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Biocombustíveis são fontes de energia renováveis, produzidas a partir de
matéria orgânica de origem animal ou vegetal (eucalipto, cana-de-açúcar,
mamona, soja, canola, babaçu, estercos e lixos orgânicos).
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Os biocombustíveis poluem menos que os combustíveis fósseis, por isso alguns
especialistas afirmam que as fontes de energia a partir de matéria orgânica
agridem menos e é uma alternativa para amenizar o efeito estufa.
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A produção desse produto
como combustível foi uma criação
genuinamente brasileira que teve
início em 1975.

O álcool é produzido a partir do
processamento da cana-de-açúcar
que se transforma em etanol ou
álcool etílico, foi inserido um
percentual de 22% na gasolina e em
carros preparados para esse tipo de
combustível.

ÁLCOOL
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Esse tipo de fonte
energética é derivado da
decomposição de matéria
orgânica como esterco, palhas,
bagaço vegetal entre outras. Para
o aproveitamento de diversos
gases é preciso utilizar o
biodigestor que é um
equipamento que processa a
matéria orgânica.

BIOGÁS:
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BIODIGESTOR
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Corresponde a um tipo de óleo derivado do processamento da semente da mamona e
de outras oleaginosas como o dendê, girassol, babaçu, amendoim e soja, tendo seu uso em
duas categorias, pode ser misturado no diesel fóssil ou em natural, no caso da mistura o
percentual varia de acordo com os interesses e com a composição do biodiesel.

BIODIESEL
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Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no Recôncavo da
Bahia, o Ibama tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que
dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da
região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece
a farinha.
Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha em Amargosa, que não
cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é a:

A) construção, nas pequenas propriedades, de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca.
B) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem utilizadas na produção de lenha.
C) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos
produtores.
D) construção de biodigestores, para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da
região.
E) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do Ibama.

QUESTÃO 1 (C6 - H26)
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Xi Jiping (China) 
Vladimir Putin (Rússia), 
Jair Bolsonaro (Brasil)
Narendra Modi (Índia)
Cyril Ramaphosa (África do Sul) 

NOVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO SÉCULO XXI
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O grupo não é um bloco
econômico ou uma associação de
comércio formal, como no caso
da União Europeia. Diferentemente,
os quatro países fundadores
procuraram formar um "clube
político" ou uma "aliança", e assim
converter "seu crescente poder
econômico em uma maior influência
geopolítica." Desde 2009, os líderes
do grupo realizam cúpulas anuais.

BRICS
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Os países emergentes – também chamados de economias emergentes ou de países em
desenvolvimento – são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto,
apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações
mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados
de Desenvolvimento Humano, bem como um certo nível de industrialização e crescimento
econômico.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/idh-indice-desenvolvimento-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/industrializacao-seus-efeitos.htm


Em 2001, o economista Jim O´Neil, em um estudo que se destacaram os países que compõem o
bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul), devido ao papel de destaque que apresentam
no cenário mundial, por conta do rápido desenvolvimento de suas economias. De acordo com a
pesquisa, o potencial econômico desses países pode transformá-los nas quatro economias
dominantes do mundo, até 2050 (a avaliação foi feita antes do ingresso da África do Sul no bloco).
Entretanto, cada um deles apresenta uma trajetória distinta, podendo ser agrupados somente pelo
termo “emergentes” […].

Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que:

A) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo.

B) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países
do BRICS.

C) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento
industrial.

D) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente.

E) O Brasil é o país com menor poder industrial entre os membros

QUESTÃO 2 (C4 – H18)
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Setor primário da economia baseado na produção de alimentos no
campo gerando empregos e movimentando a economia mundial.

AGROPECUARIA
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É praticada em grandes áreas com pouco capital, mão-de-obra 
reduzida e pouco especializada.

AGROPECUARIA EXTENSIVA
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Caracteriza pelo grande emprego de capital, utilização de mão-
de-obra especializada e elevada mecanização.

