles em sua obra "Mandado de Segurança, Ação 
Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 14a Edição, atualizada por Arnoldo Wald, 
Malheiros Editores, 1990, conceitua o Mandado de Segurança como "o meio constitucional posto à disposição 
de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, 
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça". 
 
- sujeito passivo:  autoridades públicas e agentes de pessoas jurídicas privadas com atribuição de Poder 
Público.  É proposto contra a autoridade coatora e não contra a pessoa jurídica. 
-  Autoridade coatora: será sempre aquela que concretiza a lesão a direito individual como decorrência de 
sua vontade (aquela que tem poder de desfazer o ato).   
 
No ato colegiado (formado por várias vontades) deve ser impetrado contra o presidente, no ato complexo (se 
forma pela vontade da autoridade, mas dependendo de referendo de autoridade superior) é impetrado contra 
a autoridade inferior que elaborou o ato, já que a autoridade superior fez mera conferência. Não cabe MS 
contra ato de particular. 
- sujeito ativo:  só o próprio titular do direito violado, qualquer pessoa natural ou jurídica. 
-  litisconsórcio - admite-se no polo ativo e passivo. 
-  direito líquido e certo:  é a certeza quanto à situação de fato.  É o direito certo quanto a sua existência, 
delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da sua impetração.  Pode ser provado 
documentalmente. 
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- prazo para interposição:  120 dias. 
-  procedimento:  recebida a petição, notifica a autoridade para, em 10 dias prestar informações; em seguida 
os autos vão ao MP para parecer, em 5 dias, seguindo-se, imediatamente, a sentença.  Não há dilação para 
provas.  As informações, não tem natureza de contestação e sua falta não gera confissão. 
- liminar:  é possível. 
- sentença:  só faz coisa julgada material quanto enfrentar o mérito, ou seja, quando declarar a legalidade ou 
ilegalidade do ato. 
 
LXX - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
 
- legitimidade ativa:  
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses dos membros ou associados; 

O impetrante atua como substituto processual dos associados, ou seja, age em nome próprio na defesa 
de interesse de terceiro (deve ser autorizada - estatuto). 
 
- legitimidade passiva:   
- se os associados estiverem sob a área de atuação de autoridades diferentes, a impetrada será a que estiver 
sobre todos, ainda que não tenha praticado o ato (não há litisconsórcio) 
- objeto:  as relações jurídicas precisam ser determinadas, mas não precisam ser todas demonstradas na 
inicial. 
 
LXXI - Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania; 

finalidade:  em tese, é viabilizar o exercício de um direito constitucionalmente  previsto e que depende 
de regulamentação por estar previsto em uma norma constitucional de eficácia jurídica limitada. 
- legitimidade ativa:  qualquer pessoa, natural ou jurídica 
- legitimidade passiva:  órgão ou poder incumbido de elaborar a norma 
- procedimento:  se não houver necessidade de produção de provas segue o rito do MS, havendo dilação 
probatória segue o rito ordinário. 
 
LXXII - Conceder-se-á habeas data: 
 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b)   para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

Conceito:  e um remédio constitucional, que tem por finalidade proteger a esfera íntima dos indivíduos, 
possibilitando-lhes a obtenção e retificação de dados e informações constantes de entidades governamentais 
ou de caráter público. 
Objeto:  assegurar o direito de acesso e conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante e o 
direito à retificação desses dados. 
 
Características:   
- É uma ação, pois invoca a tutela jurisdicional, devendo preencher as condições da ação;  
- de natureza mandamental;    
- seu conteúdo é de natureza constitutiva quando visa a retificação;   
- é ação personalíssima, não se admite pedido de terceiros, nem sucessão no direito de pedir.   
- não depende de prévio pedido administrativo 
Procedimento:  
- Enquanto não houver disciplinação legal, deve ser aplicado o MS, desde que desnecessária a produção de 
prova, se contrário o rito será o ordinário. 
Sigilo:  - art. 5º, XXXIII - dispõe que o direito de receber dos órgãos públicos informações não inclui aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
 
LXXIII - Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas 
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judiciais e do ônus da sucumbência; 
Conceito:  é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de 

atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual ou municipal, ou ao 
patrimônio de autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público.    
Popular - deriva da natureza impessoal do interesse defendido, da coisa do povo. 
requisitos:   
a)  só poder ser proposta por cidadão brasileiro;   
b)  ilegalidade na formação ou no objeto do ato;   
c) lesividade ao patrimônio público (erário, moralidade, meio ambiente, etc.) 
- fins da ação:  preventivo, repressivo e supletivo. 
- objeto da ação:  é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. 
- sujeito passivo:  litisconsórcio entre entidade lesada, os autores e responsáveis pelo ato e os beneficiários 
do mesmo.           
 
MP é parte sempre -  é parte autônoma, só não pode defender o ato. 
- competência:  é determinada pela origem do ato impugnado 
- procedimento:   segue o rito ordinário com algumas adaptações 
-liminar:  é possível.  Se concedida cabe agravo de instrumento, correição parcial e mandado de segurança.    
Se negada cabe agravo de instrumento. 
- sentença:  se procedente o pedido, o juiz deverá decretar a invalidade do ato, a condenação ao ressarcimento 
de perdas e danos por parte dos responsáveis, pelos atos praticados com dolo ou culpa.  O autor vencido é 
isento de custas 
- recursos:  recurso de ofício, se julgada procedente ou decretada a carência da ação.  Cabe também apelação 
voluntária, com efeito suspensivo 
 
LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos; 
 
LXXV - O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença; 
 
LXXVI - São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da Lei: 
a) o registro civil de nascimento 
b) a certidão de óbito. 
 
LXXVII - São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da Lei, os atos necessários 
ao exercício da cidadania; 
 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  

Sempre foi corrente na doutrina que uma emenda constitucional poderia ampliar o rol de direitos 
individuais do artigo 5ª e, após mais dezesseis anos de promulgação da Carta, a Emenda nº 45/04 finalmente 
alterou este dispositivo constitucional acrescentando este novo inciso. 
 
Eis que surge o Princípio da Duração Razoável do Processo que, se inobservado, constituirá verdadeira 
negativa de acesso à jurisdição, implicando em ofensa ao inciso XXXV do mesmo artigo. 
O direito à denominada ordem jurídica justa, aí incluída a celeridade do processo, é a tônica da processualística 
moderna.  
 
O devido processo legal deve ser o justo processo legal, sendo imperativo que a tutela jurisdicional se não 
imediata, pelo menos seja rápida. Diante de ameaça ou vilipêndio a direito a resposta do Estado - que se 
pretende democrático - deve ser pronta e eficaz. Ressalte-se que, aqui, a eficácia se relaciona intimamente 
com a presteza. Caso contrário qualquer solução se torna injusta, porque tardia. 
 
Torna-se evidente que inúmeras providências nas leis processuais devem ser tomadas para que este princípio 
se institucionalize de fato e de direito em nosso ordenamento jurídico. Assim, por exemplo, deve ser ampliado 
o sistema de fungibilidade dos recursos, bem como evitar a extinção do processo, favorecendo-se a conversão 
do mandado de segurança em ação de rito sumário, desde que não traga nenhum prejuízo para defesa, 
evitando-se, assim, a extinção do feito sem análise de mérito, o que implicaria em novo ajuizamento, com o 
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natural recolhimento de novas custas e taxa judiciária, entre outras providências. 
 
Percebe-se a intenção do legislador constituinte em economizar o jurisdicionado. Não apenas na economia 
processual, através da simplificação dos ritos e rituais, dando relevância à oralidade, mas, também, à economia 
financeira otimizando gastos e realocando recursos. Isso sem falar na economia de tempo, visto que parece 
improvável que diante de tanta tecnologia os processos e as audiências ainda apresentem atos e práticas do 
século XIX. Abre-se espaço para o processo virtual, mais barato e rápido para todos, inclusive para o Estado. 
Audiências através de videoconferências, petições entregues via internet, interrogatórios de réus presos sem 
necessidade de deslocamento, economia de dezenas de milhares de folhas de papel etc. 
 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.  
 
§ 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.  
 
§ 4º - O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão.  

A internacionalização da jurisdição penal antes de ser uma realidade é uma necessidade imperativa para 
o combate à criminalidade internacional que desconhece fronteiras. 
Com o advento do Pacto de Roma de 1998, surge o Tribunal Penal Internacional (TPI), instalado em 2004, 
com composição paritária: treze juízes e treze juízas de diversas nacionalidades. 
O TPI é um Tribunal permanente com competência para investigar, processar e julgar indivíduos acusados das 
mais graves violações do direito internacional humanitário. 
Desde os chamados crimes de guerra, passando pelos crimes contra a humanidade e o genocídio. Diferente 
da Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é restrita a alguns Estados, e dos Tribunais da Iugoslávia e 
Ruanda, que foram criados para situações específicas, o TPI é permanente e preexistente ao fato que originou 
a investigação e o processo. 

 

 
 

DIREITOS SOCIAIS 
São direitos fundamentais do homem, assegurados pela Constituição Federal de 1988, e que possibilitam aos 
indivíduos o acesso a bens que satisfaçam suas necessidades básicas, proporcionando-lhes condições, para 
desfrutarem de uma vida digna e produtiva 
 
ARTIGO  6º 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

Este artigo prevê educação gratuita e extensiva a todos, desde o nível primário ao universitário. Assim, 
o povo tem à sua disposição escolas de primeiro e segundo graus, e universidades como por exemplo a USP 
- Universidade de São Paulo. Os deficientes possuem direito de receberem educação específica em entidades 
especiais. 
 
O direito a saúde também é gratuito, inclusive para aqueles que não contribuem para a Previdência Social 
oficial (INSS), havendo postos de atendimento médico e hospitais mantidos pelo governo. 
 
Segurança é outra preocupação constitucional, pois implica na proteção a vida do homem, assim como ao seu 
patrimônio. A segurança é proporcionada pelas Polícias Civis e Militares do Estado, pela Polícia Federal e pelo 
Poder Judiciário. 
 
O trabalho, também é uma garantia constitucional, pois a ele todos têm direito. Dessa forma, deve o país 
desenvolver política que incentive o trabalho e possibilitar ainda, uma remuneração justa. 
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Há em toda sociedade, inclusive na brasileira, pessoas necessitadas de maior atenção.  
 
São as mães, crianças, adolescentes e desamparados que devem ter direito a uma atenção especial por parte 
do Estado, em conformidade com normas expressas da Constituição. 
 
A Previdência Social é um conjunto de direitos relativos à Seguridade Social. 
 
A Constituição delineou de maneira mais precisa os direitos de Previdência Social.  
 
Seu princípio fundamenta-se no princípio do Seguro Social, de sorte que os benefícios e serviços se destinam 
a cobrir eventos de doença, invalidez, morte, velhice e reclusão.  
 
A moradia, também é uma garantia constitucional, pois a ela todos têm direito. Dessa forma deve o país 
desenvolver políticas habitacionais que a todos atendam, especialmente as camadas mais pobres da 
população. 
 
O lazer é a entrega à ociosidade repousante. Sua finalidade é refazer as forças depois do trabalho diário e 
semanal. O lazer está bastante associado aos direitos dos trabalhadores relativos ao repouso.  
 
Nesse rol, a Emenda Constitucional nº 64, de 2010 acrescentou o direito à alimentação e a Emenda 
Constitucional nº 90 de 2015, acrescentou o transporte. 
 
ARTIGO 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros aqueles que visem à 
melhoria de sua condição social: 
 
I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de Lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 

O direito à segurança do emprego é assegurado pela Constituição Federal. Consiste na proteção da 
relação de emprego, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo a indenização compensatória, 
em casos de dispensa injustificada, sem motivos relevantes. 
• A despedida por justa causa não é arbitrária, pois é decorrente de falta grave cometida pelo empregado, 
afetando o empregador, inviabilizando assim, a relação de emprego: embriaguez, deslealdade para com a 
empresa, abandono de emprego, etc. 
• A despedida arbitrária ou sem justa causa, é aquela que se caracteriza pelo rompimento do vínculo 
empregatício, quando o trabalhador vem exercendo suas atividades de forma correta, na empresa. Este 
rompimento pode ser devido a vários motivos, tais como encerramento das atividades da empresa por 
dificuldades financeiras, supressão de um departamento, mudança para outra localidade e muitos outros. 
 
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

A finalidade do seguro desemprego é proporcionar assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em casos de dispensa sem justa causa. 
 
III - Fundo de garantia por tempo de serviço; 
 
IV - Salário mínimo, fixado em Lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
 
V - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  

Piso salarial é o valor mínimo que pode ser pago a uma categoria profissional ou a determinadas 
profissões dentro de uma determinada categoria profissional. É fixado normalmente para todos os empregados 
de qualquer profissão.  
 
Exemplo: Piso salarial da telefonista, da secretária, do engenheiro, etc. 
 
O piso salarial expressa-se como um acréscimo sobre o salário mínimo. Distingue-se deste que é geral para 
todas as categorias. Deve ser proporcional a jornada diária de trabalho ou a complexidade das tarefas. Assim, 

www.apostilasobjetiva.com.br





                                   

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GEOGRAFIA GERAL e GEOGRAFIA DO BRASIL  
 

 
 

 
 

Conteúdo 
 

GEOGRAFIA GERAL 
A Nova Ordem Mundial, o Espaço Geopolítico e a Globalização. 

Os Principais Problemas Ambientais. 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
A Natureza Brasileira 

Relevo, hidrografia, clima e vegetação. 
A População 

Crescimento, distribuição, estrutura e movimentos. 
As atividades Econômicas 

Industrialização e urbanização, fontes de energia e agropecuária. 
Os Impactos Ambientais 

 
Coletâneas de Exercícios I - II e III 

 
 

www.apostilasobjetiva.com.br  

AMOSTRA 



  

2 
 

 
 
 

A Nova Ordem Mundial, o Espaço Geopolítico e a Globalização. 
 
Não há dúvida alguma de que o mapa-múndi conheceu profundas alterações nos últimos anos, especialmente 
entre 1989 e 1991. Inúmeras fronteiras foram redefinidas, criadas ou abolidas e, vários novos Estados-Nações 
ou países independentes - ao redor de 20! - surgiram nesses três anos. 
 
Despontaram dúvidas sobre a sobrevivência no século XXI, do chamado "mundo socialista". Todos os países 
de economia planificada, com diferenças somente no ritmo, procuraram implantar mecanismos de mercado 
para amenizar ou até abolir a centralização dos planos econômicos: houve uma revalorização da propriedade 
privada, com a volta do mercado de capitais e a privatização de inúmeras empresas, uma maior integração 
com o mercado capitalista mundial, uma maior diferenciação salarial entre os trabalhadores com vistas a 
incentivar o aumento da produtividade, etc. E os partidos comunistas, que detinham o monopólio do poder 
nesses países do socialismo real, em grande parte ou desapareceram ou começaram a disputar eleições com 
inúmeros outros partidos que se multiplicaram. 
 
A acirrada oposição ideológica entre capitalismo e socialismo, ou Estados Unidos e ex-União Soviética, cedeu 
lugar à rivalidade econômica entre os Estados Unidos, Japão e Europa. Uma nova onda de nacionalismo vem 
ocorrendo e, ao mesmo tempo vivemos um momento de inegável internacionalização e ampliação da 
interdependência entre os países. 
 
Como interpretar essas mudanças? 
 
Para alguns, nada de radicalmente novo teria se passado nos últimos anos e todas as mudanças ocorridas no 
cenário internacional são minimizadas: redefinições de fronteiras e surgimento de novos Estados-Nações 
sempre ocorreram na História; o socialismo real atravessaria somente uma crise provisória, tal como aquelas 
que acometeram o capitalismo, e estaria mais forte que nunca na imensa China (podendo ainda renascer na 
ex-URSS); os Estados Unidos continuariam comandando do ponto de vista político-militar o mundo capitalista 
e a própria UNU; as mudanças tecnológicas e a ascensão do Japão e da nova Europa unificada são processos 
já antigos, explicáveis pela velha ordem... 
 
Para outros, as mudanças sugerem a existência de uma nova ordem mundial. É certo que mudanças sempre 
ocorreram nas relações internacionais e no próprio mapa-múndi. Todavia, as transformações geopolíticas 
ocorridas a partir de 1989 foram intensas e profundas, não se constituindo em fatos isolados, mas sim parte 
de uma alteração na ordem internacional. Seria um momento revolucionário, de aceleração do tempo, assim 
como ocorreu em 1939-45. 
 
No período da Segunda Guerra Mundial, assistiu-se ao declínio das potências europeias então dominantes, 
especialmente a Inglaterra, e a ascensão de uma ordem bipolar comandada por duas superpotências- Estados 
Unidos e União Soviética -, na qual a grande tônica centrou-se na oposição entre dois modelos sociais: o 
capitalismo e o socialismo real. 
 
Como definir então uma ordem mundial, se ela é sempre marcada pelos conflitos e pelos rearranjos territoriais? 
Podemos fazer uso, como ponto de partida, de um dicionário especializado: "A situação estrutural das relações 
internacionais é a de anarquia, com atores ou sujeitos múltiplos, em especial os Estados e os conflitos ou 
guerras entre eles [...]. A existência de grandes potências introduz um fator de ordem na anarquia internacional, 
que preside particularmente as relações entre os grandes e pequenos Estados. O equilíbrio entre as grandes 
potências é um outro elemento importante nessa ordem. Esses dois elementos, a hierarquia entre Estados e 
o equilíbrio entre as grandes potências, constituem os principais fatores que transformam a imensa pluralidade 
caótica de Estados num sistema relativamente organizado, numa relativa ordem." 

(BORBIO, Norberto e outros. Dicionário de política. Brasília. UNB, 1986) 
 
Ou seja, a ordem internacional resulta do entrecruzamento das ações de agentes ou sujeitos plurais, onde os 
Estados se sobressaem. Tradicionalmente ela implica guerras e/ ou alianças militares entre Estados, mas 
também - e cada vez mais no decorrer do século XX e início do XXI - as relações comerciais, financeiras e 
tecnológicas nela desempenham o seu papel. Ela possui, explícita ou implicitamente, normas e até mesmo 
uma hierarquia nas relações entre países, mas sempre despontam as crises, as rupturas, o fato inesperado e 
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um enorme potencial de caos ou desordem, que deixam suas marcas no espaço geográfico ao mesmo tempo 
que o utilizam para se expressar na ação. 
 
Nossa ideia central é que ocorreu nesses últimos anos a passagem de uma ordem bipolar pós-Segunda Guerra 
Mundial para uma nova ordem geopolítica, designada provisoriamente como multipolar, e que já prevaleceu 
nos anos 90. 
 
Os traços essenciais de cada uma dessas ordens mundiais e os motivos ou razões que levaram a essa 
mudança é o que iremos analisar a seguir. 
 
A nova ordem mundial 
 
Nos últimos anos, principalmente de 1989 a 1991, o mapa-múndi político sofreu transformações radicais. Novos 
Estados-nações (países) surgiram e outros desapareceram. Como exemplo disso, podemos citar a antiga 
Alemanha Oriental, hoje uma província da Alemanha reunificada. Ou antiga Tchecoslováquia, hoje em dois 
novos Estados-nações: a República Tcheca e a Eslováquia. Contudo, as mudanças mais surpreendentes 
aconteceram na Iugoslávia e na União Soviética. A Iugoslávia, além de ter sido dividida em cinco novos países 
(Croácia, Eslovênia, Bósnia, Macedônia e Iugoslávia), conheceu uma sangrenta guerra civil pela partilha da 
Bósnia-Herzegóvina. A União Soviética, por sua vez, viu-se obrigada a fragmentar-se em 15 nações 
independentes. Do ponto de vista geopolítico, é possível comparar esse período a um outro do nosso século, 
quando também aconteceram mudanças profundas no mapa-múndi, por ocasião da segunda guerra mundial. 
Nesses dois momentos ocorreram não apenas mudanças geopolíticas, mas também uma crise de uma 
ORDEM MUNDIAL e a emergência de uma outra. Antes da segunda guerra mundial havia uma ordem 
multipolar, ou seja, com base em vários polos ou centros de poder que disputavam a hegemonia internacional: 
Inglaterra, ex-grande e exclusiva potência mundial no século XIX, em decadência hegemônica; a França e em 
especial a Alemanha, grandes concorrentes no continente europeu; os EUA, grande potência da América; o 
Japão, que se lançava numa aventura imperialista no leste e sudeste asiático; e, por fim, a imensa Rússia, 
fortemente militarizada. O final da grande guerra trouxe um novo cenário: as potências europeias estavam 
arrasadas e consequentemente seus impérios na Ásia e África; o Japão, igualmente arrasado, perdeu as áreas 
que havia conquistado no extremo oriente (Coréia, Manchúria, partes da Sibéria, etc.). Duas novas potências 
mundiais? EUA e União Soviética? lotearam o mundo entre si. Foi a época da BIPOLARIDADE, a nova ordem 
mundial, que durou cerca de 45 anos, desde o final da segunda guerra até meados de 1991. O mundo bipolar 
foi marcado pela eterna disputa entre capitalismo e socialismo, tendo os EUA e a União Soviética de cada lado, 
respectivamente. Os EUA, líderes político-econômicos do mundo capitalista. A União Soviética, a guardiã e o 
exemplo a ser seguido no mundo socialista. Esse Status que começou a ser mudado com a ascensão do Japão 
e da Europa Ocidental, que passaram a disputar a supremacia internacional com os EUA, e ao esgotamento 
do modelo soviético.  
 
A Regionalização do Espaço Mundial 
Existem inúmeras divisões do espaço geográfico mundial, mas podemos separar duas formas de 
regionalização mais conhecidas e utilizadas. Uma é a setorização da Terra por critérios naturais, em especial 
pelos continentes. A outra é a divisão do espaço mundial por critérios sociais ou político-econômicos: o Norte 
(países ricos e industrializados) e o Sul (países pobres ou subdesenvolvidos). A primeira classificação tem 
como base a geologia, ou seja, o resultado de uma divisão natural operada ao longo do tempo geológico, que 
separou os continentes. A segunda forma de classificar toma como referência a sociedade. É uma divisão do 
espaço com base em elementos político-econômicos. O homem aqui é visto como agente principal, 
transformando o seu meio natural. De forma simplificada, podemos afirmar que aqueles estudos que têm na 
Terra (natureza) o seu referencial, fazem parte da chamada geografia tradicional. Por outro lado, também 
simplificando um pouco, podemos dizer que aqueles estudos que referenciam-se na sociedade, enquadram-
se na chamada geografia crítica. Trata-se de uma geografia que entende o espaço geográfico como produto 
da atividade humana.  
 
Dos Três Mundos à Oposição Norte/Sul 
A regionalização do espaço mundial com base em critérios sociais sempre está ligada ordem internacional que 
prevalece num certo momento, ao equilíbrio instável dos países e os grupos de países, à disputa (ou 
cooperação) entre as grandes potências mundiais. Após 1945 o mundo dividiu-se em três "mundos" ou 
conjuntos de países: o primeiro mundo (países capitalistas desenvolvidos); o segundo mundo (países 
socialistas ou de economia planificada); e o terceiro mundo (áreas periféricas ou subdesenvolvidas, com 
frequência marcadas por disputas entre capitalismo e socialismo). Para entendermos a regionalização atual, 
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dos anos 90 e início do século XXI, temos que estudar a crise do segundo mundo e como essa crise vem 
reforçando a oposição entre o Norte e o Sul.  
 
