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6.  CONJURAÇÃO BAIANA
6.1 Contexto Histórico

Temos, de acordo com a historiografia tradicional, o ano de 
1500 como o marco da chegada portuguesa ao território que seria 
chamado posteriormente de Brasil. Falamos aqui da transição do 
século XV para o XVI, período da expansão marítimo-comercial 
(também conhecido como período das grandes navegações ou 
dos descobrimentos) em que o pensamento econômico imperante 
era o mercantilismo, cujas principais características eram:

 ˃ A busca por uma balança comercial favorável (superávit).

 ˃ O anseio pelo acúmulo crescente de metais preciosos 
(metalismo).

 ˃ O incentivo ao desenvolvimento industrial para evitar a 
saída de moedas.

 ˃ Um forte intervencionismo estatal de caráter protecio-
nista (protecionismo).

 ˃ O estabelecimento do monopólio sobre determinadas 
regiões (pacto colonial).

Essa última característica determinava que as colônias 
europeias efetuassem comércio somente com suas metrópo-
les. Entrava em ação o plano de vender caro e comprar barato, 
determinando uma imensa vantagem comercial para os países 
que obtivessem colônias que satisfizessem seus interesses eco-
nômicos. Inicialmente, em um período chamado de pré-colonial 
(1500-1530), os portugueses abusaram do extrativismo. Por falta 
de metais preciosos, o Pau-Brasil tornou-se o principal produto e 
alicerçou a primeira atividade econômica na colônia.

Com o passar do tempo e por uma série de fatores, o Pau-
-Brasil foi substituído por outros produtos considerados prioritá-
rios na produção de riquezas. Estabeleceram-se, assim, os seguin-
tes ciclos econômicos: 

6.1.1 Ciclo da Cana-de-Açúcar (XVI E XVII)
Desde que foi fundado o primeiro engenho de cana-de-açú-

car, por Martim Afonso de Souza, em 1532, o produto tornou-se o 
centro da primeira atividade economicamente organizada em nosso 
território. A necessidade de colonizar o território e explorar suas ri-
quezas fez com que a Coroa Portuguesa voltasse mais fortemente 
o seu olhar mercantilista para o Brasil. Várias razões favoráveis in-
fluenciaram o cultivo da cana, dentre elas podemos destacar:

 ˃ O solo massapê do litoral brasileiro, mais propício para 
o cultivo da cana de açúcar.

 ˃ O clima favorável do Brasil, que permitiu o desenvolvi-
mento do cultivo em larga escala.

 ˃ O alto valor do açúcar no mercado internacional; o 
produto era privilégio das classes mais altas da Europa.

As dificuldades financeiras para montar e manter os enge-
nhos somava-se à preocupação com o refino e a logística comer-
cial do produto. Os holandeses aparecem, então, como os grandes 
financiadores, negociadores e transportadores do nosso açúcar 
no mercado internacional, tornando-se também os maiores bene-
ficiados com o lucro proveniente do produto.

As principais características do sistema utilizado no ciclo da ca-
na (plantation) são:

 ˃ Latifúndios: uso de grandes extensões de terra para a 
produção em grande escala.

 ˃ Monocultura: plantação de um único produto agrícola 
em grandes quantidades.

 ˃ Sistema Escravista: os escravos eram a principal força 
de trabalho.

 ˃ Mercado Externo: a produção era voltada para a ex-
portação.

6.1.2 Ciclo do Ouro (XVIII)
No fim do século XVII, a exportação do açúcar nordestino di-

minuía, em grande parte por culpa da concorrência com a produção 
holandesa em suas colônias na América Central. O declínio dos lu-
cros na produção açucareira fez com que os portugueses buscassem 
novos meios de obter riqueza no território brasileiro. Justamente 
neste momento foram descobertas as primeiras minas de ouro em 
nosso território, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

A exploração das minas mostrou-se tão lucrativa, que fez 
com que a capital da colônia, que até então se localizava em Sal-
vador, migrasse para o Rio de Janeiro. A mudança fazia parte dos 
anseios do Governo Português de aproximar a capital da colônia 
das regiões exploradoras de ouro. Com tanta riqueza, crescia o in-
teresse português de aumentar os seus lucros em nosso território; 
o recolhimento de impostos sobre a extração do metal alegrava 
os bolsos da administração metropolitana. Para evitar a possível 
sonegação no pagamento dos impostos fixados pela Coroa, foram 
criadas as Casas de Fundição, responsáveis não só pela transfor-
mação do ouro extraído em barras, mas também pela arrecadação 
da parte que cabia à metrópole. Os principais impostos sobre a ati-
vidade aurífera eram os seguintes:

 ˃ Quinto: retirada de 20% (um quinto), no momento em 
que o ouro se transformava em barra, para ser enviado 
a Portugal.