AGROPECUARIA INTENSIVA
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CASE

AGROPECUARIA INTENSIVA
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A agricultura moderna é resultado do investimento de agricultores que
buscaram na ciência, novas estratégias de manejo e que agregaram
sustentabilidade na produção de alimentos. As novas tecnologias são
importantes para otimização de recursos naturais e utilização de insumos no
campo, assegurando o contínuo aumento de produtividade.

AGROPECUARIA MODERNA
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A agricultura moderna (sistema agrícola intensivo) surge na
primeira fase da Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), baseada
na utilização de energia elétrica e a vapor, com o objetivo de
profissionalizar a produção agrícola e aumentar seus índices de
desempenho em colheita de safras.
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Dessa forma, têm início da substituição da tração animal por
máquinas a gasolina e avanços em pesquisas
de defensivos e fertilizantes. Assim, a introdução de maquinários
como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e insumos para controle
de pragas e doenças passaram a fazer parte da agricultura pelo
mundo.
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https://boaspraticasagronomicas.com.br/boas-praticas/defensivos-agricolas/
https://www.abcbio.org.br/blog/biofertilizantes-e-bioestimulantes/
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“A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio
brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita
manual de culturas como a cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando
máquina. (…) As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da
transformação no campo. O número mais que dobrou nos últimos sete anos. Seja no
cultivo para exportação ou para consumo nacional, as grandes lavouras de grãos –
soja, milho e feijão – já são 100% mecanizadas”.
A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil reverbera em
uma transformação produtiva no campo e em um impacto socioespacial, que são,
respectivamente:

A) aumento da produtividade – subordinação das cidades ao campo
B) concentração fundiária – redução da jornada de trabalho
C) desemprego estrutural rural – aumento da urbanização.
D) qualificação da mão de obra – abrandamento da migração campo-cidade
E) melhoria da qualidade produtiva – ruralização da economia

QUESTÃO 3 
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GABARITO

•LETRA D1ª questão

•LETRA D2ªquestão

•LETRA C3ª questão
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E-mail: magodageografia@hotmail.com.br
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ADRIANO BANDEIRA
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QUESTÃO CONTEÚDO COMPETÊNCIA HABILIDADE

1
FORÇAS 

INTERMOLECULARES

C5 - Entender métodos e procedimentos
próprios das ciências naturais e aplicá-los
em diferentes contextos.

H18 - Relacionar propriedades físicas,
químicas ou biológicas de produtos,
sistemas ou procedimentos
tecnológicos às finalidades a que se
destinam.

2 OXIDO REDUÇÃO 
C5 - Entender métodos e procedimentos
próprios das ciências naturais e aplicá-los
em diferentes contextos.

H18 - Relacionar propriedades físicas,
químicas ou biológicas de produtos,
sistemas ou procedimentos
tecnológicos às finalidades a que se
destinam.

3
PROCESSO DE 

SEPARAÇÃO DE 
MISTURAS

C3 - Associar intervenções que resultam em 
degradação ou conservação ambiental a 
processos produtivos e sociais e a 
instrumentos ou ações científico-
tecnológicos. 

H8 - Identificar etapas em processos
de obtenção, transformação, utilização
ou reciclagem de recursos naturais,
energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos,
químicos ou físicos neles envolvidos

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS NA AULA DE HOJE
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DEFINIÇÃO: São forças de atrações entre moléculas

I. Forças de Van Der Waals

Dipolo permanentes        Moléculas Polares 

Dipolo induzido (Londom)        Moléculas apolares

Ex: Dipolo Permanente (HCL) .

ASSUNTO 1 - Forças Intermoleculares
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EX: Dipolo Induzido (Londom) ( CL2 )

OBS: Nas colisões entre as moléculas forma pólos por indução

ficando momentaneamente provocando a atração entre as

moléculas

ASSUNTO 1 - Forças Intermoleculares
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II. Força de hidrogênio ou ponte de hidrogênio

É uma força intensa onde existe um dipolo permanente onde o hidrogênio sempre será o
pólo positivo e o flúor, oxigênio ou nitrogênio sempre será o pólo negativo pois são
elementos muito. Eletro-negativos

Neste caso na molécula da substancia tem que ter hidrogênio diretamente ligado a flúor,
oxigênio ou nitrogênio

EX: 

32



Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material
bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa
a células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as
bactérias E.coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação
entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da
bactéria desestabilizaria sua estrutura

A interação entre a superfície da nanopartícula e o
lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação.