Os Sistemas Socioeconômicos 
Capitalismo e socialismo são dois tipos de sistemas bastante diferentes entre si. Podemos dizer que o 
capitalismo caracteriza-se por apresentar uma economia de mercado e uma sociedade de classes. O 
socialismo, por sua vez, basicamente constitui-se por uma economia planificada e uma sociedade teoricamente 
sem classes. A sociedade capitalista é dividida basicamente em duas classes sociais: a burguesia, composta 
pelos capitalistas, donos dos meios de produção (fábricas, bancos, fazendas, etc.), e o proletariado (urbano e 
rural), que vive de salários, trabalhando para os donos do capital. No entanto, existem indivíduos que não se 
enquadram em nenhuma destas classes, como por exemplo os profissionais liberais (advogados com escritório 
próprio, médicos c/consultório particular, etc.). Na economia planificada, o elemento principal do funcionamento 
do sistema econômico (produção, consumo, investimentos, etc.) é o plano e não o mercado. Nesse sistema os 
meios de produção são públicos ou estatais, quase não existindo empresas privadas. Teoricamente, não 
deveria haver estratificação social nesse sistema, mas o que se verificou na prática foi o surgimento de uma 
elite burocrática que dirigia o sistema produtivo, constituindo-se em nova classe dominante.  
 
O Reforço das disparidades entre o Norte e o Sul 
Com a crise do mundo socialista, aumenta a oposição entre o Norte e o Sul. Isso, porque deixa de haver o 
conflito LESTE/OESTE, ou seja, entre o socialismo real o capitalismo. As duas superpotências das últimas 
décadas tinham um poderio avassalador e nenhum conflito importante no plano mundial deixava de ter a 
participação direta ou indireta delas. Nessa época, a oposição entre o Norte rico e o Sul pobre nunca 
transparecia claramente, porque estava sempre abafada pelo conflito LESTE/OESTE. O segundo mundo 
chegou a abranger cerca de 32% da população mundial no início dos anos 80, mas hoje ele praticamente não 
existe mais. Assim, colocando-se os antigos países socialistas mais pobres ou menos industrializados (China, 
Mongólia, Camboja, Vietnã, Cuba, etc.) no Sul subdesenvolvido, e os mais industrializados (Rússia, Hungria, 
Polônia, República Tcheca, etc.) no Norte, temos a oposição entre o Norte desenvolvido, com 23% da 
população mundial, e o Sul com 71% desse total demográfico. Esta é a principal oposição mundial dos anos 
90.  
 
As Disparidades tendem a aumentar 
A oposição entre o Norte e o Sul tem ainda um outro motivo para se acentuar: as desigualdades internacionais, 
que vêm aumentando desde os anos 80 e devem se agravar ainda mais até o início do século XX. O PNB dos 
ricos sempre tem aumentado, enquanto os de grande parte dos países pobres tem diminuído, especialmente 
na África. De forma resumida, podemos dizer que isso se deve ao seguinte: enquanto as economias mais 
avançadas estão atravessando a chamada Revolução técnico-científica, com substituição de força de trabalho 
desqualificada por máquinas, com a expansão da informática, etc., os países mais pobres só têm duas coisas 
a oferecer? matérias-primas e mão de obra barata -, e esses elementos perdem valor a cada dia. Somente os 
países com uma força de trabalho qualificada (resultado de um ótimo sistema educacional) e tecnologia 
avançada é que possuem condições ideais para o desenvolvimento. 
 
O Subdesenvolvimento 
De forma sucinta, podemos definir o subdesenvolvimento como uma situação econômico-social caracterizada 
por dependência econômica e grandes desigualdades sociais.  
 
Subordinação ou dependência econômica 
Todos os países do Sul ou do terceiro mundo são economicamente dependentes dos países desenvolvidos. 
Tal dependência manifesta-se de três maneiras:  
I. Endividamento externo? normalmente, todos os países subdesenvolvidos possuem vultosas dívidas para 
com grandes empresas financeiras internacionais.  
II. Relações comerciais desfavoráveis? geralmente, os países subdesenvolvidos exportam produtos primários 
(não industrializados), como gêneros agrícolas e minérios. As importações, por sua vez, consistem 
basicamente de produtos manufaturados, material bélico e produtos de tecnologia avançada (aviões, 
computadores, etc.). Esta relação comercial revela-se terrivelmente desvantajosa, pois os artigos importados 
têm valor agregado bem maior do que os exportados, e ainda se valorizam mais rapidamente.  
III. Forte influência de empresas estrangeiras? nos países subdesenvolvidos, boa parte das principais 
empresas industriais, comerciais, mineradoras e às vezes até agrícolas é de propriedade estrangeira, 
possuindo a matriz nos países desenvolvidos. São as chamadas multinacionais. Uma grande parcela dos 
lucros dessas empresas é remetida para suas matrizes, o que provoca descapitalização no terceiro mundo.  
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Grandes Desigualdades Sociais  
Em todos os países subdesenvolvidos, a diferença entre ricos e pobres é muito mais acentuada do que nos 
países desenvolvidos. Por exemplo, na Colômbia, 2,6% da população possui 40% da renda nacional; no Chile, 
2% dos proprietários possuem 50% das terras agrícolas. Dessa forma, a população de baixa renda acaba 
sofrendo de sérios problemas de subnutrição, falta de moradias, atendimento médico-hospitalar inadequado, 
insuficiência de escolas, etc.  
 
Como Definir a Nova Ordem? 
 
A nova ordem costuma ser definida como multipolar. Isso quer dizer que existem vários polos ou centros de 
poder no plano mundial. Hoje temos três grandes potências mundiais de poderio econômico, tecnológico e 
político-diplomático: EUA, Japão e a União Europeia. Assim, o século XX começou com uma ordem multipolar, 
passou para a bipolaridade e termina com uma nova multipolaridade. Que diferenças existem entre a 
multipolaridade deste fim de século e aquela do início? A primeira grande diferença é que no início do século 
havia somente um agente no cenário internacional: o Estado Nacional (como, por exemplo, Inglaterra, 
Alemanha, etc.) e tudo girava ao redor de suas relações econômicas e político-militares. Já nos dias hodiernos 
há um relativo enfraquecimento do estado-nação e um fortalecimento de outros agentes internacionais? a ONU, 
em primeiro lugar, e também as empresas multinacionais e as diversas organizações mundiais 
(governamentais e não-governamentais) que atuam nas áreas ambiental, econômica, cultural, técnica, etc. Em 
segundo lugar, no início do século vivia-se uma situação de pré-guerra: as rivalidades entre potências 
conduziam inevitavelmente a conflitos bélicos entre si, o que ocorreu efetivamente de 1914 a 1918 e novamente 
de 1939 a 1945. Hoje isso é extremamente improvável de acontecer, pois no lugar de uma disputa acirrada 
pela hegemonia mundial, existe uma crescente cooperação, uma interdependência, inclusive com a criação de 
mercados regionais ou blocos econômicos. Dessa forma, as três grandes potências são ao mesmo tempo rivais 
e associados, possuem alguns interesses conflitantes e inúmeros outros em comum. A ordem mundial era tida 
como dicotômica ou dualista, ou seja, predominava a oposição entre o bem e o mal, entre o capitalismo e o 
socialismo. A nova ordem é pluralista, ou seja, possui várias frentes de oposição, como ricos/pobres; 
cristãos/muçulmanos (islâmicos); interesses mercantis/consciência ecológica, etc.  
 

A NOVA GEOPOLÍTICA DAS NAÇÕES 
 
O PODER GLOBAL DOS ESTADOS UNIDOS: expansão, hegemonia e projeto imperial. 
 
Os Estados Unidos foram o primeiro estado nacional que se formou fora da Europa. Mas sua conquista e 
colonização foi uma obra do expansionismo europeu, assim como sua guerra de independência foi uma “guerra 
europeia”. E seu nascimento foi – ao mesmo tempo – o primeiro passo do processo de universalização do 
sistema político interestatal, inventado pelos europeus, e que só se completaria, no final do século XX. Além 
disso, depois da independência das 13 Colônias, em 1776, os Estados Unidos se expandiram de forma 
contínua, como aconteceu com todos os estados nacionais que já se haviam transformado em Grandes 
Potências, e em Impérios Coloniais.  
 
Pelo caminho das guerras ou dos mercados, os Estados Unidos anexaram a Flórida em 1819, o Texas em 
1835, o Oregon em 1846, e o Novo México e a Califórnia em 1848. E no início do século XIX, o governo dos 
Estados Unidos já havia ordenado duas “expedições punitivas”, de tipo colonial, no norte da África, onde seus 
navios bombardearam as cidades de Tripoli e Argel, em 1801 e 1815. Por outro lado, em 1784, um ano apenas 
depois da assinatura do Tratado de Paz com a Grã-Bretanha, já chegavam aos portos asiáticos os primeiros 
navios comerciais norte-americanos, e meio século depois, os Estados Unidos, ao lado das Grandes Potencias 
econômicas europeias, já assinavam ou impunham Tratados Comerciais, à China, em 1844, e ao Japão, em 
1854. Por fim, na própria América, quatro décadas depois da sua independência, os Estados Unidos já se 
consideravam com direito à hegemonia exclusiva em todo continente, e executaram sua Doutrina Monroe 
intervindo em Santo Domingo, em 1861, no México, em 1867, na Venezuela, em 1887, e no Brasil, em 1893. 
E, finalmente, declararam e venceram a guerra com a Espanha, em 1898, conquistando Cuba, Guam, Porto 
Rico e Filipinas, para logo depois intervir no Haiti, em 1902, no Panamá, em 1903, na República Dominicana, 
em 1905, em Cuba, em 1906, e, de novo, no Haiti, em 1912. Por fim, entre 1900 e 1914, o governo norte-
americano decidiu assumir plenamente o protetorado militar e financeiro da República Dominicana, do Haiti, 
da Nicarágua, do Panamá e de Cuba, e confirmou a situação do Caribe e da América Central como sua “zona 
de influência” imediata e incontestável. 
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Na 1ª. Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram uma participação decisiva para a vitória da Grã-Bretanha e 
da França, na Europa, e nas decisões da Conferência de Paz de Versailles, em 1917. Mas foi só depois da 2ª. 
Grande Guerra que os norte-americanos ocuparam o lugar da Grã-Bretanha dentro do sistema mundial, 
impondo sua hegemonia na Europa e na Ásia, e um pouco mais a frente, no Oriente Médio, depois da Crise 
de Suez, em 1956. Foi neste período de reconstrução da Europa, da Ásia e do próprio sistema político e 
econômico mundial, que os Estados Unidos lideraram - até a década de 70 - uma experiência sem precedentes 
de “governança mundial” baseada em “regimes internacionais” e “instituições multilaterais”, tuteladas pelos 
norte-americanos. A engenharia deste novo sistema apoiou-se na bipolarização geopolítica do mundo, com a 
União Soviética, e numa relação privilegiada dos Estados Unidos com a Grã-Bretanha, e com os “povos de 
língua inglesa”. Mas, além disto, tiveram papel decisivo no funcionamento dessa nova “ordem regulada”: a 
unificação europeia, sob proteção militar da OTAN, e a articulação econômica – original e virtuosa - dos 
Estados Unidos com o Japão e a Alemanha, que foram transformados em “protetorados militares” norte-
americanos e em líderes regionais do processo de acumulação capitalista, na Europa e no Sudeste Asiático.  
 
Esse período de reconstrução do sistema mundial, e de “hegemonia benevolente” dos Estados Unidos, durou 
até a década de 70, quando os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã e abandonaram o regime 
monetário e financeiro internacional, criado sob sua liderança, na Conferência de Bretton Woods, no final da 
2ª. Guerra Mundial. Foi quando se falou de uma “crise de hegemonia”, e muitos pensaram que fosse o final 
poder americano.  Existe uma interpretação dominante, sobre esta “crise da hegemonia americana”, da década 
de 70, que realça, no campo geopolítico, as derrotas militares e os fracassos diplomáticos dos Estados Unidos, 
no Vietnã -  e seu “efeito dominó” no Laos e no Camboja - mas também na África, na América Central, e no 
Oriente Médio, culminando com a revolução xiita e a “crise dos reféns”, no Irã, e a invasão soviética do 
Afeganistão, já no final da década, em 1979. Essa mesma interpretação costuma destacar, pelo lado 
econômico, o fim do “padrão dólar”, a subida do preço do petróleo, a perda de competitividade da economia 
norte-americana, e a primeira grande recessão econômica mundial, depois da 2ª. Grande Guerra. Uma 
sucessão de acontecimentos que teriam fragilizado e desafiado o poder americano, provocando uma 
avassaladora resposta conservadora, na década de 80. Uma resposta que teria permitido a “retomada da 
hegemonia”, e teria dado origem às principais transformações do sistema mundial, no fim século XX. 
 
Mas existe outra maneira - mais dialética - de ler estes mesmos acontecimentos, a partir do processo da 
reconstrução do sistema mundial, e do sucesso da hegemonia norte-americana, depois do fim da 2ª. Guerra 
Mundial. Deste ponto vista, o renascimento competitivo da Alemanha e do Japão foi uma consequência 
necessária do crescimento econômico capitalista da “era de ouro”, e da estratégia norte-americana de 
articulação preferencial da sua economia com as economias alemã e japonesa, induzida pela Guerra Fia, 
dentro da Comunidade Europeia, e pela Revolução Chinesa e as Guerras da Coréia e do Vietnã, no Sudeste 
Asiático. 
 
Foi este mesmo sucesso econômico, e o consequente fortalecimento da Alemanha Ocidental que permitiu que 
o governo socialdemocrata de Willie Brandt tomasse a iniciativa de se aproximar da União Soviética, sem 
consultar aos Estados Unidos. Dando início à segunda movida geopolítica mais importante do início da década 
de 70, a Ostpolitik, que seria mantida e aprofundada, depois da reunificação da Alemanha, e do reaparecimento 
da Rússia no tabuleiro geopolítico europeu. Por outro lado, o aumento do peso econômico e da competitividade 
mundial da Europa e do Japão, junto com o aumento dos gastos expansionistas dos Estados Unidos no Vietnã, 
só poderiam acabar pressionando a paridade do dólar em ouro, estabelecida em Bretton Woods. Depois de 
1968, cresceu o déficit orçamentário americano, e os Estados Unidos começaram a apresentar déficits no seu 
balanço comercial, os primeiros desde a 2ª. Guerra Mundial. Por isso, antes do momento da ruptura final do 
“padrão dólar”, em 1973, as autoridades monetárias americanas já vinham discutindo o problema, e analisando 
as alternativas mais favoráveis aos interesses dos Estados Unidos, incluindo as teses “desregulacionistas” que 
haviam sido defendidas, e derrotadas transitoriamente, pelos setores financeiros, na Conferência de Bretton 
Woods. Desse ponto de vista, a “crise do dólar”, no início dos anos 70, não foi um acidente nem foi uma derrota, 
foi o resultado de um período de sucesso econômico e foi também uma mudança planejada da estratégica 
econômica internacional dos Estados Unidos, feita com o objetivo de manter a autonomia da política econômica 
e preservar a liderança mundial da economia norte-americana. Da mesma forma, se pode dizer que o 
fortalecimento tecnológico da União Soviética, no campo militar e espacial, que assustou os Estados Unidos 
na década de 70, também foi uma consequência inevitável da estratégia americana de contenção e de pressão 
militar e tecnológica contínua sobre a União Soviética, que serviu, ao mesmo tempo, para justificar os massivos 
investimentos tecnológico-militares dos Estados Unidos.  
 
Por último, a chamada “insubordinação da periferia”, que é incluída como parte da “crise dos 70”, foi ao mesmo 
tempo, pelo menos em parte, uma grande vitória geopolítica dos Estados Unidos, que apoiaram o processo da 
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descolonização da África e da Ásia, ao lado da União Soviética. No final da 2ª. Guerra, existia cerca de 60 
estados nacionais, e no momento em que terminou a Guerra Fria, já havia cerca de 200 estados nacionais 
independentes, em todo o mundo. E foi exatamente no período da “ordem regulada”, ou da “hegemonia 
benevolente” dos Estados Unidos, que o sistema “interestatal” se universalizou, criando uma nova realidade e 
um desafio à “governança mundial”, que começou a se manifestar de forma mais aguda, na década de 60, 
durante a descolonização africana.  
 
De vários pontos de vista, portanto, se pode dizer que no final da década de 60, já havia se esgotado o espaço 
e o tempo da parceria virtuosa e da “hegemonia benevolente” dos Estados Unidos. Ela foi atropelada pelo seu 
próprio sucesso e suas contradições, e foi modificada pelo poder de autotransformação do seu criador e 
hegemon, os Estados Unidos, que “fugiu para frente” e redefiniu o seu projeto internacional, para manter sua 
dianteira, na corrida pelo poder e pela riqueza, dentro do sistema mundial. E foi com este objetivo que os 
Estados Unidos abandonaram o Sistema de Bretton Woods, recuperando sua liberdade de iniciativa monetária; 
e abandonaram o Vietnã e se aproximaram da China, renegociando a sua posição expansionista no sudeste 
asiático, e devolvendo aos chineses os seus antigos “estados tributários” da Conchinchina. Foi exatamente 
assim que começou, em 1970, a grande transformação geopolítica do sistema mundial, que segue em pleno 
curso, no início do século XXI: num primeiro momento, a China e os Estados Unidos assumiram 
a reorganização conjunta do tabuleiro geopolítico do sudeste asiático, sem que os norte-americanos 
abandonassem sua proteção militar do Japão, de Taiwan e da Coréia do Sul. Mas depois, esta mesma 
mudança estratégica dos anos 70, acabou abrindo as portas e refazendo o mapa econômico do mundo, com 
a construção do eixo entre a China e os Estados Unidos, que se transformou na locomotiva da economia 
mundial.  
 
Assim mesmo, não há dúvida que a derrota no Vietnã teve um papel importante no início da “revolução militar”, 
que mudou a concepção estratégica e logística da guerra, no fim do século XX. Depois da derrota, os Estados 
Unidos desenvolveram novos sistemas de informação, controle e comando dos campos de batalha; e 
investiram pesadamente na produção de novos vetores, bombas teledirigidas e equipamentos sob comando 
remoto. Uma nova tecnologia militar que foi experimentada na Guerra do Golfo, em 1991, e que depois se 
transformou numa ferramenta importante do projeto imperial americano, dos anos 90. Da mesma forma que a 
“crise do dólar”, a desregulação dos mercados teve um papel decisivo na “revolução financeira” dos anos 80/90, 
e no nascimento do novo sistema monetário “dólar-flexível”, que também se transformaram em ferramentas de 
poder fundamentais para a “escalada americana”, nas décadas seguintes. Depois de 1991, com a eliminação 
da concorrência soviética e com a ampliação do espaço desregulado da economia mundial, criou-se um novo 
tipo de “território global”, submetido à senhoriagem do dólar, e à velocidade de intervenção das forças militares 
americanas. Foi o momento em que o sistema mundial deixou para trás, definitivamente, a perspectiva de 
um modelo “regulado” de “governança global”, e de “hegemonia benevolente”, e começou a experimentar o 
novo projeto imperial americano que começou a ser desenhado nos anos 70, e alcançou “velocidade de 
cruzeiro” na década de 90, no período em que a China ainda digeria a sua própria mudança de estratégia 
econômica e geopolítica internacional.  
 
O limite do império   
                
Depois da queda do Muro de Berlim, o bombardeio de Bagdá, em 1991, cumpriu um papel equivalente ao 
bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, em 1945: definiu o poder e a hierarquia do sistema mundial, 
depois do fim da Guerra Fria. Mas, dessa vez, não houve um “acordo de paz”, nem havia outra potência com 
capacidade de negociar ou limitar o poder unilateral dos Estados Unidos. Foi assim que, depois do fim da União 
Soviética e da Guerra Fria, e no auge da globalização financeira, o mundo experimentou na década de 90, pela 
primeira vez na história, a possibilidade real de um império global. Mas esta nova “situação imperial” ficou 
encoberta, num primeiro momento, pela comemoração coletiva da vitória “ocidental”, e pela força da 
ideologia da globalização, com sua crença no fim da história, e das fronteiras nacionais, e das próprias guerras. 
Só no início do século XXI, em particular depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, é que o projeto 
imperial americano ficou mais transparente. A despeito disto, olhando retrospectivamente, se pode ver que o 
próprio período Clinton - que foi o auge da utopia globalitária - seguiu depois de 1993, a mesma orientação 
estratégica que vinha sendo adotada pelo governo Bush (pai), depois do fim da Guerra do Golfo, ambos 
convencidos de que o novo século deveria ser um “século americano”. Durante os oito anos, dos seus dois 
mandatos, a administração Clinton manteve um forte ativismo militar, apesar de sua retórica a favor da 
“convivência e integração pacífica dos mercados nacionais”. Neste período, segundo Andrew Bacevich, “os 
Estados Unidos fizeram 48 intervenções militares, muito mais do que em toda a Guerra Fria”. Depois de 2001, 
a nova administração Bush (filho) mudou a retórica da política externa americana e voltou a usar a linguagem 
militarista, defendendo o direito unilateral dos Estados Unidos de fazer intervenções militares preventivas, em 
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nome da sua “guerra global ao terrorismo”, declarada depois dos atentados do 11 de setembro. Mas mesmo 
nos seus momentos mais belicistas, a administração Bush não abandonou o discurso a favor do liberalismo 
econômico, nem as pressões concretas, para obter a abertura e desregulação de todos os mercados nacionais. 
 
Quando se olha a década e 90, do ponto de vista desse projeto imperial, e do seu expansionismo militar, muito 
antes dos ataques terroristas, se compreende melhor a rapidez e as intenções geopolíticas da ocupação 
americana dos territórios fronteiriços da Rússia, que haviam estado sob influência soviética, até 1991. O 
movimento de ocupação começou pelo Báltico, atravessou a Europa Central, a Ucrânia e a Bielorússia, passou 
pela “pacificação” dos Bálcãs; e chegou até a Ásia Central e ao Paquistão, ampliando as fronteiras da OTAN, 
mesmo contra o voto dos europeus. Ao terminar a década, a distribuição geopolítica das novas bases militares 
norte-americanas não deixa dúvidas sobre a existência de um novo “cinturão sanitário”, separando a Alemanha 
da Rússia, e a Rússia da China, e sobre a existência de um novo poder militar global, com o controle 
centralizado de uma infraestrutura mundial de poder, com mais de 700 bases ao redor do mundo, com acordos 
de “apoio militar recíproco” com cerca de 130 países, com o controle soberano de todos os oceanos, e com a 
capacidade de intervenção quase instantânea, em qualquer ponto do espaço aéreo mundial. Da mesma forma, 
quando se olha para a década de 90, do ponto de vista do projeto americano de construção de um “império 
financeiro mundial”, também se compreende melhor a lógica expansiva da sua política de desregulação, 
privatização e globalização financeira. No fim da década de 90, o dólar havia se transformado na moeda do 
sistema monetário internacional, sem ter o padrão de referência que não seja o próprio poder americano, e o 
arbítrio do seu Banco Central, o FED. E os títulos da dívida pública dos Estados Unidos haviam se transformado 
na base do novo sistema monetário, atuando como reserva e ativo financeiro, de quase todos os governos do 
mundo.  
 