 ˃ Capitação: imposto cobrado sobre escravos e pessoas 
livres que trabalhassem por conta própria, com as 
próprias mãos, e também sobre as lojas, vendas e co-
mércios em geral.

 ˃ Derrama: quando a cota de arrecadação, que era de 
1500 kg de ouro por ano, estipulada pela metrópole não 
era atingida, penhoravam-se os bens de mineradores.

Os mineiros, para tentar escapar do “quinto”, fabricavam 
santos em madeira oca, para que pudessem ser recheados com 
ouro em pó e passar despercebidos pelos postos de fiscalização.

6.1.3 Revoltas no Período Colonial
Sabemos que o objetivo das metrópoles era auferir o máxi-

mo de lucros possíveis com a exploração colonial. Para tanto, re-
corria-se constantemente ao abuso de poder, visível na cobrança 
de altos impostos e nas punições aplicadas aos transgressores e 
inadimplentes. Essa exploração excessiva teve reflexos no des-
contentamento causador de conflitos entre os colonos e a Coroa, 
culminando em diversas revoltas sociais. As revoltas ao longo do 
período de colonização portuguesa se dividiram entre:
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 ˃ Nativistas: lutavam por simples reformas que se ade-
quassem melhor aos interesses locais; portanto, não 
motivaram uma ruptura radical com a ordem vigente.

 ˃ Separatistas: lutavam por independência em relação 
a Portugal e pela implantação de um novo modelo de 
organização no espaço colonial.

Principais revoltas do Período Colonial

REVOLTAS NATIVISTAS

NOME LOCAL PERÍODO RESUMO

Aclamação de Amador Bueno 
da Ribeira

Vila de São 
Paulo 1641 Iniciada pela insatisfação com o fim do comércio com a região do Rio da Prata após 

o fim da União Ibérica.

Revolta de Beckman Maranhão 1684 Provocada pela insatisfação com os preços cobrados pela Companhia de Comércio 
do Maranhão e pela falta da mão de obra escrava na região.

Guerra dos Emboabas Minas Gerais 1708 - 1709 Ocorrida pela disputa de exploração do ouro entre bandeirantes paulistas e 
forasteiros (emboabas).

Guerra dos Mascates Pernambuco 1710 - 1711 Gerada pelos interesses antagônicos dos senhores de engenho de Olinda e 
comerciantes portugueses (mascates).

Revolta de Felipe dos Santos 
ou Revolta de Vila Rica Vila Rica 1720 Provocada pela criação das Casas de Fundição e a desmedida cobrança de impostos.

REVOLTAS SEPARATISTAS

NOME LOCAL PERÍODO RESUMO

Inconfidência Mineira Minas 
Gerais 1789 Iniciada pela insatisfação com o fim do comércio com a região do Rio da Prata após o 

fim da União Ibérica.

Conjuração Baiana ou Revolta 
dos Alfaiates Bahia 1798 Provocada pelas queixas contra o governo, cuja política elevava os preços das 

mercadorias mais essenciais, provocando a carência de determinados alimentos.

6.2 A Conjuração
A Conjuração Baiana, também denominada como Revolta 

dos Alfaiates (já que alguns de seus líderes tinham esta profissão), 
foi um movimento separatista ocorrido na Bahia em 1798 e tem 
um caráter mais popular, distinguindo-se, assim, da Inconfidência 
Mineira (1789).

O movimento baiano também ficou conhecido como Re-
volta dos Búzios pelo fato de alguns revoltosos usarem um búzio 
(concha de molusco em forma de espiral) preso a uma pulseira, a 
fim de facilitar a identificação entre si.

Administrada pelo então governador D. Fernando José de 
Portugal e Castro, a capitania da Bahia vinha somando desconten-
tamentos, pelo menos, desde a transferência da capital para o Rio 
de Janeiro, em 1763. A mudança acarretou uma perda de regalias e 
recursos destinados a Salvador (antiga capital). Somam-se a isso 
o aumento da tributação e o abuso de poder da Coroa Portuguesa, 
aspectos estes que pioraram as condições de vida da população 
local. Os anos que antecederam a conjuração foram tensos, o co-
mércio de Salvador foi saqueado, e até os escravos que carrega-
vam mercadorias eram assaltados.