A) e hidrogênio. 
B) hidrofóbica.  
C) dissulfeto. 
D) metálica. 
E) iônica.

QUESTÃO 1 (ENEM 2019/2ª APL – Q.93)
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DEFINIÇÃO: E toda a reação que ocorre com transferência de elétrons:

EX: enferrujamento de um ferro, escurecimento de uma panela de alumínio ferver água por muito

tempo.

- Oxidação- perder elétrons

- Redução - ganhou elétrons

Obs: oxidação e redução são fotos dos fenômenos simultâneos

- Número de oxidação (nox) - quantidade de elétrons que um átomo ganha ou perde

* Oxidação- perder elétrons - nox positivo

* Redução-ganhou elétrons- nox negativo

ASSUNTO 2 - Óxido-redução
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EX: 

C- agente redutor
O- agente oxidante 

Cálculo de nox:         .
A soma dos nox: zero

+1      x -2

H4 P2   O7 -> 4.(+1)+2.(x)+7.(-2) = 0  4+2x -14 = 0 2x = 14 – 4 

2x = 10 x = 10 = +5
2

Determinar no Nox do Fósforo do composto H4P2O7 

+

+4

-2
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Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar
úmido, na presença de CO2, sofre oxidação formando o zinabre, um carbonato básico de fórmula
Cu2(Oh)2CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio
ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação
e aumentar a durabilidade das moedas é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre
com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para
impedir a formação de zinabre nas moedas é, em relação ao cobre,

A) maior caráter ácido.
B) maior número de oxidação.
C) menor potencial de redução.
D) menor capacidade de reação.
E) menor número de elétrons na camada de valência

QUESTÃO 2 (ENEM 2019/2ª APL – Q.110)
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DEFINIÇÃO: são processos usados para separar os componentes de uma mistura

I. Físicos- separação de misturas homogêneas
II. Mecânicos- Separação de misturas heterogêneas

Físicos
A) destilação simples Ex: água+ álcool
B) destilação fracionada
C) fusão fracionada Ex: ouro 18 quilates
D) liquefação fracionada Ex:ar, atmosférico, N, O, Ar

Mecânicos

A) peneiração Ex: areia garbosa + seixo
B) imantação Ex: ferro em pó+ areia 
C) filtração Ex: água+ areia 
D) decantação Ex: água+ óleo
E) catação Ex: feijão + soja

ASSUNTO 3 - Processo de separação de misturas
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Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o
petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de
ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram
componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser
removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa
desse beneficiamento é a

A) decantação.
B) evaporação.
C) destilação.
D) foculação.
E) filtração.

QUESTÃO 3 (ENEM 2019/2ª APL – Q.110)
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QUESTÃO 
3-

QUESTÃO 

2-
QUESTÃO 

1-

A C

A

GABARITO
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
C5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em
diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e
representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo,
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

ASSUNTO 1 – Análise Gráfica (M.U.V)

Se a velocidade do móvel decresce em função do 
tempo, dizemos que seu movimento é retardado.

Nesse caso, teremos uma aceleração negativa .
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Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o
corredor dos 100 metros rasos Usain
Bolt venceu a prova com o tempo de
9 segundos e 81 centésimos de
segundo. Um radar foi usado para
medir a velocidade de cada atleta e os
valores foram registrados em curtos
intervalos de tempo, gerando gráficos
de velocidade em função do tempo. O
gráfico do vencedor é apresentado a
seguir

QUESTÃO 1 (UEL 2017- C05/H17- ENEM)
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Qual o valor aproximado da aceleração de 
Usain Bolt nos instantes finais da prova, ou 
seja, a partir de 9 s.

A) +4,2 m/s2

B) -5,7 m/s2

C) +6,3 m/s2

D) +8,3 m/s2

E) -8,3 m/s2

Famoso pulo do gato galera!!!