Mas logo depois, no início do século XXI, esse projeto imperial começou a apresentar algumas dificuldades, 
apesar de sua estrutura de poder global. Depois de vencer a Guerra do Afeganistão, os Estados Unidos 
lideraram e venceram a Guerra do Iraque, em 2003, conquistando Bagdá, destruindo as forças militares 
iraquianas e destituindo o presidente Saddam Hussein. Após suas duas vitórias, entretanto, as forças norte-
americanas não conseguiram reconstruir os dois países, nem conseguiram definir com precisão seus objetivos 
de longo prazo, depois da constituição de governos locais tutelados. Mas estes foram apenas os dois últimos 
episódios, de uma experiência política e militar imperial que não tem sido bem-sucedida, do ponto de vista dos 
objetivos imediatos dos Estados Unidos.  Suas intervenções militares não expandiram a democracia nem os 
mercados livres; as guerras aéreas não foram suficientes, sem a conquista territorial; e a conquista territorial 
militar não conseguiu dar conta da reconstrução nacional dos países derrotados. Com certeza, não se trata 
de uma “crise final” do poder americano, nem do apocalipse do sistema mundial, o que está acontecendo é 
que o projeto imperial dos Estados Unidos alcançou seu limite, dentro as regras do atual sistema mundial, e 
não tem como avançar mais. Por duas razões fundamentais: em primeiro lugar, parece impossível de sustentar 
um império global sem colônias, só com bases militares, e os Estados Unidos não tem disposição nacional de 
arcar com os custos de um sistema colonial;  em segundo lugar, uma vez mais, o sucesso da estratégia 
“asiática” dos Estados Unidos, dos anos 70, já gerou uma nova realidade que lhe escapa ao controle e, hoje, 
os Estados Unidos não têm mais como frear a expansão econômica da China, nem teriam mais como conceber 
um império mundial, que não contasse pelo menos com uma parceira chinesa. 
 
Mas, neste momento, o quadro é bem mais complicado, porque o atolamento militar americano no Oriente 
Médio, e a velocidade gigantesca do expansionismo econômico chinês, estão provocando, em conjunto, uma 
rápida fragmentação do sistema mundial, e a volta da luta pelas supremacias regionais. Ninguém mais acredita 
na possibilidade de uma “vitória definitiva” na “guerra global” ao terrorismo, na forma em que vem sendo 
conduzida pelos Estados Unidos, desde 2001. Nem acredita que se possa parar, interromper ou desacelerar 
a “asiatificação” da economia mundial. E não existe, neste momento, mais nenhum projeto “ético”, ou ideologia 
capaz de mobilizar a opinião pública mundial, legitimar as intervenções americanas, ou agregar as principais 
potências. A utopia da globalização se converteu num lugar comum, e perdeu sua capacidade de 
convencimento, a socialdemocracia padece de anemia profunda e o nacionalismo está reaparecendo por todos 
os lados. E não existe, dentro dos Estados Unidos, neste momento, nenhuma alternativa política, 
suficientemente poderosa, com um projeto claro de mudança da sua atual estratégia internacional. Enquanto 
isso, estamos assistindo um retorno do sistema mundial à “geopolítica das nações” e à competição 
mercantilista entre as suas economias nacionais, com repercussões em todos os cantos do mundo. 
  
A VOLTA DAS NAÇÕES 
 
Resumindo: neste início do século XXI, a crise expansiva do império americano está reacendendo a 
competição entre as nações e, em todos os lados, o que se observa é uma diminuição da capacidade de 
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intervenção unilateral dos Estados Unidos, com o aumento dos graus de incerteza e de liberdade de ação das 
velhas e novas potências, em cada um dos “tabuleiros regionais” do sistema mundial: 
 
I) Começando pelo Oriente Médio, que se transformou no epicentro da conjuntura internacional, e no principal 
símbolo das limitações atuais do projeto imperial americano. O insucesso da intervenção militar, sobretudo 
depois do fim da Guerra do Iraque, desacreditou definitivamente o projeto do “Grande Médio Oriente”, da 
segunda administração Bush, que se propunha implantar democracias e mercados livres, no território situado 
entre o Marrocos e o Paquistão. Mas além disto, corroeu a credibilidade das ameaças americanas de 
intervenção no Irã, na Coréia do Norte ou em qualquer outro estado com alguma força militar e apoio 
internacional. Muito mais grave do que isto, entretanto, é a guerra civil que ameaça estilhaçar o território do 
Iraque e que não tem perspectiva de conclusão. E o efeito paradoxal da ação norte-americana, que provocou 
uma reviravolta na correlação de poder regional, ao fortalecer o eixo de poder xiita, liderado pelo Irã, que se 
transformou no grande desafiante da hegemonia norte-americana no Oriente Médio. Com o aumento do poder 
dos xiitas na região, o Irã exerce hoje uma influência, cada vez maior, no próprio Iraque, no Líbano, na 
Palestina, e dentro de todos os grupos islâmicos mais resistentes ao poder de Israel e dos Estados Unidos, 
dentro da região. Este aumento da influência iraniana acirrou a competição regional, com Israel, mas também 
com o Egito, Arábia Saudita, Jordânia, e pode ter desdobramentos muito complicados, se desencadear uma 
corrida atômica na região. Os Estados Unidos seguirão tendo grande influência no Oriente Médio, mas 
perderam sua posição arbitral, e daqui para frente terão que conviver com a presença ativa da Rússia, da 
China e de outros países com interesses nos recursos energéticos do Oriente Médio. E, sobretudo, com o 
desafio e a competição hegemônica com o Irã, dentro da própria região. 
 
II) Na Europa, a situação é menos conflitiva, mas é indisfarçável o aumento da resistência ao unilateralismo 
norte-americano, e ao poder militar da OTAN. Aumentou o tamanho da União Europeia e a extensão da OTAN, 
mas a Europa vive, neste momento, uma situação de paralisia estratégica e decisória. E seu principal problema 
está cada vez mais visível:  a União Europeia não dispõe de um poder central unificado e homogêneo, capaz 
de definir e impor objetivos e prioridades estratégicas, ao conjunto dos estados associados. Pelo contrário, 
está cada vez mais dividida entre os projetos europeus de seus membros mais importantes, a França, a Grã-
Bretanha e a Alemanha. Uma divergência que não esconde a competição secular entre estes três países, que 
ficou adormecida depois da 2ª Guerra Mundial, mas reapareceu depois do fim da Guerra Fria, com a 
reunificação da Alemanha, e o ressurgimento da Rússia. É indisfarçável o temor atual da França e da Grã-
Bretanha, frente ao fortalecimento da Alemanha, no centro da Europa. E não há dúvida que a reunificação da 
Alemanha, e o reaparecimento da velha Rússia, no cenário europeu, atingiram fortemente o processo da 
unificação europeia. A Alemanha fortaleceu sua posição como a maior potência demográfica e econômica do 
continente, e passou a ter uma política externa mais autônoma, centrada nos seus próprios interesses 
nacionais. Depois da sua reunificação, a Alemanha vem aprofundando a sua Ostpolitik dos anos 60, e vem 
promovendo uma forte expansão econômico-financeira, na direção da Europa Central e da Rússia. Uma 
estratégia que recolocou a Alemanha no epicentro da luta pela hegemonia dentro de toda a Europa, e dentro 
da própria União Europeia, ofuscando o papel da França e desafiando o “americanismo” da Grã-Bretanha. Não 
é impossível uma aliança estratégica da Alemanha com a Rússia, que é a maior fornecedora de energia da 
Alemanha e de toda a Europa, além de ser a segunda maior potência atômica do mundo. Mas, se esta aliança 
existir, afetará radicalmente o futuro da União Europeia e de suas relações com os Estados Unidos, e não é 
improvável que traga de volta a competição geopolítica dos estados europeus que foram os fundadores do 
atual sistema mundial.  
 
III) Na América Latina, o cenário é um pouco diferente, porque até hoje, a América foi o único continente do 
sistema mundial, onde nunca existiu uma disputa hegemônica entre os seus próprios estados nacionais. 
Primeiro, ela foi colônia, e em seguida, “fronteira de expansão” ou “periferia” da economia europeia, mas depois 
da sua independência, esteve sempre sob a égide anglo-saxônica: da Grã-Bretanha, até o fim do século XIX, 
e dos Estados Unidos, até o início do século XXI. Por outro lado, nestes quase dois séculos de vida 
independente, as lutas políticas e territoriais abaixo do Rio Grande, nunca atingiram a intensidade, nem tiveram 
os mesmos efeitos que na Europa. E tampouco se formou na América Latina um sistema integrado e 
competitivo, de estados e economias nacionais, como viria a ocorrer na Ásia, depois da sua descolonização. 
Como consequência, os estados latino-americanos nunca ocuparam posição importante nas grandes disputas 
geopolíticas do sistema mundial, e funcionou durante todo o século XIX, como uma espécie de laboratório de 
experimentação do “imperialismo de livre comércio”. Depois da 2ª Guerra Mundial, e durante a Guerra Fria, os 
governos sul-americanos se alinharam ao lado dos Estados Unidos, com exceção de Cuba, e depois da Guerra 
Fria, durante a década de 1990, a maioria dos governos da região aderiram às políticas e reformas neoliberais, 
preconizadas pelos Estados Unidos.  Mas agora, no início do século XXI, a América do Sul, em particular, está 
vivendo uma grande mudança, com uma virada à esquerda da maioria dos seus governos que são críticos das 
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políticas neoliberais e do “imperialismo norte-americano”. Neste sentido, é inegável que está em curso uma 
mudança no relacionamento da América do Sul, com os Estados Unidos. Sobretudo, depois da moratória bem-
sucedida da Argentina, em 2001, do fracasso do golpe de estado na Venezuela, que contou com a simpatia 
norte-americana, em 2002, e da rejeição do projeto norte-americano da ALCA, na reunião de Punta del Este, 
em 2005. Tudo isto, ao mesmo tempo em que se expandia o MERCOSUL, se formava a Comunidade Sul-
Americana de Nações e a ALBA, e ressurgia no continente a proposta de construção de um “socialismo do 
século XXI”, esquecida desde a derrota de Salvador Allende, em 1973. 
 
IV)   Durante a década de 90, generalizou-se a convicção de que a África seria um continente “inviável” e 
marginal dentro do processo vitorioso da globalização econômica. Tratava-se de um continente que não 
interessaria às Grandes Potências, nem às suas corporações e bancos privados. Mas a África não é tão 
simples nem homogênea, com seus 53 estados, 5 grandes regiões, e seus quase 800 milhões de habitantes. 
Um mosaico gigantesco e fragmentado de estados, onde não existe um verdadeiro sistema estatal competitivo, 
nem tampouco se pode falar de uma economia regional integrada De fato, o atual sistema estatal africano foi 
criado pelas potências coloniais europeias e só se manteve “integrado”, até 1991, graças à Guerra Fria e à sua 
disputa bipolar, que atingiu a África Setentrional, depois da crise do Canal de Suez em 1956; e a África Central, 
depois do início da luta pela independência do Congo, na década de 60; e finalmente,  a África Austral, depois 
da independência de Angola e Moçambique, em 1975. Depois da Guerra Fria, e depois do fracasso da 
“intervenção humanitária” dos Estados Unidos, na Somália, em 1993, o presidente Clinton visitou o continente 
africano, em 1998, e definiu a estratégia americana - de “baixo teor” - para o continente negro: paz e 
crescimento econômico, através dos mercados, da globalização e da democracia. Poucos anos depois, durante 
o primeiro governo republicano de George Bush (filho), os Estados Unidos participaram de várias negociações 
e forças de paz, e se envolveram no controle dos processos eleitorais das novas democracias, da Libéria, da 
Serra Leoa, do Congo, do Burundi e do Sudão. Mas de fato, a preocupação dos Estados Unidos com a África 
se restringe hoje, quase exclusivamente, à disputa das regiões petrolíferas e ao controle e repressão das forças 
islâmicas e dos grupos terroristas do Chifre da África. Nesse sentido, apesar dos gestos de boa vontade, tudo 
indica que a velha Europa não tem mais “fôlego”, e os Estados Unidos não tem mais “capacidade instalada”, 
para cuidarem do projeto de “renascimento africano”, proposto pelo presidente Mandela, na década de 90. 
Assim, não é improvável que, neste vácuo, acabe surgindo uma luta hegemônica local, ou que a nova presença 
econômica massiva da China e da Índia acabe se transformando num fator político importante, dentro da 
região. 
 
V)  Por fim, no leste asiático, o sistema regional de estados e economias nacionais, lembra, cada vez mais, o 
velho modelo europeu de acumulação de poder e riqueza, que está na origem do atual sistema mundial. É a 
região de maior dinamismo econômico, dentro do sistema mundial, e, ao mesmo tempo, é onde está em curso 
a competição mais intensa e explícita, pela hegemonia regional. Envolvendo suas velhas potências imperiais, 
a China, o Japão e a Coréia, mas também a Rússia, e os Estados Unidos. Até os anos 30, o Japão foi o aliado 
principal da Grã-Bretanha na região, e depois, também, dos Estados Unidos até a invasão japonesa da China, 
em 1938. Durante a 2ª. Guerra Mundial, os Estados Unidos se opuseram à invasão japonesa e se aproximaram 
da China, patrocinando sua participação na reunião tripartite de Moscou, em que foi convocada a Conferência 
de São Francisco, e depois patrocinaram a inclusão da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Com o começo da Guerra Fria, e com a vitória da Revolução Chinesa, seguida pelas Guerras da Coréia e do 
Vietnã, o Japão foi “reabilitado” e foi transformado em “protetorado militar” dos Estados Unidos, com uma 
posição econômica muito importante, dentro da hegemonia americana no sudeste asiático. 
 
Mas, a partir da década de 70, a mudança da estratégia internacional dos Estados Unidos e sua reaproximação 
da China, alteraram essa arquitetura regional montada depois da 2ª Grande Guerra. Na nova configuração, 
fortaleceu-se a posição chinesa, aumentando sua competição regional com o Japão, que foi agravada, 
recentemente, com a primeira experiência nuclear da Coréia do Norte. No início do século XXI, o envolvimento 
dos Estados Unidos com o Oriente Médio, e com sua “guerra global” ao terrorismo, diminuiu sensivelmente 
sua capacidade de intervenção direta nos assuntos do leste asiático. E está cada vez mais claro que se 
aumentar o distanciamento americano da região, haverá um rápido rearmamento japonês, com forte conotação 
nacionalista. Mais do que isto, se a Coréia do Norte não interromper suas experiências atômicas, o mais 
provável é que o Japão venha a ter o seu próprio arsenal atômico. Um quadro que pode complicar-se ainda 
mais, se a Índia for obrigada a envolver-se nesta disputa hegemônica, por sua própria decisão, ou por conta 
de uma aliança estratégica com os Estados Unidos. 
 
De qualquer maneira, a grande novidade geopolítica da região e a grande incógnita sobre seu futuro, está 
ligada à nova expansão global da China. Até o momento, ela tem se mantido fiel ao modelo original da 
expansão chinesa, do século XV, que foi basicamente diplomática e mercantil, à diferença da expansão bélica 

  www.apostilasobjetiva.com.br



11 
 

e mercantil - e depois capitalista - dos europeus. Do ponto de vista geopolítico, o mais provável é que a China 
se restrinja à luta pela hegemonia no sudeste asiático, e à sua região próxima do Pacífico. Mas se a China 
seguir os caminhos de todas as Grandes Potências deste sistema mundial, em algum momento, terá que 
combinar sua expansão econômica, com uma expansão político-militar global. E, neste caso, enfrentará a 
resistência e o poder anglo-americano. Mas não está excluída a possibilidade de que se repita o que já ocorreu, 
no século XVII, com a fusão dos interesses econômicos anglo-holandeses, e no século XX, com a fusão dos 
interesses anglo-americanos. A grande novidade, entretanto, é que já não se trataria de uma relação de 
competição, guerra e fusão entre europeus ou descendentes de europeus, se trataria de um retorno às relações 
e à competição que esteve no ponto de partida do sistema, uma espécie de “ajuste de contas”, entre os 
asiáticos e os europeus e seus descentes. 
  
UMA NOVA GEOMETRIA ECONÔMICA 
 
No final dos anos 90, a economia mundial perdeu fôlego, anunciando uma desaceleração cíclica, para a 
primeira década do século XXI. Depois de 2001, entretanto, houve uma reversão das expectativas, e a 
economia retomou o seu crescimento de forma generalizada e contínua, com baixa inflação e sem maiores 
desequilíbrios nos balanços de pagamento. Mas não existe uma explicação consensual para o que passou em 
2001, apesar de que muitos analistas atribuam o novo ciclo, ao impulso da política econômica “hiperativa” do 
governo americano, depois dos atentados de 11 de setembro. Assim mesmo, chama atenção a coincidência 
temporal desta retomada econômica, com o retorno da “geopolítica das nações”, e com o aumento da 
competição entre os estados e as economias nacionais.  E dentro desta perspectiva, o papel decisivo para a 
reversão econômica de 2001, que cumpriu a política econômica e monetária da China, praticada depois da 
crise financeira asiática de 1997, quando os chineses assimilaram as perdas necessárias à manutenção da 
estabilidade da sua moeda, e aceleraram seu gasto público para manter o dinamismo de seu mercado interno 
liderando a retomada quase imediata da economia regional. Essa convergência entre a geopolítica e a 
acumulação do capital, não é permanente, nem é universal. Há momentos históricos, e setores econômicos, 
em que seu distanciamento é maior, e outros em que a convergência é muito grande. Mas não há dúvida que 
a geopolítica e a economia andam quase juntas, quando se trata da competição e da luta por recursos naturais 
escassos e estratégicos, tanto para os estados como para os capitais privados. E neste campo, a disputa mais 
violenta sempre se deu em torno do controle e monopolização das fontes energéticas indispensáveis ao 
funcionamento econômico do sistema mundial, e de todas as suas economias nacionais, em particular a das 
suas Grandes Potências.  
 
Estados Unidos, China e Índia. 
 
Como agora, de novo, a grande competição econômica, e a grande disputa geopolítica está se dando em torno 
dos territórios e das regiões que dispõem dos excedentes energéticos para mover a nova “locomotiva” do 
crescimento mundial, puxada pelos Estados Unidos e a China, com efeitos imediatos sobre a Índia. Basta olhar 
para as duas pontas deste novo eixo – Ásia e EUA - e para suas necessidades energéticas atuais e futuras, 
para visualizar o mapa das disputas e das suas sinergias positivas, através do mundo. Em conjunto, a China 
e a Índia detêm um terço da população mundial e vêm crescendo, nas duas últimas décadas, a uma taxa média 
entre 6% e 10% ao ano. Por isso mesmo, ao fazer seu Mapa do Futuro Global, em 2005, o Conselho de 
Inteligência Nacional dos Estados Unidos previu que se forem mantidas as atuais taxas de crescimento das 
duas economias nacionais, a China deverá aumentar em 150% o seu consumo energético e a Índia em 100%, 
até 2020. Mas nenhum dos dois países tem condições de atender suas necessidades através do aumento da 
produção doméstica, de petróleo ou de gás. A China já foi exportadora de petróleo, mas hoje é o segundo 
maior importador de óleo do mundo. E essas importações atendem apenas um terço de suas necessidades 
internas. No caso da Índia, sua dependência do fornecimento externo de petróleo é ainda maior: nestes últimos 
quinze anos essa dependência aumentou de 70% para 85% do seu consumo interno. Para complicar ainda 
mais o quadro da competição econômica e geopolítica na Ásia, o Japão e a Coréia também dependem de suas 
importações de petróleo e de gás, para sustentar suas econômicas domésticas. Esta situação de carência 
coletiva e competitiva é que explica a aproximação recente, de todos estes países asiáticos, do Irã, a despeito 
da forte oposição dos Estados Unidos. E explica também a ofensiva diplomática e econômica da China e da 
Índia, na Ásia Central, na África e na América Latina, como também, no Vietnã e na Rússia. Além da 
participação conjunta da China e da Índia, na disputa com os Estados Unidos e com a Rússia, pelo petróleo 
do Mar Cáspio, e pelos seus oleodutos alternativos de escoamento. A estratégia de competição e expansão é 
seguida, também, pelas grandes corporações privadas chinesas e indianas, que já saíram de sua zona 
tradicional de atuação, e hoje operam no Irã, na Rússia e até nos Estados Unidos. Com impactos militares 
quase imediatos, como diagnostica o “Instituto Internacional de Estudos Estratégicos”, de Londres, que atribui 
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a essa disputa energética, a recente reestruturação da marinha militar da China e da Índia, e sua presença 
cada vez maior no Mar da Índia, e no Oriente Médio. 
 
Na outra ponta, deste novo eixo dinâmico da economia mundial, estão os Estados Unidos, que continuam 
sendo os maiores consumidores de energia do mundo e que, além disto, estão empenhados em diversificar 
suas fontes de fornecimento para diminuir sua dependência em relação aos países do Oriente Médio. Hoje a 
Arábia Saudita só atende a 16% da demanda interna dos Estados Unidos, que já conseguiram deslocar a maior 
parte do seu fornecimento de energia para dentro de sua zona imediata de segurança estratégica, situada no 
México e no Canadá, seguidos pela Venezuela que é seu quarto principal fornecedor de petróleo. Além disto, 
os Estados Unidos vêm trabalhando ativamente para obter um acordo estratégico de longo prazo com a Rússia 
e têm avançado de forma agressiva e competitiva sobre os novos territórios petrolíferos situados na África Sub-
Sahariana, na Ásia Central, na região do Mar Cáspio. Portanto, os Estados Unidos estão disputando com a 
China, com a Índia, todos os territórios com excedentes energéticos atuais ou potenciais. E esta competição 
está se transformando num novo triângulo econômico, complementar e competitivo, a um só tempo, que está 
cumprindo uma função organizadora e dinamizadora de várias regiões e economias nacionais, através de todo 
o mundo, incluindo a América do Sul e a África.  
 
Estados Unidos, China e América do Sul  
 
No caso da América do Sul, também ocorreu uma reversão das expectativas econômicas pessimistas, no início 
do século XXI. Prognosticava-se um período de “vacas magras”, com crescimento baixo e desequilíbrios 
externos, sobretudo depois das crises da Argentina, e da Venezuela, em 2001 e 2003. Mas depois de 2002, 
houve uma retomada do crescimento, em todos os países do continente, liderado – paradoxalmente – pelas 
economias da Argentina e da Venezuela, que superaram a crise e já alcançaram seus níveis de atividade 
anteriores  à própria  crise, crescendo a taxas médias, entre 7 e 9%, nestes últimos quatro anos, enquanto o 
resto do continente está crescendo a taxas médias que variam entre 3,5% e 5,5,%, com a exceção mais notável 
do Brasil, que vem crescendo há mais de duas décadas, a uma taxa média aproximada de apenas 2,5%. Como 
em outros momentos da economia internacional, agora de novo, as economias exportadoras sul-americanas 
estão acompanhando o ciclo expansivo da economia mundial, liderado pelos Estados Unidos e a China. Mas 
existe uma grande novidade, neste novo ciclo de crescimento sul-americano: o peso decisivo das exportações, 
importações e investimentos asiáticos no continente, em particular da China, que tem sido a grande 
responsável pelo aumento das exportações sul-americanas, de minérios, energia e grãos. E, ao mesmo tempo, 
suas exportações para a América Latina aumentaram 52%, em 2006, enquanto as dos Estados Unidos só 
aumentaram 20%. Só para o Brasil, as vendas chinesas cresceram 53%, enquanto as exportações brasileiras 
para a China cresciam um 32% no mesmo ano. Em 2006, o Brasil já importou mais da Ásia do que de seus 
parceiros tradicionais, os Estados Unidos e a Europa, e a China já superou o Brasil como maior fornecedor de 
produtos manufaturados, para os países da América Latina. Só para que se tenha uma ideia da velocidade 
dessas mudanças, basta dizer que em 1990, o Brasil fornecia 10% das importações de manufaturados do 
Chile, enquanto a China fornecia 1%, e 15 anos depois, o Brasil fornece 13% e a China já chegou a 12%. Mas, 
além do comércio, a China está ocupando um papel cada vez mais importante, dentro da região, como 
investidor, competindo com as fontes tradicionais de capital de investimento na América do Sul.  
 