QUESTÃO 1 (UEL 2017- C05/H17- ENEM)
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t = 9,0 s: v = 32,5 km/h
t' = 9,5 s: v' = 17,5 km/h
Logo:

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 1
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COMPETÊNCIAS/HABILIDADES
C1 – Compreender as ciências
naturais e as tecnologias a
elas associadas como
construções humanas,
percebendo seus papéis nos
processos de produção e no
desenvolvimento econômico
e social da humanidade.
H1 – Reconhecer
características ou
propriedades de fenômenos
ondulatórios ou oscilatórios,
relacionando-os a seus usos
em diferentes contextos.

ASSUNTO 2 – ONDAS: Velocidade de propagação

A velocidade da onda depende do meio em que ela se propaga.
No Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em metros
por segundo (m/s). Além disso, essa grandeza guarda uma
relação matemática com as grandezas frequência (ou período)
e comprimento de onda:

V = λ . F

Legenda:

v = velocidade de propagação da onda (m/s)
λ = comprimento de onda (m)
f = frequência (Hz ou s-1)

46



Analise a tabela que apresenta as faixas de frequência das ondas sonoras emitidas por alguns
instrumentos de corda.

QUESTÃO 2 (USCS 2019 - C1/H1) TODO ANO CAI NO ENEM!

Considerando que as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade de 340 m/s, entre os
instrumentos listados na tabela, os capazes de emitir uma onda sonora com comprimento de onda
no ar igual a 10 m são:
A) a harpa e o piano.
B) o piano e o violino.
C) a harpa, o piano e o violino.
D) o contrabaixo e o violino.
E) harpa e o contrabaixo. 47



V = λ.f

Assim, temos:

10.f = 340

f= 34 Hz

Observando a tabela temos que a resposta correta é: Piano e o Violino.

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 2
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b) Força magnética sobre
partículas carregadas

Para corpos de dimensões
desprezíveis, utilizamos a
seguinte equação para calcular
a força magnética:

ASSUNTO 3 – Eletromagnetismo

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES:

C6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar
ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.

a) O Teorema da Energia Cinética indica
que a variação da Energia Cinética é igual
ao trabalho, ou seja:

T = ∆Ec

Onde,
T = Trabalho (J)
∆Ec = Variação da Energia Cinética (J)
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Uma carga q de massa m é solta do repouso num campo gravitacional g onde
também atua um campo de indução magnética uniforme de intensidade B na
horizontal. Assinale a opção que fornece a altura percorrida pela massa desde o
repouso até o ponto mais baixo de sua trajetória, onde ela fica sujeita a uma
aceleração igual e oposta à que tinha no início.

A) g(m/qB)2

B) g(qB/m)2

C) 2g(m/qB)2

D) 2g(qB/m)2

E) 2g(qB)

Uma questão Algébrica!!! E agora? 

My God!!! Help me.....

QUESTÃO 3 (ITA 2017- C6/H21) ENEM ADORA ESSE TIPO DE QUESTÃO, GALERA! 
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RESOLUÇÃO DA QUESTÃO:RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 3
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RESOLUÇÃO DA QUESTÃO:RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 3
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Valeu galera!! Vamos papocar essa Física!
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GABARITO

•LETRA E1ª questão

•LETRA B2ªquestão

•LETRA C3ª questão
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Músico nas horas vagas tendo como referência
Jimmy Hendrix e a Blues School of New Orleans.
INSTAGRAM: @edilsonphysics

EDILSON MARTINS 
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CARTILHA DO PARTICIPANTE – A REDAÇÃO NO ENEM 2019 
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“Escrever é preciso, 
planejar também é 

preciso”.

MÉTODO PROJETO DE TEXTO
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 A elaboração de um PROJETO DE TEXTO é fundamental
para redigir um texto dissertativo-argumentativo de
acordo com as competências exigidas pelo ENEM;

Essa metodologia consiste em seguir alguns passos
(elaborados a partir da análise de textos nota mil
divulgados pelo INEP) que possibilitam a redação de
um texto nota máxima. Um projeto de texto é avaliado
pela competência 3 (0 a 200 pontos).