Agora, do ponto de vista interno da economia sul-americana, os novos preços internacionais dos minérios e da 
energia, têm fortalecido a capacidade fiscal dos estados produtores, e estão servindo para financiar alguns 
projetos ambiciosos de integração física e energética, dentro do próprio continente. Além disto, as vultosas 
reservas em moeda forte, da Venezuela, já lhe permitiram atuar, duas vezes, como “emprestador em última 
instância”, da Argentina e do Paraguai, criando um novo tipo de relacionamento e integração absolutamente 
original, na história da América do Sul.  
 
De todos os pontos de vista, portanto, a China vem cumprindo um papel novo e fundamental na economia sul-
americana. Os Estados Unidos seguem sendo a potência hegemônica na América do Sul, e não é provável 
que os chineses se envolvam politicamente na região. Mas não há dúvida que esta “bonança” internacional, 
liderada pelos Estados Unidos e pela China tem contribuído para o surgimento de um triângulo econômico 
novo, que deve contribuir para o aprofundamento das relações materiais e políticas Sul-Sul, e para uma maior 
autonomia da política externa da América do Sul com relação aos seus centros tradicionais de poder econômico 
e político. 
 
China, Índia e África. 
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No caso da África também ocorreu algo análogo. Na década de 90, depois da Guerra Fria, e no auge da 
globalização financeira, o continente africano ficou praticamente à margem dos novos fluxos de comércio e de 
investimento, reforçando a imagem muito difundida, de um continente inviável. Com “estados falidos”, “guerras 
civis”, “genocídios” e grandes epidemias, mas, além disto, com apenas 1% do PIB mundial, 2% das transações 
comerciais globais e menos de 2% do investimento direto estrangeiro em todo o mundo. Assim mesmo, nas 
primeiras décadas da independência, alguns dos novos estados africanos tiveram crescimento econômico 
equiparável ao dos estados desenvolvimentistas mais bem-sucedidos da Ásia e da América Latina. Este 
sucesso inicial, entretanto, foi atropelado pela crise econômica dos anos 70, e pela mudança de rumo do 
sistema econômico mundial. A partir dos 70/80, a economia africana experimentou um declínio contínuo, até 
alcançar os níveis muito baixos da década de 90. No longo prazo, entretanto, como na América Latina, a 
maioria das economias africanas depende das suas exportações de matérias primas e seu desempenho 
acompanha os ciclos da economia internacional.  E é isto o que vem ocorrendo, uma vez mais. Desde o final 
da década de 90, pelo menos, está em curso uma nova mudança do panorama econômico africano, em 
particular na África Sub-Sahariana. O crescimento econômico médio, que era de 2,4% em 1990, passou 
para 4,5, %, entre 2000 e 2005, alcançando a taxa de 5,3% em 2006, com uma previsão de que chegue a 5,5% 
em 2007 e 2008. Desde a metade da década de 90, 16 países da região, onde vivem 35% da sua população, 
veem crescendo a taxas superiores a 5,5%, e alguns países produtores de petróleo a taxas “exorbitantes”, 
como no caso, por exemplo, de Angola, 16,9%, Sudão, 11,8% e Mauritânia, 17,9%.  
 
Por trás dessa transformação africana, o que se esconde, uma vez mais, como na América do Sul, é o enorme 
crescimento dos dois gigantes asiáticos, a China e a Índia. A China e a Índia que consumiam 14 % das 
exportações africanas, no ano 2000, hoje consomem 27%, o mesmo que a Europa e os Estados Unidos. 
Enquanto que as exportações asiáticas para a África, vêm crescendo a 18% ao ano, e o mesmo está 
acontecendo com os investimentos diretos chineses e indianos, na África Negra, concentrados em energia, 
minérios e infraestrutura. Basta dizer que já existem no continente africano, mais de 800 companhias, com 900 
projetos de investimento e 80.000 trabalhadores chineses. Um verdadeiro “desembarque econômico”, liderado 
por empresas estatais que vem sendo seguidas, ainda que em menor escala, pelo governo e pelos capitais 
privados indianos que estão fazendo um movimento análogo de investimento massivo, e de aprofundamento 
das suas relações políticas, econômicas e culturais com a África. 
 
Deste ponto de vista, todos os sinais estão apontando na mesma direção:  a África Sub-Sahariana está se 
transformando na grande fronteira de expansão econômica – e talvez, também, política e demográfica – da 
China e da Índia, nas primeiras décadas do século XXI. Nesse sentido, está se formando um novo triângulo 
geoeconômico envolvendo a China, a Índia e a África Negra. Mas não é provável que os Estados Unidos 
abandonem suas posições na região, sobretudo na luta pela sua “segurança energética”. Mas não há nada 
que impeça que a África possa se transformar também num espaço privilegiado de negociação e fusão entre 
os interesses econômicos asiáticos e norte-americanos. 
   
Em síntese: a mudança das relações econômicas entre a Ásia, a África e a América Latina, lideradas pela 
China e pela Índia, é um fato de enorme importância no redesenho econômico do sistema mundial.  Pela 
primeira vez, na história do sistema econômico mundial, as relações “Sul-Sul” adquirem uma densidade 
material importante e expansiva, com capacidade de gerar interesses concretos, no mundo do capital e do 
poder. Quase no mesmo espaço onde floresceram, no século XX, as ideologias terceiro-mundistas, e o 
movimento dos países não alinhados”.  
  
VÁRIAS GEOMETRIAS POLÍTICAS 
      
Na geopolítica das nações, não há lugar para alianças baseadas apenas em médias estatísticas, semelhanças 
sociológicas ou analogias históricas. E as coincidências ideológicas só operam com eficácia, quando coincidem 
com as necessidades dos países, do ponto de vista do seu desenvolvimento e de sua segurança. Deste ponto 
de vista, a formação de um espaço econômico unificado por grandes fluxos comerciais e financeiros, entre a 
China, a Índia, o Brasil e a África do Sul, é um fato novo e muito importante, e pode vir a ser a base material 
de algumas parcerias setoriais, e localizadas, entre todos ou alguns destes quatro países. Mas é muito pouco 
provável que, este simples nexo econômico, sustente ou justifique uma aliança estratégica entre eles, de tipo 
geopolítico, e de longo prazo. Por isto, a construção de uma agenda comum, entre China, Índia, Brasil e África 
do Sul, deve partir do reconhecimento das diferenças existentes entre suas distintas inserções e interesses, 
dentro do sistema mundial. São quatro países que ocupam posição de destaque, nas suas respectivas regiões, 
devido ao tamanho de seu território, de sua população, e de sua economia. Mas esta semelhança esconde 
diferenças muito grandes de interesses, de perspectivas estratégicas e de capacidade de implementação 
autônoma de decisões, no campo internacional. 
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 I) China e Índia 
 
Ao contrário do Brasil e da África do Sul, a China e a Índia possuem civilizações milenares e um terço da 
população mundial. Mas mais importante do que isto, é o fato de que esses dois gigantes asiáticos possuem 
entre si 3.200 quilômetros de fronteira comum, e os fazem ter fronteira com o Paquistão, com o Nepal, com o 
Butão e com Mianmá. Além disto, China e Índia têm territórios em disputa, guerrearam entre si nas últimas 
décadas, e são potências atômicas. Dentro deste xadrez geopolítico, os indianos consideram que as relações 
amistosas da China com o Paquistão, com Bangladesh e com o Sikri Lanka, fazem parte de uma estratégia 
chinesa de “cerco” da Índia e de expansão chinesa no Sul da Ásia, a “zona de influência” imediata dos indianos. 
Por sua vez, os chineses consideram que a aproximação recente entre os Estados Unidos e a Índia, e a sua 
nova parceira estratégica e atômica, fazem parte de uma estratégia de “cerco” da China. Tudo isto, são fatos, 
expectativas e desdobramentos que caracterizam uma relação muito próxima de competição territorial e bélica, 
em torno da supremacia no Sul e no Sudeste da Ásia, envolvendo Estados Unidos, China e Índia. Além disto, 
como já vimos, China e Índia também competem, neste momento, na Ásia Central, no Oriente Médio e na 
África, na luta para assegurar sua “segurança energética”. A China investe hoje pesados recursos na 
modernização de suas forças armadas e dos seus arsenais. Como no caso de sua frota submarina chinesa, 
movida, simultaneamente, à energia diesel e à energia atômica, o que caracteriza uma indiscutível 
preocupação de controle marítimo do Pacífico Sul. E o mesmo se pode dizer do recente desenvolvimento do 
novo sistema chinês de ataque e destruição de satélites - tecnologia que só tinham os Estados Unidos e a 
Rússia - e que coloca a China em condições de destruir o nexo básico de controle da nova tecnologia de guerra 
norte-americana. Por outro lado, não é segredo para ninguém que a China ocupa hoje um lugar central dentro 
do planejamento estratégico dos Estados Unidos, ocupando a posição do adversário potencial necessário à 
organização e expansão do poder americano. Afinal, a China teve um papel decisivo nas Guerras da Coréia e 
do Vietnã, e apresenta quase todas as características das Grandes Potências que se formaram dentro do 
sistema mundial, desde suas origens europeias, no século XVI. Com a diferença, como já vimos, que até agora, 
o expansionismo chinês, fora da Ásia, tem sido quase estritamente diplomático e econômico. Mas dentro da 
Ásia, o projeto chinês é claramente hegemônico e competitivo, também do ponto de vista militar. 
 
A Índia, por outro lado, ainda não tem características de uma potência expansiva, e se comporta 
estrategicamente, como um estado que foi obrigado a se armar para proteger e garantir sua segurança numa 
região de alta instabilidade, onde sustenta uma disputa territorial e uma competição atômica com o seu vizinho, 
o Paquistão. Mas assim mesmo, desenvolve e controla tecnologia militar de ponta, como no caso do seu 
sofisticado sistema balístico, e do seu próprio arsenal atômico, e possui um dos exércitos mais bem treinados 
de toda a Ásia. 
 
Assim mesmo, foi só depois da sua derrota militar, para a China, em 1962, e da primeira explosão nuclear 
chinesa, em 1964, logo antes da sua guerra com o Paquistão, em 1965, que a Índia abandonou o “idealismo 
prático” da política externa de Neruh, e adotou a realpolitik do primeiro ministro Bahadur Shastri, que autorizou 
o início do programa nuclear indiano, na década de 60.  Foi quando mudou a política externa da India, e 
começou a ser montada a sua nova estratégia atômica de defesa nacional, que atingiu sua maturidade, com 
as explosões nucleares, de 1998, e com o sucesso do míssil balístico indiano Agni II, em 1999. Foi naquele 
momento, exatamente no auge da “utopia da globalização”, que a Índia assumiu plenamente a condição de 
potência nuclear, e passou a definir sua estratégia de inserção regional e internacional, com base na expansão 
do seu poder econômico e militar. Com esta nova perspectiva estratégica, a Índia luta hoje pelo acesso e 
controle de recursos energéticos, na África e no Oriente Médio, mas também na Ásia Central. Apesar de que, 
nesta região, a China tenha tomado a dianteira, e já lidere a Organização de Cooperação de Shangai, criada 
por sua iniciativa, em 1996, junto com Rússia, Cazaquistão, Quirquistão, Tajiquistão e Uzbequistão.  
 
Por outro lado, desde 2002, a Índia estabeleceu com o Japão, uma “Parceria Global para o século XXI”, e vem 
estreitando suas relações com a Rússia, em torno a questões energéticas e estratégicas, de mais longo prazo. 
      
II)    Brasil e África do Sul  
 
O Brasil e África do Sul, compartem com a China e a Índia, o fato de serem os estados e as economias mais 
importantes de suas respectivas regiões, responsáveis por uma parte expressiva da população, do produto, e 
do comércio interno e externo da América do Sul e da África. Mas não têm fronteiras entre si, não têm disputas 
territoriais com seus vizinhos, não enfrentam ameaças internas ou externas à sua segurança e não são poderes 
militares relevantes, principalmente, depois que a África do Sul abandonou o seu programa nuclear, em 1991. 
A África do Sul viveu duas histórias importantes, depois de sua independência, e teve duas inserções 
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internacionais absolutamente diferentes, antes e depois do fim do apartheid, e da eleição de Nelson Mandela, 
em 1994. Depois da 2ª. Guerra Mundial, e durante o período do apartheid, entre 1948 e 1991, a África do Sul 
enfrentou uma rebelião social e política interna quase permanente, foi objeto do boicote da comunidade 
internacional e, na década de 80, travou uma guerra regional, com os países da Conferência de 
Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral (SADCC), também chamados de “Países da Linha de 
Frente”. Mas depois do fim do apartheid e da eleição de Mandela, a questão da segurança interna e da inserção 
internacional da África do Sul mudaram radicalmente, em particular no caso da África Negra e dos países da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), criada em 1990, reunindo os antigos inimigos, 
Botsuana, Maurício, Namíbia, Zimbábue e Tanzânia, além da própria África do Sul. Fora desta “zona de 
influência” imediata, a África do Sul envolveu-se em quase todas as ações e negociações de paz ocorridas 
dentro do continente negro, na década de 90 e nos primeiros anos do século XXI, mas sem apresentar nenhum 
traço expansivo, ou disposição para uma luta hegemônica dentro da África. 
Pelo contrário, tem sido um país que se move com enorme cautela, talvez devido ao seu próprio passado 
racista e belicista. Por outro lado, desde o primeiro governo de Mandela, a África do Sul tem se proposto cumprir 
um papel de “Cabo da Boa Esperança”, conectando os países da Ásia e América Latina, e tentando ocupar 
um lugar importante dentro desta nova geometria econômica. Em 1997, assinou com a Índia, a “Declaração do 
Red Fort”, onde propõem uma ação conjunta de aproximação da América Latina que contribui decisivamente 
para a criação, em 2003, do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBSA). Em 1998, o chanceler Alfred 
Nzo, confirmou estas prioridades diante do parlamento sul-africano, e definiu como objetivo estratégico da 
África do Sul, estabelecer relações sólidas com os países chaves da conexão entre a Ásia, África e América 
Latina, para “fortalecer a voz do Sul nos foros internacionais”. A despeito disto, o volume e o ritmo de 
crescimento do PIB sul-africano, o tamanho de sua população e suas limitações militares, impedem que a África 
do Sul tenha qualquer tipo de pretensão à supremacia fora da sua região imediata, na África Austral.  
 
No outro lado do Atlântico, a história regional e internacional do Brasil foi sempre mais tranquila e linear. O 
estado brasileiro nunca teve características expansivas, nem disputou jamais a hegemonia do seu próprio 
continente, com a Grã-Bretanha ou com os Estados Unidos. Depois de 1850, o Brasil não enfrentou mais 
guerras civis ou ameaças de divisão interna, e depois da Guerra do Paraguai, na década de 1860, o Brasil teve 
apenas uma participação pontual, na Itália, durante a 2ª. Guerra Mundial, e algumas participações posteriores 
nas “forças de paz” das Nações Unidos. Sua relação com seus vizinhos da América do Sul, depois de 1870, 
foi sempre pacífica e de pouca competitividade ou integração política e econômica, e durante todo o século 
XX, sua posição dentro do continente, foi quase sempre a de sócio auxiliar da hegemonia continental dos 
Estados Unidos. Depois da 2ª. Guerra Mundial, o Brasil não teve maior participação na Guerra Fria, mas apesar 
do seu alinhamento com os Estados Unidos, começou uma política externa mais autônoma e global, a partir da 
década de 60, quando se aproximou da Ásia e da África, e dos países socialistas, se acercou do Movimento 
dos Países Não-Alinhados, e teve uma participação ativa nas negociações para a criação da ALALC, da 
UNCTAD e do Grupo dos 77. Na década de 70, em particular no governo do General Ernesto Geisel, o Brasil 
se propôs um projeto internacional de “potência intermediária”, aprofundando sua estratégia econômica 
desenvolvimentista, rompendo seu acordo militar com os Estados Unidos, ampliando suas relações afro-
asiáticas, e assinando um acordo atômico com a Alemanha. Mas sua crise econômica dos anos 80 e o fim do 
regime militar desativaram este projeto, que foi completamente engavetando nos anos 90, quando o Brasil 
voltou a alinhar-se com os Estados Unidos e seu projeto de criação da ALCA, um velho sonho norte-americano, 
desde o fim do século XIX. Mais recentemente, entretanto, depois de 2002, a política externa brasileira mudou 
uma vez mais de rumo e definiu como suas novas prioridades, a integração sul-americana, através do Mercosul 
e da Comunidade Sul-Americana de Nações, e uma relação mais estratégica com os países-chaves da África 
e da Ásia, em particular, a África do Sul, a Índia e a China. 
 
O projeto da integração sul-americana remonta às ideias de Simon Bolívar, na primeira metade do século XIX. 
Mas a construção do mercado comum regional começou nos anos 60, com a criação da Associação Latino-
Americana de Livre Comércio (ALALC), e teve dois momentos decisivos, com a criação da Comunidade 
Andina, em 1969, e com a criação do Mercosul, em 1991. Por fim, no dia 8 de dezembro de 2004, os países 
do Pacto Andino e do Mercosul, assinaram a Declaração de Cuzco, lançando as bases da Comunidade Sul-
Americana de Nações. O Brasil vem incentivando, nos últimos anos, o aprofundamento deste projeto de 
integração, mas enfrenta algumas limitações importantes, porque o Brasil não é considerado - hoje - um 
“modelo de desenvolvimento” de sucesso a ser seguido pelo resto dos países do continente, como acontece 
com a China e a Índia, no Sudeste e no Sul da Ásia. E, além disto, tem tido pouca capacidade de atender às 
necessidades materiais dos seus vizinhos, devido ao seu baixo crescimento econômico e sua baixa capacidade 
de investimentos públicos e privados. Mas, sobretudo, devido à baixa capacidade de coordenação estratégica 
do estado brasileiro, depois da sua crise dos anos 80, e da sua desmontagem neoliberal, na década de 90. 
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HISTÓRIA GERAL 

 
Primeira Guerra Mundial (1914-18) 

 
Fatores Estruturais e Conjunturais 
Por volta do final do século XIX e da primeira década do século XX, a Europa vivia um clima de otimismo e 
confiança, ao mesmo tempo em que o avanço da industrialização (Segunda Revolução Industrial – Difusão) e 
da corrida imperialista (neocolonialismo) denotavam uma fase do capitalismo capaz de gerar crises. 
 
A constante disputa por mercados fornecedores e consumidores trazia uma forte inquietação e o prenúncio de 
um conflito iminente entre as potências europeias. Esse embate, conhecido como Primeira Guerra Mundial 
(1914/18), ocorreu como resultado de um conjunto de fatores determinantes que, em nível conjuntural e 
estrutural, passaremos a analisar. 
 
O imperialismo resultante da evolução do sistema capitalista para o chamado capitalismo monopolista, do qual 
teve origem a expansão colonialista em direção à África e Ásia, culminou num clima de disputas territoriais 
entre os países industrializados, contribuindo sobremaneira para o agravamento das tensões mundiais. 
 
O rompimento do equilíbrio europeu após o surgimento da Alemanha pós-unificação (1871) foi um fator de 
grande importância para a eclosão do conflito. O crescimento econômico da Alemanha, apesar de sua 
unificação e industrialização tardia, foi surpreendente, pela rapidez e dimensão alcançadas. Num curto espaço 
de tempo, a Alemanha conseguiu superar economicamente a França e, no início do século XX, disputava com 
a Grã-Bretanha sua posição hegemônica em relação à Europa e ao mundo. 
 
Nesse clima de disputa por mercados entre os países europeus industrializados, começou a se desenhar uma 
conjuntura de "Paz Armada", que levou os países industrializados a aumentarem sua produção de material 
bélico antevendo uma possível guerra. 
 
O nacionalismo crescente nas múltiplas minorias nacionais, que foram englobadas às grandes monarquias 
europeias (Congresso de Viena, 1814/15), contribuiu para acentuar as tensões no continente europeu. O 
Império austro-húngaro pode ser lembrado como o exemplo mais claro desse momento. 
 
O Império era composto por um conjunto de pequenas nacionalidades (húngaros, croatas, romenos, tchecos, 
eslovacos, bósnios etc.) que não conseguiam manter laços de unidade e organizavam-se para questionar, por 
meio de movimentos nacionalistas, a monarquia dual austro-húngara e lutar contra ela. 
 
Em decorrência do clima de rivalidade e crescente hostilidade que envolvia a Europa, acentuou-se a "Política 
de Alianças", que teve em Bismarck, ao final da unificação alemã, o seu precursor. A Tríplice Aliança era 
formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, enquanto a Tríplice Entente era composta por Inglaterra, 
França e Rússia. 
 
Os Principais Conflitos e os Antecedentes da Guerra 
• Conflito Franco-Alemão – A França queria o revanchismo sobre a Alsácia e Lorena, esta última 
extremamente rica em minério de ferro. Os alemães tomaram esses territórios após vitória sobre os franceses 
na guerra de 1870. A partir daí, a burguesia francesa alimentou na imprensa, igrejas, escolas e quartéis, cada 
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vez mais, o espírito de revanche, que foi largamente responsável pela Grande Guerra. Esse conflito tornou-se 
mais agudo à medida que os dois países disputavam, na África, o Marrocos. 
 
• Conflito Anglo-Alemão – O crescimento industrial alemão criou a concorrência comercial anglo-alemã; 
paralelamente a isso, crescia também a rivalidade naval. O desenvolvimento da Marinha alemã abalou o 
domínio inglês nos mares. 
 
Por outro lado, a Alemanha penetrava comercialmente no Império turco, e a prova disso foi o plano de construir 
a estrada de ferro Berlim – Bagdá. Esse empreendimento tornava mais fácil o acesso ao petróleo existente 
naquela região (Oriente Médio). 
 
• Conflito Germano-Russo – Devido à disputa dos dois imperialismos no Leste europeu, sobretudo na 
Turquia. 
• Conflito Austro-Russo – Esse conflito girou em torno da Sérvia (região que, em 1830, tornou-se 
independente do Império turco). 
 
Havia o pan-eslavismo da Rússia, política pela qual essa nação procurava proteger os povos eslavos, 
presentes na Europa Central e nos Bálcãs, subjugados aos impérios turco e austríaco. 
 
O crescimento da Sérvia se colocava em função da independência e do agrupamento de uma série de povos 
eslavos, como os bosnianos, os croatas e os montenegrinos. Dessa forma, criava-se a Grande Sérvia ou atual 
Iugoslávia; entretanto, esse anseio chocava-se com os domínios dos impérios turco e austríaco. 
 
A guerra foi antecedida por uma corrida armamentista desenvolvida pelos países europeus a partir das crises 
do Marrocos e dos Bálcãs. 
 
As Crises do Marrocos 
A disputa entre França e Alemanha pelo domínio daquele país quase levou à guerra, que só foi evitada graças 
à diplomacia de vários países. 
A questão marroquina foi resolvida em 1911, quando a França tomou o Marrocos e a Alemanha apoderou-se 
de uma parte do Congo Francês. 
 
As Crises Balcânicas 
Essas crises foram marcadas pelo crescimento da Sérvia e pelas rivalidades entre Rússia, Áustria e Turquia. 
 
Os planos de crescimento da Sérvia foram frustrados quando a Áustria, no ano de 1906, anexou os territórios 
da Bósnia e Herzegovina. Desse modo, os sérvios expandiram-se para o sul, onde desenvolveram vários 
conflitos contra a Turquia, sobretudo nos anos de 1911 e 1913. 
 
As Guerras Balcânicas (nome dado aos conflitos travados na região dos Bálcãs) fortaleceram a Sérvia, que 
agora se voltava com maior força contra a Áustria. 
 
Os sérvios aumentavam cada vez mais a propaganda nacionalista entre os eslavos dominados pela Áustria-
Hungria. 
 
Pensando em minimizar a agitação antiaustríaca, o arquiduque Francisco Ferdinando, futuro imperador do 
Império austro-húngaro, pretendia incluir um reino eslavo. Isso criaria uma monarquia tríplice e dificultaria a 
independência dos eslavos daquele império. 
 
Causa Imediata 
A crise diplomática surgiu com o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando (28/7/1914) em 
Sarajevo (Bósnia), por um patriota sérvio da sociedade secreta "Mão Negra". 
 
Em Viena, decidiu-se eliminar, por uma humilhação diplomática ou guerra, a Sérvia, que era sempre fator de 
agitação antiaustríaca. Berlim concordou, mas a Rússia não aceitou a repressão, pois a Sérvia era instrumento 
do pan-eslavismo. 
 
Em 23 de julho, um ultimato austríaco à Sérvia exigia que se desfizessem todas as agitações sérvias e que 
aceitassem a participação de funcionários austríacos nas perícias sobre o assassinato do arquiduque 
Francisco Ferdinando.  
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Sob o conselho da Rússia, a Sérvia rejeitou as imposições, alegando que o ultimato atentava contra a sua 
soberania. A Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas destinadas a operar sobre as 
fronteiras austro-russas. 
 
A Alemanha exigiu a desmobilização da Rússia e, como não obteve resposta, mobilizou-se. Quando a 
Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, esta, lhe declarou guerra. 
 
O Conflito 
A Primeira Grande Guerra apresentou três frentes de batalha 
– a frente ocidental, onde belgas, ingleses e franceses combatiam os alemães. 
– a frente oriental, onde os russos combatiam os alemães. 
– a frente dos Bálcãs, onde os sérvios combatiam os austríacos. 
 
O primeiro momento do conflito foi marcado pela Guerra de Movimento (de agosto a novembro de 1914). 
 
No ano de 1914, o exército alemão tratou de colocar em prática seu plano de guerra chamado Plano Schlieffen 
(do general Von Schlieffen). Esse plano mostrava que a Alemanha deveria invadir primeiro a Bélgica, para 
facilitar depois a invasão da França e, em seguida, investir sobre a Rússia. 
 
Na execução do plano, os alemães não contavam com um imprevisto: o avanço russo sobre a Alemanha. Isso 
exigiu da Alemanha a criação de uma frente oriental de combate, o que enfraqueceu a frente ocidental. Dessa 
forma, seu avanço sobre a França foi detido na batalha sobre o rio Marne, em setembro (Batalha do Marne). 
 
Ainda no final de 1914, a guerra ganharia outra característica: a guerra de movimento seria substituída pela 
guerra de posições, isto é, uma Guerra de Trincheiras. Foram abertas trincheiras de ambos os lados (Aliados 
e Ententes) que iam desde o mar do Norte até a Suíça. 
 
Do lado oriental, o exército russo mostrava sua fraqueza. A falta de equipamentos militares era notória no final 
de 1914; dessa forma, o exército russo começava a perder territórios para os alemães. 
 
Em 1915, a Itália entrava na guerra ao lado da Entente, surpreendendo o mundo. É que esse país manifestava 
interesse em tomar territórios controlados pela Áustria-Hungria. 
 
Em 1917, a situação tornava-se difícil. Na França, Inglaterra, Alemanha e Rússia estouravam levantes 
populares, sobretudo de operários, recusando a guerra. Nesses levantes populares, os operários tentavam se 
organizar em conselhos de fábrica, por meio dos quais buscavam, inclusive, o controle da produção industrial. 
 
Entretanto, nesse ano, ambos os lados do conflito tentaram quebrar o equilíbrio de forças em busca da vitória; 
foi assim que a Alemanha investiu sobre a Inglaterra com uma nova estratégia de guerra: a guerra submarina. 
Por meio dela, os alemães pretendiam interromper o fornecimento de matérias-primas e alimentos à Inglaterra 
e seus aliados. 
 
A Entrada dos EUA e sua Proposta de Paz 
Os norte-americanos mantinham-se neutros, liderados pelo presidente Wilson e, com isso, ganhavam os 
mercados ingleses abandonados na América Latina. 
 
Porém, da neutralidade passaram para a intervenção. O bloqueio britânico no mar do Norte impôs uma 
contrarréplica alemã com bloqueios submarinos em torno da Inglaterra. 
 
Vários navios americanos foram afundados em fevereiro de 1917; os americanos romperam relações com a 
Alemanha e, concomitantemente à ruptura, a Rússia se retirava da Entente devido à revolução. Por outro lado, 
os banqueiros e industriais norte-americanos temiam que, se a Alemanha ganhasse a guerra, tornar-se-ia difícil 
receber as imensas dívidas que os países da Entente tinham para com os Estados Unidos. 
 
Os Estados Unidos entravam agora de fato para cobrir a retirada da Rússia, mobilizando 1 200 000 homens e 
uma vastíssima produção industrial. Porém, Wilson procurava restabelecer a paz, propondo os "14 pontos de 
paz", que pregavam o retorno de Alsácia e Lorena para a França, a Independência da Bélgica, Polônia, Sérvia 
e Romênia, e também liberdade nos mares e a criação da Sociedade das Nações, que deveria ser árbitro 
internacional e fazer reinar a justiça. 
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A Saída da Rússia 
Em novembro de 1917, a Rússia se retirava da guerra, totalmente batida pela sua falta de organização e de 
suprimentos; além do mais, apresentava um saldo negativo de, aproximadamente, três milhões de mortos, 
feridos e desaparecidos. 
 
Nesse país, desenvolvia-se um processo revolucionário que inauguraria, para a história, o primeiro governo 
socialista. Esse governo assinaria, com o governo alemão, um acordo de paz e de retirada da Rússia da guerra, 
chamado Brest-Litovsky. 
 
Fim da Guerra 
Em 1918, a Alemanha começou a sofrer várias derrotas no campo de batalha e, internamente, o país passava 
por levantes populares; o movimento operário se reorganizava, surgiam vários conselhos operários que 
governavam as cidades abandonadas pelo poder central. A Monarquia chegava ao fim, com a abdicação de 
Guilherme II, em novembro, após o estouro da revolução. Era o fim do Segundo Reich. 
 
A Alemanha, derrotada em todas as frentes, pediu a paz no dia 11 de novembro.  
 
Os Tratados Pós-Guerra 
 
O Tratado de Versalhes 
Composto por Lloyd George, da Inglaterra, Wilson, dos EUA, e Clemenceau, da França. Firmaram-se as 
seguintes disposições no tratado: 
 

• os 14 pontos – propostos por Wilson – foram esquecidos;  
• os vencidos eram considerados culpados e deveriam – ALEMANHA – entregar para a França a Alsácia 
e Lorena;  
• a Polônia seria restabelecida e a Alemanha deveria ceder territórios à Dinamarca; 
• os alemães cederiam 60 km de suas fronteiras orientais à Polônia, o "corredor polonês", e lhe 
entregariam a cidade de Dantzig; 
• a região mineradora de Sarre ficava sob a tutela da Liga das Nações, mas suas minas de carvão 
passavam para a França; 
• ainda pela paz, a Alemanha seria desmilitarizada, seu exército teria no máximo 100 000 homens. O 
exército alemão e o Reno deveriam ser totalmente desmilitarizado; 
• as colônias alemãs na África e na Ásia seriam divididas entre Inglaterra, França, Bélgica e Japão; 

 
O tratado amputava, de maneira significativa, a Alemanha, considerada culpada pelas agressões. O resultado 
do Tratado feriu o sentimento alemão que se manifestaria na Segunda Guerra Mundial. 
 
Esse tratado evidenciou os interesses que uniam os países vencedores: 

• enfraquecer o capitalismo alemão; 
• colocar fim à agitação que contagiou a Europa, após o final da guerra; 
• criar condições para destituir o governo socialista soviético. Uma das medidas tomadas nesse sentido 
foi a criação do "cordão sanitário", que objetivava neutralizar geograficamente a presença soviética na 
Europa. O "cordão sanitário" consistia na formação de uma série de pequenos países dominados por 
ditaduras de extrema direita, nas fronteiras europeias da União Soviética. 

 
Fundação da Liga das Nações 
Por uma proposta de Wilson, surgiu, em Versalhes (1919), a Liga das Nações. Entretanto, o congresso norte-
americano não ratificou o Tratado de Versalhes e, assim, os EUA nunca chegaram a fazer parte da Liga das 
Nações. 
 
Historicamente, a Liga das Nações limitou-se a resolver possíveis divergências entre os países vencedores, 
bem como "proteger" o mundo capitalista da influência bolchevique. 
 
Entretanto, as tentativas de assegurar a paz internacional, tão defendida pelas nações vencedoras da guerra, 
apresentavam seus limites. A crise econômica e social, provocada pelas pesadas indenizações impostas aos 
países vencidos, a opressão das minorias nacionais, e as rivalidades imperialistas entre os vencedores 
prepararam o caminho para a Segunda Guerra Mundial. 
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Tratados de Saint-Germain, Neully, Trianon e Sèvre 
No tratado de Saint-Germain, a Áustria cedia territórios à Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia e 
Polônia. Ao mesmo tempo, o governo austríaco era forçado a reconhecer a independência desses novos 
países. 
 
A Itália recebeu Trento, Trieste, Ístria e Fiume. 
 
Pelo mesmo tratado, ficava proibido qualquer tipo de aliança com a Alemanha. 
 
Por meio do Tratado de Neully, a Bulgária perdia territórios para a Romênia, Iugoslávia e Grécia. 
 
Com o término do conflito, a Hungria passava a ser um Estado soberano, já que se desmembrara da monarquia 
austro-húngara. 
 
O Tratado de Trianon reduziu o território húngaro, com a cessão da Eslováquia à Tchecoslováquia, da 
Transilvânia à Romênia e da Croácia-Eslavônia à Iugoslávia. 
 
O Tratado de Sèvres fez com que a maior porção do território turco na Europa fosse cedida à Grécia. 
 
Consequências da Primeira Guerra Mundial 
• Progressiva degradação dos ideais liberais e democráticos, resultante das crises do período Pós-Guerra 

(entre guerras 1919 a 1939) e do avanço dos totalitarismos de direita e de esquerda (nazi-fascismo e 
ditadura soviética). 

• Fortalecimento das paixões e dos sentimentos nacionalistas, gerados pelos tratados de paz (ex.: 
Versalhes), que levaram à manutenção do "revanchismo europeu" (especialmente por parte da Alemanha 
e da Itália). 

• Com a desmobilização ao final do conflito, verificou-se um grande desemprego nos países europeus. 
• A Primeira Guerra Mundial expôs a fragilidade europeia e o progressivo declínio dos países europeus no 

contexto mundial. 
• O equilíbrio europeu desapareceu à medida que o resultado do conflito e as alterações político-territoriais 

permitiram a supremacia da França e da Grã-Bretanha, em detrimento do resto da Europa. 
• Ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Qual o significado do imperialismo e do nacionalismo no processo desencadeador da Primeira 
Guerra Mundial? 
Resposta 
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Os interesses imperialistas e um exaltado espírito nacionalista propiciaram um clima de tensão constante e um 
acentuado militarismo que poderia levar a um confronto a qualquer momento. 
 
02. Sobre a Primeira Guerra Mundial, responda às questões abaixo. 
a) Quais foram as principais alianças? 
b) Qual o pretexto que deu início ao conflito? 
c) Que importância teve a entrada dos EUA na guerra? 
 
Resposta 
a) Eram dois blocos de alianças, que uniam os maiores e mais importantes países europeus da época. A 
Tríplice Aliança contava com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália; a Tríplice Entente era composta 
pela Inglaterra, França e Rússia. 
b) Após o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro e de sua esposa por um estudante que tinha o 
apoio da Sérvia, a Áustria exigiu que esta impedisse quaisquer manifestações antiaustríacas, acabando por 
invadi-la. Esse fato detonou a aplicação da política de alianças. Assim, a Rússia saiu em defesa da Sérvia e 
de seus próprios interesses, declarando guerra à Áustria; a Alemanha declarou guerra à Rússia e, em seguida, 
a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. 
c) O apoio norte-americano fortaleceu a Entente com capitais, armamentos, navios e soldados, pondo fim à 
guerra. 
 
03. Sobre o final da Primeira Guerra Mundial e suas consequências, responda ao que se pede. 
a) Cite os principais tratados pós-guerra. 
b) O que era a Liga das Nações? 
 
Resposta 
a) Tratado de Versalhes, Tratado de Saint-Germain, Tratado de Sèvres e Lausanne. 
b) A Liga das Nações era um organismo internacional – proposto nos 14 Pontos de Wilson –, cujo objetivo era 
a manutenção da paz mundial. 
 

O NaziFascismo e a II Guerra Mundial 
 
O nazifascismo foi o período da segunda Guerra mundial em que existia o Fascismo italiano, por meio do 
ditador Benito Mussolini, e o Nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha; ambos lutavam pelos ideais de seus 
países, pois existiam alianças entre eles. Este foi também uma resposta da grande burguesia no poder nos 
Estados imperialistas – uma guerra de extermínio contra povos inteiros – para fazer frente ao prestígio político 
crescente da União Soviética, que consolidava o socialismo e o apresentava concretamente para as massas 
populares de todo mundo como uma alternativa à crise, à exploração e opressão do capitalismo, do sistema 
imperialista. 
 
Nazismo 
 
Alemanha no Pós-Guerra  
Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-18), foi proclamada a República de Weimar, dominada pelos 
setores moderados; a crise social radicalizou as posições políticas, dificultando sua sobrevivência na Alemanha 
do entre-guerras. 
 
A crise econômica de 1929 abateu-se sobre o mundo, atingindo a Europa e, em especial, a Alemanha. Essa 
crise paralisou a indústria e deixou um grande número de desempregados. 
 
O nacional-socialismo, liderado por Adolf Hitler, germinou em meio à crise, definindo-se pelo seu caráter racista 
(antissemitismo) e pela defesa de um Estado totalitário sob a autoridade de um único chefe e partido. 
 
A República de Weimar (1919-33) 
A composição de forças sociais e políticas do início da República de Weimar era a seguinte: 
1. A antiga aristocracia rural e os grandes industriais eram os maiores beneficiários do regime. 
2. O proletariado e o campesinato, que representavam a maior parte da população, estavam abertos às 
pregações socialistas. 
 

  www.apostilasobjetiva.com.br



8 
 

Nesse cenário político, em 1918, um grupo de socialistas radicais, liderado por Karl Liebknecht e Rosa de 
Luxemburgo, tomou o poder em Berlim, porém por pouco tempo, sendo esmagado pelos exércitos enviados 
pelo marechal Hindenburg da frente de batalha. 
 
Em 1919, a Constituição da República de Weimar criava um Estado federalista, democrático, liberal e 
parlamentarista, composto por duas câmaras, o Reichstag e o Reichrast. O poder executivo cabia ao 
presidente, eleito para um mandato de sete anos, e o governo seria exercido por um chanceler. 
 
A constituição permitiu o surgimento de vários partidos, que se digladiavam na arena política: nacional, 
democrata, populista, católico, socialdemocrata… 
 
No plano econômico, o pagamento das reparações de guerra levaria à inflação, agravada pela ocupação do 
vale do Ruhr pelos franceses em 1923. Foi criada uma nova moeda, o renten-mark, garantido por empréstimos 
externos. 
 
A indústria recuperou-se, desenvolvendo-se um processo de concentração e relativa estabilidade. 
 
O impacto da crise de 1929 acabou com a estabilidade atingida pela república de Weimar. As grandes 
corporações continuavam firmes na sua posição, mas a situação das camadas intermediárias era difícil e o 
desemprego cresceu de 1 milhão (1929) para 6,5 milhões (1931). 
 
O Avanço Nazi 
A crise de 1929 e seus efeitos criaram as condições necessárias para o avanço do partido nacional-socialista 
(nazi), que, reorganizado por Adolf Hitler, no final dos anos 20, contribuiu sobremaneira para sua ascensão ao 
poder no início dos anos 30. 
 
Adolf Hitler nasceu na Áustria. Era autodidata e tentou a carreira artística em Viena, sem muito sucesso. 
Alistou-se, então, no exército alemão, participando da Primeira Guerra Mundial, quando foi ferido e 
condecorado com a “Cruz de Ferro”. 
 
Em 1919, ingressou no partido trabalhista alemão, fundado por Anton Drexler. Em 1920, ajudou a transformá-
lo no Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, tornando-se seu líder devido à sua extraordinária 
capacidade de oratória. 
 
Em 1923, aproveitando-se da conjuntura da crise socioeconômica, tentou um golpe na Baviera com o apoio de 
Ludendorff. (Putsch de Munique). O golpe falhou, Hitler acabou preso, e na prisão escreveu a obra-base da 
ideologia nazi, Mein kampf. 
 
Após 8 meses detido, saiu da prisão graças a uma anistia dada pelo governo e reorganizou o partido, dando-
lhe eficiência, racionalidade e hierarquização. Possuía um jornal e importantes agrupamentos paramilitares, 
como: 
1) SA (Sessões de assalto) 
2) SS (Sessões de segurança) 
 
Hitler buscou em diversas fontes a ideologia do nacional-socialismo:  
1) O antissemitismo em Gobineau, Chamberlain e Wagner; 
2) O pangermanismo em Wagner; 
3) O neopaganismo em Rosemberg; 
4) O Estado forte em Spengler; 
5) O III Reich em Van der Buck. 
 
O elemento essencial da doutrina nazi é o racismo. A ideia de superioridade da raça ariana opunha-se à 
ideologia liberal, ao marxismo, à Igreja Católica e, fundamentalmente, aos judeus (semitas). 
 
O totalitarismo era uma decorrência natural dessa proposta, pois somente um estado totalitário seria capaz de 
resgatar o interesse nacional, e, para tanto, deveria haver um chefe absoluto, o Führer. 
 
Também estavam evidentes na ideologia o antimarxismo, que identificava o marxismo ao judaísmo, e o 
anticapitalismo, que associava o capital internacional aos judeus. 
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As principais metas do nazismo deveriam ser alcançadas pela ação do partido nazista. 
 
O partido seria dotado de forças paramilitares especiais, principalmente as “SS”, e a temida polícia política, a 
“Gestapo”. Essa vanguarda deveria incumbir-se da propaganda junto à população, com destaque para o 
recrutamento e formação da juventude por intermédio de programas especiais. 
 
A Escalada Nazi Rumo ao Poder 
A grave crise econômica e social resultante da crise mundial de 1929 criou as condições ideais para o avanço 
do nacional-socialismo, o qual apresentava um programa contraditório, heterogêneo e oportunista. 
 
Adolf Hitler surgia como o grande defensor da Alemanha contra o comunismo, atraindo o apoio de grandes 
capitalistas alemães. A combinação desses fatores, levaram a um avanço político nazi nas eleições de 1930 e 
1932. 
 
No ano de 1933, com um total de quase 38% dos votos, o partido nacional-socialista, com o apoio dos 
conservadores, levou Hitler ao cargo de chanceler do governo do então presidente Hindenburg. 
 
Tendo nas mãos o aparelho do poder, Hitler e seus partidários ampliaram sua atuação e domínio sobre o 
Estado. 
 
Novas eleições foram convocadas, mas conduzidas pelo nazista Goering, que, apoiado nas “SA” e “SS”, por 
meio do terror, conseguiu a maioria para os nazi (44% dos votos). 
 
O Reichstag (parlamento alemão) foi incendiado e a culpa atribuída aos comunistas. Com esse pretexto, 81 
parlamentares eleitos pelo partido comunista foram sumariamente cassados, como também socialistas e 
opositores ao partido nacional-social. 
 
O programa nazista foi colocado em prática através de medidas ditatoriais, tais como: partidos proibidos, 
sindicatos suspensos, concentração de poder e medidas antissemitas. 
 
Hitler realizou um grande expurgo purificador dentro do próprio partido, eliminando o comandante das “SA” e 
vários de seus subordinados mais próximos. Tal fato ficou conhecido como “A noite dos longos punhais”. 
Começaram, então, a funcionar na Alemanha os “campos de concentração”. 
 
O Terceiro Reich 
A partir da morte do presidente Hindenburg, Hitler acumulou o cargo de presidente e chanceler, iniciando sua 
trajetória rumo à formação do Terceiro Reich. 
 
O poder foi centralizado na figura de Hitler (“Führer”), os membros do partido nazista ocuparam todos os postos 
na administração pública e grandes manifestações nazi passaram a acontecer nas grandes cidades alemãs. 
 
A perseguição às minorias, em especial aos judeus, passou a ser sistemática. Sofrendo todo tipo de restrição 
à liberdade, foram sendo confinados em verdadeiros “guetos”. 
 
O intervencionismo estatal na economia foi na organização da produção, regulamentação do trabalho, 
proibição de greves e organização de corporações para trabalhadores e patrões. 
 
No campo, criou-se o Erbhof, unidade produtiva hereditária, que fixava obrigatoriamente o campesinato à terra.  
 
O processo de concentração econômica através da formação de grandes corporações e cartéis foi estimulado 
pelo governo nazi. 
 
Através de planos quadrienais, o Estado nazista buscou atingir importantes metas econômicas: 
 
I.   estimulou as obras públicas e combateu o desemprego (1933-36); 
II. dirigido por Goering, passou a dar autonomia à Alemanha, livrando-a da dependência de matérias-primas 
estratégicas, por exemplo, o petróleo. 
 
Ao instalar o Terceiro Reich, Hitler e o partido nazista eliminaram seus opositores, iniciando a conquista militar 
do “espaço vital”, responsável direto pela eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-45). 
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Resumo 

•   Origens do Fascismo 
–  Crise econômica (Pós-Primeira Guerra) 
–  Putsch de Munique 
–  Mein kampf 
 
•   Ascensão do Nazismo 
–  Vitória eleitoral 
–  Incêndio no Reichstag 
 
•   Características do Nazismo 
–  Totalitarismo 
–  Nacionalismo 
–  Militarismo 
–  Expansionismo 
–  Anticomunismo 
–  Racismo 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Cite os fatores conjunturais e estruturais que contribuíram para o surgimento de regimes totalitários 
em vários pontos do mundo nos anos 20/30. 
Resposta 
Após a Primeira Guerra e a Depressão de 1929, as ideias socialistas tomaram grande impulso, fato que 
atemorizou os governos estabelecidos. Além disso, a forte presença do Estado nos planos de recuperação 
econômica pós-crise de 1929 também foi fundamental para a ascensão de regimes autoritários, como o 
nazismo e o fascismo. 
 