MÉTODO PROJETO DE TEXTO
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TEXTO

Leitura atenta (marcação das palavras-chave) 
da PROPOSTA, dos TEXTOS MOTIVADORES.

CORRELAÇÃO entre TEXTOS MOTIVADORES e  
“TEMA”.

Elaboração do PROJETO DE TEXTO;

1º 
PASSO

2º 
PASSO

3º 
PASSO
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A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Desafios
para garantir a vacinação dos brasileiros no século XXI”
apresentando proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de um
ponto de vista.

EXEMPLO DE PROJETO DE TEXTO
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 Segundo a Cartilha do Participante - a Redação no Enem 2019, TESE é a
opinião do autor do texto acerca do tema proposto;

 Exemplo de TESES UNIVERSAIS (podem ser usadas para defender o ponto de
vista sobre vários temas) :

 políticas públicas pouco eficazes;

 ínfimos projetos pedagógicos;

 formação histórica do povo brasileiro;

 falta de informação acerca do assunto;

 falta de investimento em...;

 influência midiática ...

4º PASSO: ELABORAÇÃO DA TESE
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A introdução é a primeira parte de um texto
dissertativo-argumentativo. Trata-se de um
parágrafo curto, de apresentação, no qual são
elencados: o entendimento do tema, a tese
(ponto de vista) e uma contextualização por meio
de um repertório sociocultural produtivo.

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO
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REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO
(Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Constituição, série...)

+ 
CONECTIVO

+ 
TEMA (BRASIL) 

+ 
CONECTIVO 

+ 
TESE 

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO
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A Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais a redução do risco de doença. Entretanto, são
muitos os desafios enfrentados para garantir a vacinação da
sociedade brasileira. Nesse contexto, são inúmeros os fatores
que contribuem para a problemática apresentada, entre eles,
políticas públicas pouco eficazes e falta de informação acerca
do assunto.

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO
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Os parágrafos de desenvolvimento têm como
função comprovar a tese. Geralmente ele é
composto por dois parágrafos um para cada
tese. São utilizadas estratégias argumentativas
como justificativas para a opinião.

6º PASSO: ELABORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
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CONECTIVO + RETOMADA DA TESE

+

CONECTIVO

+

COMPROVAÇÃO DA TESE (ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS: exemplo de
conhecimento público, dado estatístico, pesquisa, alusão histórica, filosofia,
sociologia, comparação, depoimento de especialista no assunto...)

+

CONECTIVO

+

CONCLUSÃO DO PARÁGRAFO (Indicativo de proposta)

6º PASSO: ELABORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
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O parágrafo de conclusão é destinado para a
apresentação das propostas de intervenção (medidas
para minimizar os problemas apresentados,
principalmente na TESE ). Para que a proposta seja
considerada completa, são necessários alguns
elementos : agente, ação, modo de execução da
ação, finalidade e detalhamento de umas das partes
anteriores.

7º PASSO : ELABORAÇÃO DA CONCLUSÃO
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Conectivo + REAFIRMAÇÃO DA TESE (facultativa)

+

Conectivo

+

PROPOSTA ( s ) DE INTERVENÇÃO 

+

Conectivo

+ 

FINALIZAÇÃO*

* FINALIZAÇÃO é a retomada de um repertório apresentado no texto.

7º PASSO : ELABORAÇÃO DA CONCLUSÃO
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8º PASSO: ELABORAÇÃO DO RASCUNHO;

9º PASSO: CORREÇÃO DO RASCUNHO;

10º PASSO: TRANSCRIÇÃO DA FOLHA DO RASCUNHO
PARA A DEFINITIVA.

PROJETO DE TEXTO 
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@professorapatricialima

COMO PRODUZIR BONS TEXTOS
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Formada em Letras Português/ 
UFPI; 

Bacharel em Psicologia /FSA;

 18 anos de experiência como
professora e coordenadora na área
de linguagem, leitura e produção
de texto em escolas particulares de
Teresina;

Professora de redação do Canal 
Educação – Seduc;

Professora do Curso de Redação 
Professor Clemilson.

Patrícia Lima
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