02. Qual a situação da Alemanha no Pós-Primeira Guerra (1919-39)? 
Resposta 
A Alemanha entrou numa grave e generalizada crise, em consequência da guerra e do humilhante Tratado de 
Versalhes. A economia estava arrasada, havia um enorme contingente de desempregados, situação que a 
República de Weimar não conseguia resolver; ao mesmo tempo, os partidos socialistas se fortaleciam na 
Alemanha. 
 
03. Quais parcelas da população alemã apoiaram o partido nazista? 
Resposta 
A burguesia e as pessoas assustadas com a crise do país, como os agricultores, estudantes universitários, os 
milhões de desempregados, ex-trabalhadores não especializados e ex-funcionários de escritórios, apoiavam o 
Partido Nazista em busca de esperanças. 
 
O Avanço Nazifascista 
 
A Primeira Guerra Mundial (1914/18) não conseguiu resolver as contradições e os problemas econômicos e 
políticos que a geraram. Ao contrário, a paz determinada pelo Tratado de Versalhes veio apenas acentuar os 
conflitos já existentes, uma vez que acentuou o revanchismo europeu (Alemanha) e gerou um desequilíbrio 
econômico com suas retaliações, que proporcionaram os agentes desencadeadores das crises do entre-
guerras: a recessão, o desemprego e a inflação. 
 
Nessa conjuntura pós-guerra, o surgimento de governos totalitários de direita (nazifascistas) ou de esquerda 
(socialistas) tornou-se inevitável, com a falência das "Democracias Liberais" nos países mais atingidos pelos 
reflexos da Primeira Guerra. 
 
Marcados pelo autoritarismo, nacionalismo expansionista e militarista, corporativismo e valorização do 
sentimento em detrimento da razão, ergueram-se Estados ditatoriais na Europa e no mundo entre-guerras. 
  
O Fascismo na Itália 
De 1919 a 1922, a Itália atravessou uma tríplice crise de extrema violência: 
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Crise moral 
Apesar de estar no bloco vencedor, não teve reparações financeiras e retirou-se humilhada da Conferência de 
Paris. 
 
Crise econômica 
Inflação, alta nos preços (a lira é desvalorizada em 75%), pobreza; o país possuía poucas indústrias e a que 
maior força tinha, a Fiat, oprimia os operários; os pequenos proprietários rurais eram explorados pelos grandes 
latifundiários. 
 
Crise política 
A Confederação Geral do Trabalho lançava apelos de greve e desocupação das fábricas. Os governos liberais 
eram apoiados por uma coligação de liberais e populares, mas as dissensões proibiam todas as iniciativas 
governamentais. 
 
A fraqueza governamental fazia surgir uma força de defesa contra o anarquismo: o fascismo. 
 
Benito Mussolini, jornalista, abandonava o jornal socialista (Avanti) em 1914, para sustentar a tese da guerra 
contra a Áustria (para os fascistas a guerra passa a ser um símbolo de glória). Os fascistas queriam restaurar 
a grandeza do passado italiano e acabar com a anarquia. 
 
Financiados pelos grandes proprietários capitalistas, armados pelos militares organizados em brigadas 
(Squadri), os camisas-negras rompiam as greves e puniam os chefes sindicalistas e socialistas. 
 
Em agosto de 1922, os fascistas substituíram a força pública e obrigaram a CGLI a suspender uma ordem de 
greve geral; a prévia foi feita nesse momento, sem nenhum obstáculo; o caminho ao poder estava livre. 
 
Em outubro, Mussolini, o Duce, reuniu suas tropas em Perouse e Nápoles. Os 27 presidentes do Conselho de 
Facta, demissionários, são ameaçados pela marcha dos fascistas, em Roma. 
 
Vitor Emanuel III abandona o Conselho de Facta e convida Mussolini para formar um ministério. 
 
Habilmente, Mussolini se introduz nos gabinetes liberais e populares, obtendo plenos poderes da Câmara e 
deixando intactas as liberdades públicas. 
 
Em 1924, os fascistas só conseguiram 60% das cadeiras. Matteotti, um socialista, denunciou na tribuna os 
crimes do fascismo e foi assassinado. 
 

 
 
A partir desse momento, Mussolini perdeu posição, mas por pouco tempo – "Se o fascismo é uma associação 
de criminosos, eu me responsabilizo". Mussolini excluiu os deputados da oposição, suprimiu os partidos 
políticos, menos o Fascista, dissolveu os sindicatos, fechou os jornais hostis, exilou seus adversários etc. 
 
Em suma, pode-se dizer que uma ditadura, um cesarismo democrático que ambiciona restaurar uma Roma 
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Imperial, pesava sobre a Itália que, passivamente, permitia. 
 
Mussolini impôs à Itália a ditadura do fascismo de 1925 a 1943. O fascismo possuía uma nova concepção (ou 
talvez fosse uma síntese de concepções antigas); criou um sistema político original, transformou a economia 
italiana numa economia poderosa e procurou levar a Itália a partilhar do mundo colonial, enfim, a constituir-se 
num Império Colonial. 
 
O fascismo poderia ser uma projeção violenta sobre o mundo exterior da personalidade de Mussolini. 
Entretanto, a ação do Duce é a síntese de Nietzche, George Sorel Maurras e até mesmo da encíclica Rerum 
Novarum Leão XIII, de 1891. 
 
De acordo com os princípios do pensamento fascista: 
 
• O indivíduo nada mais é do que uma fração do Estado. O indivíduo deve estar a serviço do Estado e deve 
procurar exaltar a grandeza da pátria. 
 
• A vida é um combate perpétuo contra as forças destruidoras do Estado, a guerra exalta e enobrece o homem, 
regenera os povos ociosos e decadentes, reafirma a virilidade que a paz destrói. 
 
• As lutas de classe, que enfraquecem o Estado, cessarão, os trabalhadores e patrões solidários unir-se-ão em 
corporações para uma melhor produção, sob o comando do Estado, ao jugo do interesse nacional. 
 
O Duce se tornou presidente do Conselho, responsável somente diante do rei, governava por decretos, 
nomeava ministros e era assistido por um grande conselho fascista. Os trabalhadores foram reunidos em 
sindicatos fascistas, e os patrões, nas federações industriais, formando corporações presididas por delegados 
do Duce que regulamentavam o trabalho e os preços. 
 
Em 11 de fevereiro de 1929, era assinado o Acordo de Latrão, que estabelecia o reconhecimento da soberania 
do Estado do Vaticano e proclamava o catolicismo como religião do Estado. Mussolini reestabeleceu as 
relações com o Vaticano, rompidas em 1870. 
 
A imigração passa a ser proibida, com o programa fascista de colonização da Tripolitânia. A agricultura e a 
indústria se desenvolviam, sanando o desemprego e a falência de bancos e indústrias, comuns depois de 
1929. 
 
Fruto dessa situação, surge a Guerra da Etiópia. Em 1935, o general Badoglio toma Addis-Abeba. Ainda foi 
criado o Instituto de Reconstrução Industrial, um organismo financeiro que impulsionava a indústria. 
 
As relações ítalo-alemãs resultavam da oposição franco-inglesa à Itália. 
 
Em 1936, Mussolini proclamou o eixo Roma-Berlim. Mas a Itália se aproximava da Alemanha com a Guerra 
Civil Espanhola, em que alemães e italianos entram em favor de Franco. 
 
Os italianos ocupavam a Albânia, enquanto os alemães ocupavam a Boêmia e a Morávia, em 1939. 
 

Resumo 
 
Entre-guerras 
 
• No Estado totalitarista, forma de governo que se generalizou na Europa entre guerras (1919-39), o centralismo 
e o dirigismo estatal foram marcantes. 
• As democracias liberais da Europa eram pressionadas, de um lado, pelos partidos comunistas, e, de outro, 
pelos fascistas (nacionalistas anticomunistas). 
• Em 1922 o fascismo é implantado na Itália. – “Marcha sobre Roma” – B. Mussolini. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Cite as principais características do fascismo. 
 
Resposta 
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O fascismo caracteriza-se pelo autoritarismo e o totalitarismo centralizado numa só pessoa. O Estado fascista 
controla todos os meios de comunicação, promove grandes manifestações populares, cria símbolos e lemas 
que unificam as massas, prega ideias nacionalistas, racistas, xenófobas, anticomunistas e estimula o 
militarismo com o objetivo de fortalecer o Estado e conquistar colônias. 
 
02. Quais as principais medidas políticas (interna e externa) que marcaram o governo de B. Mussolini? 
 
Resposta 
Politicamente, fechou todos os partidos, exceto o fascista, e perseguiu socialistas e comunistas; 
economicamente, o Estado passou a intervir na economia, estabelecendo rígido controle sobre o movimento 
operário e promovendo obras públicas, com o fim de diminuir o desemprego. Externamente, adotou uma 
política expansionista, conquistando a Abissínia e participando da Segunda Guerra Mundial. 
 

Segunda Guerra Mundial (1939-45) 
 
Fatores e Antecedentes 
A terceira década do século XX foi marcada pela instabilidade das relações internacionais, pela crise 
econômica e pelo crescimento dos regimes nazifascistas. Esse contexto, acrescido das disputas entre EUA, 
França e Inglaterra de um lado, e Alemanha, Itália e Japão de outro, gerou a Segunda Grande Guerra. 
 
O Rearmamento Alemão 
Hitler preocupou-se com o rearmamento e com os aliados. Em 1935, por um plebiscito, restabelece o Sarre 
para a Alemanha. Em 1936, reocupou militarmente a Renânia. Em 1939, o serviço militar agrupa 1.500.000 
homens ao exército alemão, que compõem as unidades blindadas (Panzerdivisionen) e a aviação militar 
(Luftwaffe). 
 
A Política Externa de Hitler 
A concretização dos objetivos hitleristas e as primeiras reações europeias deram-se de 1933 a 1935. Seus 
objetivos estavam expostos no livro Mein Kampf e eram, basicamente, livrar a Alemanha da humilhação 
onerosa de Versalhes, reunir em um grande Reich alemão todas as populações europeias de língua alemã e 
conquistar o oeste (Polônia e Ucrânia) para usá-lo como fornecedor de matérias-primas para a Alemanha. 
 
Em 14 de outubro de 1933, Hitler obtinha igualdade de direitos, em relação aos franceses, em matéria de 
armamentos, abandonando a Conferência de Desarmamento. 
 
Em 25 de julho de 1934, os nazistas austríacos assassinaram o chanceler Dolfuss, na esperança de provocar 
o Anschluss (a união da Áustria com a Alemanha). 
 
Hitler procurava se isolar, mas Mussolini inseriu a Alemanha no “Pacto dos Quatro”, de 1933, a fim de modificar 
as fronteiras da Europa Central. 
 
Os franceses, imediatamente, aliaram-se aos eslavos e firmaram o Pacto de Assistência Mútua, que Stalin 
aceitou diante da ameaça nazista. Mais tarde, a França procurou sacrificar a Etiópia e estabelecer um acordo 
com a Itália, junto à Inglaterra, em 1935. 
 
A Guerra Civil Espanhola 
A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi decisiva para o delineamento da Segunda Guerra Mundial. 
 
Em 1931, uma parcela da burguesia espanhola, unida aos trabalhadores, proclamou a República. Os 
republicanos espanhóis pretendiam realizar um programa de reformas, entre as quais estavam a reforma 
agrária e a reforma urbana. 
 
Para combater o programa republicano, os latifundiários, o clero e os oficiais do exército se organizaram no 
Partido da Falange, de orientação fascista. 
 
Em 17 de julho de 1936, quando o país se debatia em intensa agitação, levantaram-se os militares, 
comandados pelo general Francisco Franco, para derrubar a República. 
 
Os fascistas espanhóis receberam ajuda da Itália e Alemanha, que enviaram homens e armas; os republicanos 
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contaram com o apoio da União Soviética e das Brigadas Internacionais, formadas por trabalhadores e 
intelectuais de diversos países. 
 
A França e a Inglaterra insistiam na ideia de que os países deveriam praticar uma “política de nãointervenção”. 
 
Como a ajuda recebida pelos republicanos revelou-se insuficiente, as forças do fascismo venceram a guerra 
em 1939. Com a vitória que se consolidou em 28/03/1939 e com a queda de Madri, Franco passou a ser 
apoiado pela Igreja e por uma parcela dos trabalhadores. Foi mais uma vitória da ditadura que nasceu da 
democracia. A guerra proporcionou, para a Alemanha, um experimento de seus materiais bélicos e uma 
aproximação com a Itália. 
 
As Alianças 
Tanto a França como a Grã-Bretanha pronunciaram sanções contra a Itália em relação à Etiópia, o que 
aproximou Hitler da Itália. A Guerra Civil Espanhola, em 1936, deu a Hitler e a Mussolini uma aproximação 
ideológica e estratégica na medida em que apoiaram Franco. Em 1o de novembro de 1936, Mussolini 
proclamou o eixo Roma-Berlim, uma manifestação de solidariedade e não-aliança, pois, esta, só se completaria 
com a visita do Füher a Roma, em 1938. 
 
O Japão, tomando a China, temia a URSS e assinaria, em 1936, com a Alemanha, o Pacto Antikomintern, ao 
qual aderiram a Itália, a Hungria de Horth e a Espanha de Franco. Hitler criava pontos de apoio. 
 
O Anschluss 
Desde 1934, com o assassinato do chanceler austríaco Dolfuss, os nazistas alemães passaram a exercer cada 
vez mais influência na política interna da Áustria. Com o crescimento econômico implantado por Hitler na 
Alemanha, aliado ao nacionalismo pangermânico, os austríacos, cada vez mais, tendiam a aceitar uma 
anexação à Alemanha, unindo, dessa forma, a raça germânica sob um Reich. 
 
Em maio de 1938, foi realizado um plebiscito sobre o Anschluss e o resultado foi de 99,75% a favor. Estava, 
assim, concretizado o Anschluss. 
 

 
 
A Crise da Tchecoslováquia 
A política expansionista alemã continuou em 1938. 
 
Hitler exigiu, em Nuremberg, a região dos Sudetos, incorporada à Tchecoslováquia em 1919, onde viviam 
aproximadamente três milhões de alemães. Os tchecoslovacos resistiram e pretenderam não entregar; para 
tanto contavam com o apoio da França e da URSS. 
 
Para evitar a guerra, Mussolini propôs uma conferência das quatro grandes potências em Munique. Mussolini, 
Hitler, Neville Chamberlain e Edouard Daladier representaram, respectivamente, a Itália, a Alemanha, a 
Inglaterra e a França. A Tchecoslováquia não foi admitida na reunião. 
 
Hitler saiu vitorioso mais uma vez, posto que a região dos Sudetos lhe foi concedida; e, em março de 1939, 
desrespeitando o acordo de Munique, o Führer tomou o resto do país. 
 
A Vez da Polônia e o Início da Guerra 
Um acordo germânico-soviético decidiu a crise final. O pacto de não-agressão nada mais era do que a 
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repartição da Polônia em duas áreas de influência e a passagem da Finlândia, Estônia, Letônia e Bessarábia 
para o controle russo. 
 
Em 28 de março de 1939, Hitler exigiu Dantzig da Polônia. A Polônia, encorajada pela França e pela Inglaterra, 
resistiu. Hitler, temendo uma reação ocidental conjunta com a Rússia, assinou um pacto germânico-soviético 
de não-agressão, reiniciando, a partir daí a agressão à Polônia. 
 
Em 1o/09/1939, embora a Inglaterra procurasse estabelecer um pacto entre Berlim e Varsóvia, tropas alemãs 
penetravam na Polônia. A Inglaterra e a França, em questão de horas, exigiram a retirada da Alemanha e 
declararam guerra. 
 
A Guerra 
 
Enquanto a Polônia era invadida pelos alemães, a oeste, e pelos soviéticos, a leste, a França e a Inglaterra 
declararam guerra à Alemanha. 
 
Na Polônia, os alemães aplicaram uma nova tática de guerra em que o movimento era um dos elementos 
fundamentais. Tratava-se da blitzkrieg, a guerra-relâmpago, embasada na aviação, na artilharia de grande 
alcance e nos tanques (panzers). 
 
Essa tática de guerra permitiu a vitória alemã em poucas semanas. A Polônia, no final de setembro, estava 
dividida entre a Alemanha e a URSS. 
 
No Ocidente, França e Inglaterra não acreditavam na guerra e insistiam em realizar a paz com a Alemanha. 
 
Entretanto, em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca e a Noruega e, em seguida, a Holanda e a 
Bélgica, preparando o ataque sobre a França. 
 
No território francês, tentou-se impedir o avanço alemão, através da Linha Maginot, formada por franceses e 
ingleses. A fragilidade dessa defesa obrigou o exército franco-inglês a constantes retiradas. 
 
As forças alemãs, com seus submarinos, atacavam os navios ingleses, e com os aviões, as cidades inglesas. 
Mas, em setembro, a Inglaterra obteve uma vitória sobre a Alemanha. A Real Força Aérea (RAF) afastou a 
Força Aérea Alemã (Lutfwaffe) dos céus ingleses. 
 
Por outro lado, no norte da África, o exército alemão (Afrikakorps), comandado pelo general Erwin Rommel (a 
“Raposa do Deserto”), atacou os ingleses, somando numerosas vitórias, porém não conseguiu a conquista do 
canal de Suez. 
 
Em junho de 1941, o exército alemão atacou a União Soviética, desrespeitando o tratado de não-agressão. 
 
A operação Barba Ruiva determinou a invasão àquele país em três frentes 
 
– norte, para ocupar Leningrado; 
– centro, para ocupar Moscou; 
– sul, para ocupar a região da Ucrânia e do Cáucaso. 
 
A resistência soviética se fez através da campanha da “terra arrasada”, isto é, em seu recuo os soviéticos 
queimavam e demoliam tudo aquilo que os invasores pudessem utilizar e, com isso, conseguiram deter o 
avanço alemão. 
 
Em dezembro, chegava ao fim a tentativa de negociação entre EUA e Japão a respeito da expansão deste 
país na Ásia, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor. 
 
A entrada dos EUA na guerra reforçou os aliados, visto que sua indústria foi convertida para a produção bélica. 
Os norte-americanos tornaram-se os abastecedores das diversas nações que lutavam contra o Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão). 
 
Em 1942, os japoneses sofreram suas primeiras derrotas. O Afrikakorps também foi derrotado pelo exército 
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Introdução 
 
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando 
questionadas direta ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores 
para completá-lo, tais como:  
 calma,  
 conhecimento,  
 vivência,  
 versatilidade,  
 experiência,  
 criatividade,  
 ponderação,  
 responsabilidade, entre outros. 

 
 Ao nosso ver, para se usar a lógica é necessário ter domínio sobre o pensamento, bem como, saber pensar, ou 
seja, possuir a "Arte de Pensar". Alguns dizem que é a sequência coerente, regular e necessária de 
acontecimentos, de coisas ou fatos, ou até mesmo, que é a maneira de raciocínio particular que cabe a um 
indivíduo ou a um grupo. Existem outras definições que expressam o verdadeiro raciocínio lógico aos profissionais 
de processamento de dados, tais como: um esquema sistemático que define as interações de sinais no 
equipamento automático do processamento de dados, ou o computador científico com o critério e princípios formais 
de raciocínio e pensamento. 
 
 Para concluir todas estas definições, podemos dizer que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade 
que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio. 
 
 Usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de informática 
(programadores, analistas de sistemas e suporte), têm como responsabilidade dentro das organizações, solucionar 
problemas e atingir os objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando recursos 
computacionais e/ou automatizados. Saber lidar com problemas de ordem administrativa, de controle, de 
planejamento e de raciocínio. Porém, devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas as 
pessoas, normais possuem este "Dom", onde o nosso interesse é mostrar como desenvolver e aperfeiçoar melhor 
esta técnica, lembrando que para isto, você deverá ser persistente e praticá-la constantemente, chegando à 
exaustão sempre que julgar necessário. 
 
Sucesso e bons estudos. 
 
Apostilas Objetiva 
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Raciocínio Lógico  
Conceitos Básicos  

 
Lógica Sentencial (proposicional) 
 
PROPOSIÇÕES 
Chamaremos de proposição ou sentença, a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento 
de sentido completo. 
Sendo assim, vejamos os exemplos: 
a) O Instituto do Coração fica em São Paulo. 
b) O Brasil é um País da América do Sul. 
c) A Polícia Federal pertence ao poder judiciário. 
 
Evidente que você já percebeu que as proposições podem assumir os valores falsos ou verdadeiros, pois elas 
expressam a descrição de uma realidade, e também observamos que uma proposição representa uma informação 
enunciada por uma oração, e, portanto, pode ser expressa por distintas orações, tais como: “Pedro é maior que 
Carlos”, ou podemos expressar também por “Carlos é menor que Pedro”. 
 
Temos vários tipos de sentenças:  
•  Declarativas  
•  Interrogativas  
•  Exclamativas  
•  Imperativas  
 
Leis do Pensamento  
 
Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos desenvolver corretamente o nosso pensar.  
 
• Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira.  
• Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  
• Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra 
alternativa.  
• Sentenças Abertas.  Quando substituímos numa proposição alguns componentes por variáveis, teremos uma 
sentença aberta.  
 
VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES  
 
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro (V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição e 
do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou falsa.  
 
Exemplos de valores lógicos:  

• O número 2 é primo. (Verdadeiro)  
• Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)  
• No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)  
• Toda ave voa. (Falso)  
• O número 3 é par. (Falso)  
• O número 7 é primo. (Verdadeiro)  
• O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)  

 
Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a 
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso 
às demais formas de sentenças como as interrogativas, as exclamativas e outras, embora elas também expressem 
juízos. 
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São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas: 
O número 6 é par. 
O número 15 não é primo. 
Todos os homens são mortais. 
Nenhum porco espinho sabe ler. 
Alguns canários não sabem cantar. 
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo. 
Eu falo inglês e francês. 
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca. 
 
Não são proposições: 
Qual é o seu nome? 
Preste atenção ao sinal. 
Caramba! 
 
Proposição Simples 
 
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra proposição 
como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples alguma 
outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma delas seja uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte dela 
qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma delas 
será uma proposição nova. 
 
Proposição Composta 
 
Uma proposição que contenha qualquer outra como sua parte componente é dita proposição composta ou 
proposição molecular. Isso quer dizer que uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela, 
uma nova proposição. 
 
SENTENÇAS ABERTAS  
 
Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças abertas são expressões que não podemos identificar 
como verdadeiras ou falsas.  
Por exemplo: x + 2 = 9  
 
Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor da letra x.  
Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois 7+2=9  
Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 + 2 não é igual a 9 (3 + 2 ≠ 9)  
 
Em sentenças abertas sempre temos algum valor desconhecido, que é representado por uma letra do alfabeto. 
Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais usadas pelos matemáticos são: x, y e z.  
 
Veja outros exemplos de sentenças abertas:  
x + 3 ≠ 6  
2y -1 < - 7  
 
Pode-se, também, ter uma sentença aberta como proposição, porém nesse caso não é possível atribuir um valor 
lógico.  
x é um y brasileiro. 
 
Nessa proposição b, o valor lógico só pode ser encontrado se soubermos quem é x e y (variáveis livres). No caso 
de x igual a Roberto Carlos e y igual a cantor, a proposição será verdadeira.  

  www.apostilasobjetiva.com.br



                                   

5 
 

Já no caso de x igual a Frank Sinatra e y igual a cantor, a proposição será falsa.  
 
Portanto, é muito comum na resolução de problemas matemáticos, trocar-se alguns nomes por variáveis.  
 
Estude os valores lógicos da sentença aberta:   "Se 10x - 3 = 27 então x2 + 10x = 39"  
 
Resolução:  
Equação do primeiro grau: As equações do primeiro grau possuem uma única solução: 
10x - 3 = 27  
10x = 27 + 3  
10x = 30  
x =   30  
        10  
x = 3  
 
CONECTIVOS LÓGICOS 
 
Chama-se conectivo a algumas palavras ou frases que em lógica são usadas para formarem proposições 
compostas.  
Veja alguns conectivos:  
•  A negação não cujo símbolo é ~.  
•  A disjunção ou cujo símbolo é v.  
•  A conjunção e cujo símbolo é ^  
•  O condicional se,....., então, cujo símbolo é -- >.  
•  O bicondicional se, e somente se, cujo símbolo é < - >.  
 
Exemplo: 
A sentença “Se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y” é uma proposição composta na 
qual se pode observar alguns conectivos lógicos (“não”, “se ... então” e “ou”) que estão agindo sobre as 
proposições simples “x é maior que y”, “x é igual a y” e “x é menor que y”. 
 
Uma propriedade fundamental das proposições compostas que usam conectivos lógicos é que o seu valor lógico 
(verdadeiro ou falso) fica completamente determinado pelo valor lógico de cada proposição componente e pela 
forma como estas sejam ligadas pelos conectivos lógicos utilizados. 
 
As proposições compostas podem receber denominações especiais, conforme o conectivo lógico usado para ligar 
as proposições componentes. 
 
Conjunção: A e B 
 
Denominamos conjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “e”. 
A conjunção A e B pode ser representada simbolicamente como:  A Ʌ B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a conjunção ”A Ʌ B” 
corresponderá à interseção do conjunto A com o conjunto B. A ∩ B. 
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Uma conjunção é verdadeira somente quando as duas proposições que a compõem forem verdadeiras, Ou seja, 
a conjunção  
”A ^ B” é verdadeira somente quando A é verdadeira e B é verdadeira também. Por isso dizemos que a conjunção 
exige a simultaneidade de condições. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da conjunção “A e B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
 
 

 
 
Disjunção: A ou B 
 
Denominamos disjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “ou”. 
A disjunção A ou B pode ser representada simbolicamente como:  A v B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
A disjunção “A ou B” pode ser escrita como: 
A v B: Alberto fala espanhol ou é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a disjunção “A v B” 
corresponderá à união do conjunto A com o conjunto B. 
 

 
 
Uma disjunção é falsa somente quando as duas proposições que a compõem forem falsas. Ou seja, a disjunção 
“A ou B” é falsa somente quando A é falsa e B é falsa também. Mas se A for verdadeira ou se B for verdadeira 
ou mesmo se ambas, A e B, forem verdadeiras, então a disjunção será verdadeira. Por isso dizemos que, ao 
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contrário da conjunção, a disjunção não necessita da simultaneidade de condições para ser verdadeira, bastando 
que pelo menos uma de suas proposições componentes seja verdadeira. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da disjunção “A ou B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
 

 
 
Condicional: Se A então B 
 
Denominamos condicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “Se ... então” ou por uma de suas formas equivalentes. 
A proposição condicional “Se A, então B” pode ser representada simbolicamente como:  
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: José é alagoano. 
B: José é brasileiro. 
 
A condicional “Se A, então B” pode ser escrita como: 
A  → B: Se José é alagoano, então José é brasileiro. 
 
Na proposição condicional “Se A, então B” a proposição A, que é anunciada pelo uso da conjunção “se”, é 
denominada condição ou antecedente enquanto a proposição B, apontada pelo advérbio “então” é denominada 
conclusão ou consequente. 
As seguintes expressões podem ser empregadas como equivalentes de “Se A, então B”: 

Se A, B. 
B, se A. 

Todo A é B. 
A implica B. 

A somente se B. 
A é suficiente para B. 
B é necessário para A. 

 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição condicional 
"Se A então B" corresponderá à inclusão do conjunto A no conjunto B (A está contido em B): 
 

 
 
Uma condicional “Se A então B” é falsa somente quando a condição A é verdadeira e a conclusão B é falsa, sendo 
verdadeira em todos os outros casos. Isto significa que numa proposição condicional, a única situação que não 
pode ocorrer é uma condição verdadeira implicar uma conclusão falsa. 
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Na tabela-verdade apresentada a seguir podemos observar os resultados da proposição condicional “Se A então 
B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 

 
 
Bicondicional: A se e somente se B 
 
Denominamos bicondicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “se e somente se”. 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser representada simbolicamente como:  
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Adalberto é meu tio. 
B: Adalberto é irmão de um de meus pais. 
 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser escrita como: 
A ↔B: Adalberto é meu tio se e somente se Adalberto é irmão de um de meus pais. 
Como o próprio nome e símbolo sugerem, uma proposição bicondicional “A se e somente se B” equivale à 
proposição composta “se A então B”. 
 
Podem-se empregar também como equivalentes de “A se e somente se B” as seguintes expressões: 
A se e só se B. 
Todo A é B e todo B é A. 
Todo A é B e reciprocamente. 
Se A então B e reciprocamente. 
A somente se B e B somente se A. 
A é necessário e suficiente para B. 
A é suficiente para B e B é suficiente para A. 
B é necessário para A e A é necessário para B. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a proposição bicondicional 
“A se e somente se B” corresponderá à igualdade dos conjuntos A e B. 

 
 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” é verdadeira somente quando A e B têm o mesmo valor lógico 
(ambas são verdadeiras ou ambas são falsas), sendo falsa quando A e B têm valores lógicos contrários. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da proposição bicondicional “A se e 
somente se B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 
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Negação: Não A 
 
Dada uma proposição qualquer A denominamos negação de A à proposição composta que se obtém a partir da 
proposição A acrescida do conectivo lógico “não” ou de outro equivalente. 
 
A negação “não A” pode ser representada simbolicamente como:  ~A 
 
Podem-se empregar, também, como equivalentes de “não A” as seguintes expressões: 
Não é verdade que A. 
É falso que A. 
 
Se a proposição A for representada como conjunto através de um diagrama, a negação “não A” corresponderá ao 
conjunto complementar de A. 
 

 
 
Uma proposição A e sua negação “não A” terão sempre valores lógicos opostos. 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da negação “não A” para cada um dos 
valores que A pode assumir. 

 
 
A TABELA-VERDADE  
 
Da mesma forma que as proposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, as proposições compostas podem 
também ser verdadeiras ou falsas. O valor-verdade de uma expressão que representa uma proposição composta 
depende dos valores-verdade das subexpressões que a compõem e também a forma pela qual elas foram 
compostas.  
 
As tabelas-verdade explicitam a relação entre os valores-verdade de uma expressão composta em termos dos 
valores-verdade das subexpressões e variáveis que a compõem.  
 
Na tabela abaixo, encontra-se todos os valores lógicos possíveis de uma proposição composta correspondente 
das proposições simples abaixo:  
 p:  Claudio é estudioso.  
 q:  Ele passará no concurso.  
 

 
 
TEOREMA DO NÚMERO DE LINHA DA TABELA-VERDADE  
 
A tabela-verdade lista todas as possíveis combinações de valores-verdade V e F para as variáveis envolvidas na 
expressão cujo valor lógico deseja-se deduzir. A tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições 
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simples componentes contém linhas. Ou seja, cada proposição simples tem dois valores V ou F, que se excluem. 
Para n proposição simples (atômicas) distintas, há tantas possibilidades quantos são os arranjos com repetição de 

(V e F) elementos n a n. Segue-se que o número de linhas da tabela-verdade é . Assim para duas proposições 
são 4 linhas; para três proposições são 8; etc.  
 
Então, para se construir uma tabela-verdade procede-se da seguinte maneira: 
1) Determina-se o número de linhas da tabela-verdade que se quer construir;  
 
2} Observa-se a procedência entre os conectivos, isto é, determina-se a forma das proposições que ocorrem no 
problema. 
 
3) Aplicam-se as definições das proposições lógicas que o problema exigir. 
 
OPERAÇÕES SOBRE AS PROPOSIÇÕES E SUA TABELA-VERDADE  
 
Uma série de operações é realizada quando se analisam as proposições e seus respectivos conectivos.  
 
a) Negação ( ~ )  
 
A negação de uma proposição p, indicada por ~p (Iê--se: "não p) é, por definição, a proposição que é verdadeira 
ou falsa conforme p é falsa ou verdadeira, de maneira que se p é verdade então ~p é falso, e vice-versa. Os 
possíveis valores lógicos para a negação são dados pela tabela-verdade abaixo:  
 

 
 
 p:   Antonio é estudioso.  
~p: Antonio não é estudioso.  
 
b) Conjunção (  ^ )  
A conjunção de duas proposições p e q, indicada por p /\ q (lê-se: "p e q") é, por definição, a proposição que é 
verdadeira só quando o forem as proposições componentes. A tabela-verdade para a conjunção de duas 
proposições é dada a seguir:  
 

 
 
c) Disjunção ( v )  
A disjunção de duas proposições p e q, indicada por p v q (lê-se: "p ou q"), é, por definição, a proposição que é 
verdadeira sempre que pelo menos uma das proposições componentes o for. 
A tabela-verdade para a disjunção de duas proposições é dada a seguir:  
 

 
 
 p v q:     Antonio é estudioso ou ele passará no concurso.  
 
d) Disjunção exclusiva ( v ) 
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A disjunção de duas proposições p e q, indicada por p v q (lê-se: "ou p ou q", mas não ambos), é, por definição, 
a proposição que é verdadeira sempre que a outra for falsa.  
A tabela verdade para a disjunção exclusiva de duas proposições é dada a seguir. 
 

 
 
p v q ;  ou Antonio é estudioso ou ele passará no concurso (mas não ambos).  
 
e) Condicional ( → )  
 
A proposição condicional, indicada por p  → q (lê-se: "Se p então q") é, por definição, a proposição que é falsa 
quando p é verdadeira e q falsa, mas ela é verdadeira nos demais casos. A tabela-verdade para a proposição 
condicional é dada a seguir:  
 

 
 
p  → q:  Se Antonio é estudioso, então ele passará no concurso. 
 
f) Bicondicional (p ↔q )  
 
A proposição bicondicional, indicada por p ↔q  (lê-se: "p se e somente se q") é, por definição, a proposição que 
é verdadeira somente quando p e q têm o mesmo valor lógico. A tabela-verdade para a proposição bicondicional 
é dada a seguir:  
 

 
p ↔q:  Antonio é estudioso se e somente se ele passar no concurso. 
Ou seja, p é condição necessária e suficiente para q. 
 
TAUTOLOGIA 
 
A palavra Tautologia é formada por 2 radicais gregos: taut (o) – o que significa “o mesmo” e  -logia que significa “o 
que diz a mesma coisa já dita”.  Para a lógica, a Tautologia é uma proposição analítica que permanece sempre 
verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito, ou seja, o uso de palavras diferentes para expressar 
uma mesma ideia; redundância, pleonasmo. 
 
Exemplo:  O sal é salgado 
 
Uma proposição composta formada pelas proposições A, B, C, ... é uma tautologia se ela for sempre verdadeira, 
independentemente dos valores lógicos das proposições A, B, C, ... que a compõem. 
 
Exemplo: 
A proposição “Se (A e B) então (A ou B)” é uma tautologia, pois é sempre verdadeira, independentemente dos 
valores lógicos de A e de B, como se pode observar na tabela-verdade abaixo: 
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CONTRADIÇÃO 
 
A contradição é uma relação de incompatibilidade entre duas proposições que não podem ser simultaneamente 
verdadeiras nem simultaneamente falsas, por apresentarem o mesmo sujeito e o mesmo predicado, mas diferirem 
ao mesmo tempo em quantidade e qualidade. 
 
Exemplo: Todos os homens são mortais e alguns homens não são mortais. 
 
Há uma relação de incompatibilidade entre dois termos em que a afirmação de um implica a negação do outro e 
reciprocamente. 
 
Uma proposição composta P (p, q, r, ...) é uma contradição se P (p, q, r, ... ) tem valor lógico F quaisquer que os 
valores lógicos das proposições componentes p, q, r, ..., , ou seja, uma contradição conterá apenas F na última 
coluna da sua tabela-verdade.  
 
Exemplo: A proposição "p e não p", isto é, p ^ (~p) é uma contradição. De fato, a tabela-verdade de p ^ (~p) é:  
 

 
 
O exemplo acima mostra que uma proposição qualquer e sua negação nunca poderão ser simultaneamente 
verdadeiros ou simultaneamente falsos. 
 
Como uma tautologia é sempre verdadeira e uma contradição sempre falsa, tem-se que: 
a negação de uma tautologia é sempre uma contradição 
                                            enquanto 
a negação de uma contradição é sempre uma tautologia 
 
CONTINGÊNCIA 
 
Chama-se Contingência toda a proposição composta em cuja última coluna de sua tabela-verdade figuram as 
letras V e F cada uma pelo menos vez. Em outros termos, contingência é toda proposição composta que não é 
tautologia nem contradição. 
As Contingências são também denominadas proposições indeterminadas.  
 
A proposição "se p  então ~p", isto é,  p  → ( ~p) é  uma contingência. De fato, a tabela-verdade de p  → ( ~p)  é:  
 

 
 
Resumidamente temos: 
• Tautologia contendo apenas V na última coluna da sua tabela-verdade; 
• Contradição contendo apenas F na última coluna da sua tabela-verdade; 
• Contingência contendo apenas V e F na última coluna da sua tabela-verdade. 
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Proposições Logicamente Equivalentes 
 
Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes ou simplesmente equivalentes quando são 
compostas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas-verdade são idênticas. Uma consequência prática 
da equivalência lógica é que ao trocar uma dada proposição por qualquer outra que lhe seja equivalente, estamos 
apenas mudando a maneira de dizê-la. 
 
Da definição de equivalência lógica pode-se demonstrar as seguintes equivalências: 
 
Leis associativas: 

 
 
Leis distributivas: 

 
 
Lei da dupla negação: 

 
 
Equivalências da Condicional 

 
 
Negação de Proposições Compostas 
 
Um problema de grande importância para a lógica é o da identificação de proposições equivalentes à negação de 
uma proposição dada. Negar uma proposição simples é uma tarefa que não oferece grandes obstáculos. 
Entretanto, podem surgir algumas dificuldades quando procuramos identificar a negação de uma proposição 
composta. 
 
Como vimos anteriormente, a negação de uma proposição deve ter sempre valor lógico oposto ao da proposição 
dada. Deste modo, sempre que uma proposição A for verdadeira, a sua negação não A deve ser falsa e sempre 
que A for falsa, não A deve ser verdadeira. 
Em outras palavras, a negação de uma proposição deve ser contraditória com a proposição dada. 
 
A tabela abaixo mostra as equivalências mais comuns para as negações de algumas proposições compostas: 
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Proposição Negação Direta Equivalente da Negação 

 
 
Leis de “De Morgan” 
 
• Negação de ∧ e ∨:   Leis de “De Morgan.” 
 
Sejam as afirmações: 
 –    p = João é alto. 
 –    q = José é ruivo. 
A proposição p ∧ q é verdadeira se os componentes forem verdadeiros. 
 
• Quando a proposição é falsa? 
Quando um dos componentes ou ambos forem falsos, i.e., 
 ¬ (p ∧ q) ≡ ¬ p ∨ ¬ q 
 
• Mostre as seguintes equivalências: 
 –    ¬ (p ∧ q) ≡ ¬ p ∨ ¬ q 
 –    ¬ (p ∨ q) ≡ ¬ p ∧ ¬ q 
 
Essas duas equivalências são conhecidas como leis de “De Morgan” que foi o primeiro a expressá-las em termos 
matemáticos. 
 
Exemplos 
 
Exemplo 1: 
p =  João tem 2 m de altura e ele pesa pelo menos 90 kg. 
¬ p = João não tem 2 m de altura ou ele pesa menos de 90 kg. 
 
Exemplo 2: 
 p =  x < 2 
 ¬ p =  x 6< 2 ≡ x ≥ 2 
 
Exemplo 3: 
 p =  −1 < x ≤ 4 
 ¬ p =  ¬ (−1 < x ≤ 4) ≡ ¬(x > −1 ∧ x ≤ 4) ≡ 
 x 6> −1 ∨ x 6≤ 4 ≡ x ≤ −1 ∨ x > 4. 
 
Exemplo 4: 
 p =  João é alto e João é magro. 
 ¬ p = João não é alto ou João não é magro. 
Exemplo 5: 
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 t =  João é alto e magro. 
 ¬ t = João não é alto e magro. 
 
Em lógica formal os vocábulos “e” e “ou” são permitidos somente entre afirmações completas e não entre partes 
de uma sentença. 
 
• Apesar das leis da lógica serem extremamente úteis, elas devem ser usadas como uma ajuda ao raciocínio e 
não como um substituto mecânico a inteligência. 
 
• Equivalência lógica é muito útil na construção de argumentos. 
 
Argumento 
 
Denomina-se argumento a relação que associa um conjunto de proposições P1, P2, ... Pn, chamadas premissas 
do argumento, a uma proposição C a qual chamamos de conclusão do argumento. 
 
No lugar dos termos premissa e conclusão podem ser usados os correspondentes hipótese e tese, 
respectivamente. 
 
Os argumentos que têm somente duas premissas são denominados silogismos. 
 
Assim, são exemplos de silogismos os seguintes argumentos: 
 
I  -  P1: Todos os artistas são apaixonados. 
      P2: Todos os apaixonados gostam de flores. 
        C:  Todos os artistas gostam de flores. 
 
II -  P1: Todos os apaixonados gostam de flores. 
      P2:  Miriam gosta de flores. 
        C: Miriam é uma apaixonada. 
 
 
Argumento Válido 
 
Dizemos que um argumento é válido ou ainda que ele é legítimo ou bem construído quando a sua conclusão é 
uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Posto de outra forma: quando um argumento é válido, 
a verdade das premissas deve garantir a verdade da conclusão do argumento. Isto significa que jamais poderemos 
chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. 
 
É importante observar que ao discutir a validade de um argumento é irrelevante o valor de verdade de cada uma 
das premissas. Em Lógica, o estudo dos argumentos não leva em conta a verdade ou falsidade das proposições 
que compõem os argumentos, mas tão-somente a validade destes. 
 
Exemplo: 
O silogismo: 
“Todos os pardais adoram jogar xadrez. 
Nenhum enxadrista gosta de óperas. 
Portanto, nenhum pardal gosta de óperas.” 
 
está perfeitamente bem construído (veja o diagrama abaixo), sendo, portanto, um argumento válido, muito embora 
a verdade das premissas seja questionável. 
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Conteúdo 
 

 Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos a partir do 1º de março de 2017, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
 
 
 
 
 
 

AMOSTRA
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Atenção! 

 
Pelo fato do item "Atualidades " ser de entendimento bastante amplo, abrangendo todas as áreas do 
conhecimento, fatos e acontecimentos, recomendamos a leitura de revistas de grande circulação no país, tais 
como, Isto É, Veja, Época, Carta Capital etc., e jornais como a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O 
Globo, Jornal do Brasil etc. 
 
É imprescindível, também, o acompanhamento dos jornais televisivos, bem como programas de entrevistas e 
debates realizados na TV. 
 
Não obstante, colocamos aqui, em forma de resenha, acontecimentos recentes de âmbito nacional e 
internacional, os quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de 
todos. 
 
Vejamos! 

 
 
 

Resenha de notícias 

 
 

21/02/2018 
Um terço da população brasileira não utiliza a internet, aponta IBGE 
 
Apesar dos avanços tecnológicos mundo afora, a proporção de desconectados no Brasil ultrapassava um terço 
da população em 2016. Cerca de 65,3 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade não utilizaram a 
internet em 2016 (35,3% do total), ou por que não sabiam usar (37,8%), ou por falta de interesse (37,6%), ou 
por considerar o serviço caro (14,3%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2016: acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal (Pnad Contínua - TIC 
2016) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Embora a tendência seja de melhora em relação a anos anteriores, mais de 30% dos lares brasileiros ainda 
estavam desconectados em 2016. Os principais motivos listados para não usar a Internet na residência foram 
falta de interesse (34,8%), custo alto do serviço (29,6%) e desconhecimento dos moradores sobre como 
navegar na rede (20,7%).  
"Os dados de pobreza vão dialogar muito com esses dados de acesso à internet. Nos locais com menos 
domicílios com acesso à internet, o rendimento é menor, o grau de instrução da população é mais baixo, isso 
vai influenciar os resultados", lembrou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
Cerca de 69,3% dos domicílios do País (48,1 milhões) tinham acesso à internet em 2016, graças à 
disseminação do acesso à rede via telefone celular. O computador foi o único meio de acesso à internet em 
apenas 2,3% dos domicílios, mesmo presente em 57,8% deles. Em 77,3% das residências conectadas havia 
o uso da banda larga móvel (3G ou 4G), superando o da banda larga fixa (71,4%). A predominância da banda 
larga móvel crescia em áreas onde a infraestrutura de rede é mais precária, como o Norte e Nordeste. 
"O acesso à internet via celular é especialmente importante para essas regiões Norte e Nordeste", disse Maria 
Lucia Vieira, gerente da Pnad. 
 
O total de conectados somou cerca de 116 milhões de brasileiros, o que equivale a 64,7% da população com 
10 anos ou mais de idade. Segundo Azeredo, os brasileiros estão usando a internet como uma forma de 
comunicação mais barata e alternativa às tradicionais ligações telefônicas. 
"Com whatsapp e outro aplicativos, fica mais barato você passar uma mensagem para alguém, basta estar 
num guarda-chuva de Wi-Fi. A pessoa pode estar em outro estado, em outro País. Facilita muito, isso aproxima 
as pessoas que estão distantes", lembrou Azeredo. 
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Entre as pessoas que acessaram a rede naquele ano, 94,2% usaram aplicativos e redes sociais para troca de 
mensagens de texto, voz ou imagens. A segunda finalidade mais citada foi assistir a vídeos, programas, séries 
e filmes (76,4%), conversar por chamada de voz ou vídeo (73,3%) e enviar ou receber e-mail (69,3%). O estudo 
mostra ainda que 94,6% dos usuários de internet no País acessaram a rede via telefone celular. 
 
Em todo o País, 138 milhões de brasileiros tinham telefone móvel celular para uso pessoal em 2016. Apesar 
do avanço em relação a anos anteriores, cerca de 22,9% das pessoas com 10 anos ou mais de idade ainda 
não tinham celular pessoal: 25,9% consideravam o aparelho caro; 22,1% alegaram falta interesse; 20,6% 
usavam o celular de outra pessoa; e 19,6% não sabiam usar. 
 
 
09/02/2018 
Jogos de Inverno começam com aperto de mãos de irmã de Jong Un e Moon Jae-in  
 
A irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, que faz uma visita história à Coreia do Sul por ocasião os Jogos 
Olímpicos de Inverno, apertou a mão do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na cerimônia de abertura…  
 
A irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, que faz uma visita história à Coreia do Sul por ocasião os Jogos 
Olímpicos de Inverno, apertou a mão do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na cerimônia de abertura 
olímpica, nesta sexta-feira. 
 
Kim Yo Jong, a primeira integrante da dinastia governante do Norte a visitar o Sul desde o fim da Guerra da 
Coreia, em 1953, encontrou Moon no início da cerimônia olímpica em Pyeongchang. 
 
A cerimônia inaugural dos Jogos de Inverno 2018 começou pouco depois das 20h00 local (09h00 de Brasília) 
em Pyeongchang, onde as competições acontecerão até 25 de fevereiro. 
 
Mais de 2.900 atletas disputarão os 102 títulos em jogo correspondentes a sete esportes e 15 disciplinas. 
 
Os Jogos-2018, batizados como os "Jogos da paz" pela Coreia do Sul, serão marcados pela inesperada 
aproximação entre as duas Coreias, inimigas históricas e ainda oficialmente em estado de guerra desde 1953. 
 
 
09/02/2018 
Cientistas fazem óvulo humano se desenvolver pela primeira vez em laboratório. 
 
Cientistas de um laboratório da Universidade de Edimburgo, na Escócia, criaram uma técnica para desenvolver 
óvulos humanos em laboratório. 
 
Segundo os pesquisadores, trata-se de uma tentativa de criar novas formas de manter, no futuro, a fertilidade 
de crianças submetidas a tratamentos contra o câncer. Mas o experimento também é uma oportunidade de 
explorar em detalhes como os óvulos se desenvolvem, o que continua sendo algo relativamente misterioso 
para a ciência.  
 
Especialistas dizem que estão animados com a técnica, que permite conduzir o processo de maturação do 
óvulo no laboratório, e consideram que ela representa um avanço. No entanto, ponderam serem necessárias 
mais pesquisas antes de aplicá-la clinicamente. 
 
Mulheres nascem com óvulos imaturos (ovócitos primários) no interior do ovário, que só se desenvolvem 
plenamente depois da puberdade. A partir de então, em cada ciclo menstrual, um dos óvulos entra em processo 
de maturação. E, ao longo da vida da mulher, metade se degenera. 
 
Depois de décadas de trabalho, cientistas agora conseguiram fazer com que os óvulos atingissem a maturidade 
fora do ovário. A técnica exige condições específicas dentro do laboratório, incluindo níveis de oxigênio, 
hormônios e proteínas para estimular o crescimento. 
 
Refinamento necessário 
Mas embora os cientistas indiquem que seja possível desenvolver óvulos em laboratório, o experimento, 
publicado na revista acadêmica Molecular Human Reproduction, ainda precisa de refinamento. 
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Os testes mostraram que a técnica ainda é ineficiente, já que apenas 10% dos óvulos atingiram a maturidade 
fora do ovário. Além disso, eles não foram fertilizados - ou seja, ainda não se sabe se eles são viáveis para a 
reprodução. 
 
Mesmo assim, a professora Evelyn Telfer, que faz parte da pesquisa, disse à BBC estar animada com os 
resultados. "É animador obter uma prova de que é possível atingir esse estágio."  
 
Segundo ela, preciso melhorar as condições para cultura e testar a qualidade dos óocitos (células-ovo).  
"Além de qualquer possível aplicação clínica, este é um grande avanço na melhoria da compreensão da 
maturação de óvulos humanos." 
 
Problemas a serem resolvidos 
Trata-se de um processo é muito controlado, praticamente cronometrado pelo corpo humano - enquanto alguns 
óvulos amadurecem durante a adolescência, outros só atingem isso mais de duas décadas depois. 
 
Um óvulo perde metade do material genético durante a maturação. Caso contrário, haveria DNA demais 
quando ele fosse eventualmente fecundado por um espermatozoide.  
 
Essa primeira divisão termina com o ovócito secundário, pronto para ser fecundado, e o chamado primeiro 
glóbulo polar - uma célula em miniatura que se degenera logo após a formação. 
 
No entanto, no estudo conduzido na Universidade de Edimburgo, o glóbulo polar foi observado com tamanho 
desproporcionalmente grande, o que está sendo tratado como uma anomalia.  
"Isso é uma preocupação", disse Telfer. Mas ela acredita que esse problema é um dos que podem ser 
resolvidos aprimorando a tecnologia usada.  
 
Testes em camundongos, que veem sendo feitos há 20 anos, já haviam mostrado que a técnica pode ser usada 
para reprodução dos animais. 
 
Por isso, o sucesso dela com óvulos humanos pode, eventualmente, usar crianças que enfrentam tratamento 
contra o câncer.  
 
Muitos pacientes podem ter problemas de infertilidade após passar por quimo e radioterapia. 
Hoje, mulheres podem congelar óvulos que já passaram pela maturação, ou até mesmo embriões fecundados 
com espermatozoides do parceiro, antes de começarem o tratamento contra o câncer.  
 
No entanto, não é possível fazer isso com alguém que ainda está na infância, pois seus ovócitos primários 
ainda não estão maduros. 
 
Há, em tese, a possibilidade de congelar tecido do ovário antes do início do tratamento, que poderia ser 
reimplantado anos depois caso a paciente queira ter filhos. Mas médicos apontam para o risco dessa técnica 
caso as amostras congeladas apresentarem alguma anormalidade. 
 
Com isso, fazer com que óvulos passem pelo processo de maturação no laboratório poderia se mostrar uma 
opção segura. 
 
Previsão legal 
Stuart Lavery, ginecologista do hospital Hammersmith, em Londres, avaliou os testes como animadores.  
"Esse trabalho representa um passo genuíno em direção à nossa compreensão. Apesar de ser em escala 
pequena e ainda exigir mais testes, esse trabalho preliminar oferece esperança aos pacientes." 
No Reino Unido, há previsão legal para fecundar óvulos amadurecidos em laboratório na tentativa de criar 
embriões para pesquisa. 
 
Como os cientistas de Edimburgo não têm autorização para conduzir esse experimento, eles estão discutindo 
se tentam a licença ou buscam se associar a um centro de pesquisa que já tenha a permissão.  
 
Azim Surani, que comanda uma equipe de pesquisa na Universidade de Cambridge, opinou à reportagem que 
é preciso conduzir mais análises para identificar se esses óvulos que maturaram no laboratório podem ser 
comparados com os naturais. 
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05/02/2018 
 
O que acontecerá se os EUA ultrapassarem a Arábia Saudita como maior produtor de petróleo do 
mundo 
Mudança, que se desenha, também pode afetar diretamente mercados da América do Sul e Europa, 
além de mais 'liberdade' para os americanos em suas ações no Oriente Médio. 
 
Os Estados Unidos estão se aproximando da liderança na corrida pelo domínio do mercado mundial de 
petróleo.  
 
De acordo com as últimas previsões da Agência Internacional de Energia, a produção americana atingirá neste 
ano a marca recorde de 10 milhões de barris de petróleo bruto por dia.  
 
Assim, calcula-se que o país desbancará a Arábia Saudita neste ano da posição de liderança que ostenta, com 
13,5% da produção mundial.  
 
Seu impulso, promovido pelo apoio do governo de Donald Trump às exportações, é um problema para a 
Rússia, a terceira colocada nessa disputa.  
 
O avanço dos EUA terá efeitos no mercado do petróleo, bem como reflexos geopolíticos e econômicos em 
diferentes países.  
 
A BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, listou cinco possíveis consequências caso os Estados Unidos 
realmente se tornem o maior produtor de petróleo do mundo:  
 
1. O fim da guerra dos preços da Arábia Saudita e Opep 
Para a grande petromonarquia do Golfo Pérsico, ver-se superada pelo aliado - mas também concorrente - 
implica na constatação dos danos colaterais da sua política tradicional de controle de preços.  
 
Ator principal na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o país tradicionalmente a usou 
para controlar os preços no mercado, aumentando ou reduzindo o fornecimento conforme sua conveniência.  
Nos últimos anos, porém, o surgimento de técnicas como o fraturamento hidráulico de rocha (fracking) o 
aumento exponencial da produção americana reduziram a eficácia dessa estratégia.  
 
Antonio de la Cruz, presidente do Centro de Análises de Tendências Interamericanas de Washington, disse à 
BBC que "a decisão dos Estados Unidos de aumentar a produção nas regiões de fracking na verdade foi 
tomada pela Opep quando esta apostou em manter os preços, em vez de produzir mais".  
 
O reino saudita tentou em 2014 sufocar os produtores do fracking nos EUA, inundando o mercado de Brent 
(petróleo encontrado no Mar do Norte).  
 
A ideia era que os preços caíssem até que as empresas instaladas nos Estados Unidos não fossem lucrativas 
o suficiente para continuar explorando os campos de petróleo e gás de xisto (aquele obtido através do fracking).  
Mas o setor do fracking resistiu: conseguiu reduzir seus custos e economizar suas margens de lucro. Embora 
o barril de Brent tenha caído até o raro valor de US$ 30, dois anos depois a Arábia Saudita cedeu e convenceu 
seus parceiros da Opep, pouco a pouco, a voltar subir o preço do óleo.  
 
Agora, a situação se inverteu, e é a enorme produção dos EUA que determina preços e estabiliza o mercado.  
Nesse contexto, a nova elite governante no país persa adotou uma nova estratégia que consiste em iniciativas 
sem precedentes, como a privatização parcial da Saudi Aramco, a empresa estatal de energia.  
 
Isso faz parte das mudanças promovidas pelo príncipe Mohamed Bin Salman, homem forte do governo 
determinado a reformar a economia do país.  
 
Mas embora os Estados Unidos superem a Arábia Saudita no volume de produção, alguns analistas enfatizam 
que essa batalha não é medida apenas pelo número de barris diários.  
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Samantha Gross, especialista em segurança energética da Brookings Institution em Washington, diz que, 
mesmo que produza menos do que seu concorrente, a Arábia Saudita manterá sua posição de liderança no 
mercado energético global.  
"O petróleo saudita é produzido por uma única entidade, a Saudi Aramco, de propriedade e administrada pelo 
Estado, e por isso não é governada unicamente por critérios de benefício econômico. A indústria de energia 
dos Estados Unidos nunca atuará de forma coordenada, seguindo as diretrizes do Estado", diz Gross.  
 
Diferenças como essa levam a especialista a concluir que o predomínio saudita, embora questionado, ainda é 
válido.  
 
2. Venezuela ainda mais castigada 
Os efeitos do potencial desse novo panorama também seriam sentidos na América Latina.  
 
O grande gigante regional do petróleo, a Venezuela, verá sua já maltratada economia ainda mais castigada.  
O analista De la Cruz acredita que a ineficiência e as deficiências estruturais do setor petrolífero venezuelano 
o tornarão totalmente incapaz de competir com os produtores americanos.  
 
Enquanto a produção dos EUA sobe desde a presidência de Richard Nixon (1969-1974), a venezuelana perdeu 
600 mil barris diários.  
 
Nas circunstâncias atuais, desencadeada por uma hiperinflação imparável, "a Venezuela não tem capacidade 
para produzir ou importar. As possibilidades de ser atualmente um ator no mundo do petróleo foram cortadas", 
diz De la Cruz.  
 
O petróleo venezuelano também é muito pesado, então é preciso importar naftas (matéria-prima do petróleo) 
mais leves de outros países, entre eles os Estados Unidos, para obter uma mistura comercializável. Mas a falta 
de liquidez do país afetou seriamente sua capacidade de adquirir essas matérias-primas do exterior.  
 
"O petróleo fornece à Venezuela 96% da moeda estrangeira de que ela precisa desesperadamente, então o 
governo de Nicolás Maduro dará prioridade às exportações para obtê-las. Por isso, o mercado doméstico é 
que será mais e mais esgotado", diz De la Cruz.  
 
O que isso significa para o venezuelano comum? "Mais filas em postos de gasolina", ele responde.  
 
Os problemas do setor petrolífero venezuelano também terão efeitos no quadro regional.  
"O socialismo do século 21 usou a ferramenta da geopolítica do petróleo, com o fornecimento de petróleo 
subsidiado para os países do Petrocaribe e os da Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América)", 
diz o especialista.  
 
De acordo com sua visão, muitos desses países podem estar tentados a ouvir propostas potenciais de 
fornecedores alternativos.  
 
3. Possíveis ameaças ao meio ambiente 
Grupos ambientalistas alertaram que a política de fracking seguida pelo governo Donald Trump representa 
uma ameaça para o meio ambiente.  
 
O fim das restrições à exportação e a autorização para construir áreas de exploração em áreas protegidas, 
como o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Alasca, provocaram preocupação entre os ambientalistas.  
 
Eles também temem que o novo panorama prolongue a vida dos combustíveis fósseis, como o petróleo, e 
desencoraje o investimento em energias mais limpas.  
 
Lisa Viscidi, especialista em energia e meio ambiente no centro de análise The Dialogue, de Washington, 
argumenta que "pode haver algum impacto se a produção aumentar, mas isso depende mais dos preços 
globais do que de outros fatores".  
 
A analista afirma que, por se tratar de um mercado global, "um único país não faz a diferença".  
 
A experiência vivida pelos EUA em 2014 indica que em contextos de grande oferta e preços baixos a demanda 
aumenta, mas isso não implica necessariamente em um aumento das emissões de poluentes.  
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"Tudo depende das políticas que os países e as empresas seguem, se são eficientes", diz Viscidi.  
 
4. Mais independência para os EUA no Oriente Médio 
Agora que têm seu abastecimento de petróleo garantido, os Estados Unidos podem se libertar de sua 
dependência tradicional de abastecimento dos focos exportadores do Oriente Médio.  
 
Cenários como a Crise do Petróleo de 1973 ou a Guerra do Golfo de 1990, quando a turbulência na região 
levou ao aumento do preço do petróleo, são impensáveis hoje.  
 
"Embora os EUA continuem importando 7 milhões de barris por dia, não têm mais medo de um embargo de 
petróleo", explica De la Cruz.  
"Tornam-se menos vulneráveis à chantagem, como a da Opep."  
 
Assim, o país "ganha independência para gerenciar sua própria política na região", sem temer que isso possa 
afetar criticamente sua economia, como ocorria no passado. "Ele já não é mais dependente dos países árabes", 
diz o especialista.  
 
Para ele, isso ajuda a explicar por que Donald Trump se atreve a tomar decisões sem precedentes, como 
anunciar a transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém - mesmo sob protestos de todo o mundo 
islâmico.  
 
5. Mais força para os países europeus contra a Rússia 
O passo à frente do gigante americano também afeta a Europa, uma das áreas tradicionalmente mais 
dependentes da energia produzida pela Rússia.  
 
No passado, Moscou usou a fonte de energia como uma ferramenta de pressão. Em várias ocasiões, 
interrompeu o fornecimento de gás para a Ucrânia e outros países do Leste Europeu a poucas semanas do 
início do inverno.  
 
De la Cruz explica que a Europa "estará agora em melhor posição de negociação com fornecedores russos, 
como a empresa de gás Gazprom, uma vez que poderá exercer a vantagem de outro potencial fornecedor".  
Em todo caso, a Rússia ainda possui uma vantagem decisiva nesta área. Pode fazer esses recursos chegarem 
por meio de gasodutos e tubulações, enquanto os barris dos EUA só podem chegar pelo mar, a um custo 
maior.  
 
É uma desvantagem competitiva que ainda pesa e fará com que "a Rússia mantenha sua influência".  
Mas De la Cruz não descarta que em alguns anos essa situação também seja revertida.  
"O gás natural líquido pode ser o combustível do futuro e substituir o petróleo. Desenvolver isso é um dos 
projetos fortes nos quais a gestão Trump poderia apostar nos próximos cinco anos."  
 
 
16/01/2018 
Surto de febre amarela no Brasil  
 
O surto de febre amarela em 2017 no Brasil iniciou-se em dezembro de 2016 no estado de Minas Gerais e 
confirmaram-se mortes de pessoas ligadas ao vírus em municípios de nove estados, principalmente dos quatro 
estados da Região Sudeste. Em 6 de setembro, o Ministério da Saúde anunciou o fim do surto de febre amarela 
no país após não registrar novos casos desde junho. 
 
Febre amarela: Brasil registra 35 casos da doença somente em 2018 
Casos da doença triplicaram desde a última semana, segundo o Ministério da Saúde; registro de mortes 
também aumentou de quatro para 20 em seis dias. 
 
Desde julho do ano passado a 14 de janeiro deste ano o Ministério da Saúde já registrou 35 casos de 
contaminação por febre amarela em todo o país. A informação foi divulgada nesta terça-feira (16) pelo ministro 
interino da saúde, Antônio Carlos Nardi. 
 
 
20/12/2017 
Motorista bêbado terá pena maior 
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O presidente Michel Temer (PMDB) sancionou o projeto de lei que torna mais rígida a Lei Seca. A norma foi 
publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União e deve entrar em vigor em abril de 2018. 
 
Entre as alterações do projeto está o aumento do tempo de prisão para motoristas embriagados ou sob o efeito 
de drogas que cometerem homicídio culposo (sem intenção de matar). De acordo com o texto, a pena passa 
para “reclusão de cinco a oito anos”. Anteriormente era de dois a quatro anos, o que permitia que condenados 
por acidentes de trânsito com mortes nem fossem para a cadeia. "A mudança significa que um crime que antes 
não dava cadeia, agora vai dar”, explica Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Direito Viário da 
OAB/SP. 
 
A nova lei também prevê que a pena deve ser baseada nas circunstâncias e consequências do crime. “O juiz 
fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências 
do crime". Na prática, isso significa que o número de mortes e a conduta do motorista serão agravantes na 
decisão do juiz sobre a pena. 
 
 
17/12/2017 
Eleição Presidencial Chilena 
 
O ex-presidente de centro-direita Sebastián Piñera, 68, venceu o segundo turno da eleição presidencial chilena 
neste domingo (17) e assumirá seu segundo mandato em março de 2018. Como da primeira vez, em 2010, 
receberá o bastão das mãos de Michelle Bachelet, atual mandatária. 
 
Segundo dados da contagem oficial do Servel (Serviço Eleitoral do Chile), com 98,4% dos votos apurados, 
Piñera estava à frente, com 54,6% contra 45,4% do centro-esquerdista Alejandro Guillier. Nesse ponto, o 
resultado já era irreversível. 
 
Às 19h40 locais (20h40 em Brasília), Guillier discursou admitindo a derrota.  
"Agradeço aos que nos apoiaram e chamo a todos a ouvir a voz das urnas para nos reorganizarmos daqui para 
a frente. Parabéns ao novo presidente do Chile", disse ele. 
 
Assim que o resultado foi divulgado, o ruído de buzinas era ouvido nos bairros de classe média e alta de 
Providencia e Las Condes. 
 
Mais uma vez, as pesquisas se mostraram equivocadas. No primeiro turno, haviam indicado que Piñera teria 
uma votação muito superior --ele conquistou 36% dos votos. Já para este domingo, sinalizavam um quadro de 
empate técnico, com vantagem numérica para o ex-presidente. Quando as primeiras projeções surgiram, foi 
possível verificar que a vitória se anunciava com uma diferença muito maior. 
 
Dia de Votação 
Num domingo de altas temperaturas (por volta dos 30º C ao meio-dia) em Santiago, via-se pouca 
movimentação nas ruas. Dados parciais do Servel apontam para uma maior abstenção em relação ao primeiro 
turno, quando o comparecimento já havia sido baixo (46%). 
 
O primeiro candidato a ir à urna foi Piñera. Depois de oferecer um café da manhã para sua equipe de campanha 
e para sua família em Las Condes, dirigiu-se ao centro de votação da escola República de Alemanha. "Quero 
manifestar minha grande esperança em que, depois desta eleição, apesar das diferenças, [...] alcancemos uma 
unidade e não nos transformemos em inimigos", disse. 
 
Pouco depois, foi a vez de Guillier, que votou em Antofagasta, por onde é senador, e viajou em seguida a 
Santiago. 
 
Já Bachelet votou cedo e instou os chilenos a fazer o mesmo (no Chile, votar não é obrigatório). "Minha única 
mensagem hoje é que as pessoas saiam a votar.  
Se há algo que nos iguala num dia como hoje, trata-se do voto. Meu chamado é para que todos participem e 
nos façam ouvir sua opinião." 
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LEIA COM ATENÇÃO! 

(Leitura Obrigatória) 
 

Regras válidas para todas as apostilas disponibilizadas em 
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ 

 
1) Número de Instalações permitidas: Permite-se que o comprador da apostila faça 2 
instalações. Por exemplo, uma em casa e outra no local de trabalho.  
Havendo necessidade de nova instalação, devido a problemas como formatação do HD, e 
outros, entre em contato com nosso suporte justificando o pedido de liberação para nova 
instalação. 
 
2) Sobre as Atualizações: Nosso compromisso com "atualizações", erratas ou adendos, se 
estende da data da aquisição dessa apostila até a aplicação da prova do concurso em 
questão, ou seja, para o concurso com a data de início e término das inscrições apontadas 
nas informações de destaque, na página principal do site das Apostilas Objetiva.  
Se para o mesmo órgão e mesmo cargo um outro concurso for aberto, uma nova apostila 
poderá (ou não poderá) ser disponibilizada para uma NOVA AQUISIÇÃO. 
 
3) Disponibilidade da apostila no site (TEMPO): Essa apostila ficará disponível no site 
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ por, exatos, 3 anos para a instalação ou 
reinstalação do produto. Após esse tempo a apostila é retirada definitivamente. 
 
4) Advertência 1 
Os textos desta apostila estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. É 
terminantemente proibido ceder a terceiros ou reproduzir o conteúdo desta apostila em 
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso. As regras têm como objetivo 

Apostilas Objetiva 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/
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proteger o investimento que a Apostilas Objetiva faz objetivando manter a qualidade de seu 
produto. A não observância dessa advertência implicará em severas sanções ao infrator (a) 
nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
 
5) Advertência 2 
Para disponibilizarmos a apostila nesse formato (PDF), nosso departamento de informática 
desenvolveu (ao longo de 5 anos), um sistema de rastreio através de personalização única, 
grafada com elementos ocultos, em cada link de matéria. Esses elementos estão vinculados 
a dados constantes de seu cadastro de compras.  
Para nossa segurança e sua também, não ceda os links para terceiros. Se o fizer, nosso 
sistema vai detectar essa personalização oculta, saber quem detém a apostila originalmente 
(comprador (a)) e responsabilizar o infrator (a) pelo ato ilegal, amparados, que estamos, na 
lei de direitos autorais. 
Reforçando o alerta acima, nosso sistema está habilitado para rastrear qualquer evento fora 
das normas estabelecidas. A quebra dessas regras nos dá o direito de, 
imediatamente, sujeitar o infrator (a) à reparação indenizatória legal, junto às instâncias 
judiciais do país, bem como impedir que faça futuras compras de produtos das Apostilas 
Objetiva. 
 

Atributos da Apostila 
 
1) Visualização: Permite visualizar algumas páginas da apostila afim de se ter uma ideia de 
sua composição/estruturação. 
 
2) Imprimir: Permite a impressão de todo o conteúdo. 
 
3) Importante! Não é permitido copiar os textos dessa apostila para quaisquer dispositivos 
tais como, word, bloco de notas, etc.). Tal prática facilita a proliferação de cópias ilegais o 
que é terminantemente proibido. 
Muito cuidado! Não revele seus dados documentais à pessoa alguma. Principalmente 
número de CPF. Se o fizer, corre sérios riscos de ver seu nome e dados documentais sendo 
circulados pela internet e usados para os mais diversos tipos de crimes. 
 
 
Obrigado 
Bons estudos e Sucesso! 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument
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