Enquanto isso, a independência dos Estados Unidos, 
do Haiti e a deflagração da Revolução Francesa reforçavam as 
ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que no 
Brasil eram difundidas por uma parte da elite culta, reunida em 

associações como a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. O desejo de 
uma emancipação ia ganhando força por meio de encontros secre-
tos, que contavam com a participação de camadas mais pobres da 
população e de membros da elite baiana, em que se discutia uma 
conjuração (conspiração) contra as autoridades portuguesas.

 ˃ Os revoltosos pleiteavam:

 ˃ Aumento salarial.

 ˃ Fim do preconceito.

 ˃ Abertura dos portos.

 ˃ Abolição da escravidão.

 ˃ Diminuição dos impostos.

 ˃ Proclamação da República.

Alguns membros da elite baiana se retiraram da organização 
quando as camadas mais populares deixaram claro que queriam o 
fim dos privilégios dos senhores e eram favoráveis à abolição da es-
cravidão. Os principais líderes da Conjuração Baiana foram Cipriano 
Barata (médico), Luís Gonzaga das Virgens (soldado), Manuel Faus-
tino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento (ambos alfaia-
tes). Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando 
alguns de seus membros, distribuindo os panfletos pela cidade, 
alertaram as autoridades, que reagiram organizando forças milita-
res para debelar o movimento antes que a revolta ocorresse.

Os membros das camadas populares que lideraram o movi-
mento emancipacionista foram presos, torturados e, ainda outros, 
mortos e esquartejados. Buscando anular a possibilidades de ou-
tras revoltas, as autoridades lusas expuseram os restos mortais de 
alguns dos revoltosos pela cidade de Salvador. Em contrapartida, 
os membros das camadas mais abastadas que estavam direta-
mente ligados ao movimento tiveram penas mais leves ou foram 
absolvidos.
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Questões

01. Com respeito à Conjuração Baiana, considere as afirmações a seguir.
I. Ela seguiu o exemplo das Inconfidências Mineira e do Rio de 

Janeiro, pois apresentava as mesmas motivações e características.

II. Ela objetivou a proclamação imediata da República, sob inspi-
ração da Revolução Francesa, e defendeu o fim da escravidão.

III. Ela envolveu, entre seus participantes, pessoas oriundas das 
camadas populares, como escravos, artesãos e soldados, quase 
todos negros ou mulatos.

Quais estão corretas? 

a) I, II e III. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas II e III. 

02. Sobre os movimentos que questionaram a dominação colonial na 
América portuguesa, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e 
(F) paras as afirmativas falsas.

(   ) A Inconfidência ou Conjuração Mineira (1789) reunia intelec-
tuais, clérigos, advogados, mineradores, proprietários, militares 
etc.; dentre outros objetivos, pretendia proclamar uma república 
em Minas Gerais.

(   ) Os sentimentos de liberdade e independência dos inconfiden-
tes de Minas Gerais foram alimentados pelos ideais iluministas 
e influenciados pela Independência dos EUA (1776). Mas nem 
chegaram a decretar a revolução, pois foram delatados por um 
dos seus companheiros.

(   ) O movimento baiano (1798), também influenciado pelas ideias 
de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa 
(1789), teve um caráter popular e contou com a participação de 
pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros 
libertos, mulatos e escravos.

(   ) Os movimentos mineiro e baiano foram duramente reprimidos 
pelas autoridades portuguesas. Alguns conspiradores, sobretu-
do os mais poderosos, conseguiram se livrar das acusações ou 
receberam penas mais leves.

(   ) No movimento mineiro, o único condenado à morte foi Tira-
dentes; e no movimento baiano, apenas os negros e os mulatos 
foram punidos com rigor, com quatro integrantes condenados 
à morte, executados e esquartejados, a exemplo de Tiradentes.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 

a) V - F - V - V - F 

b) F - F - V - V - F 

c) F - V - F - V - V 

d) V - V - F - V - V

e) V - V - V - V - V

03. Analise o texto e a imagem:
Seus objetivos foram mais abrangentes, não se limitando apenas 

aos ideais de liberdade e independência. O levante do final do século 
XVIII propunha mudanças verdadeiramente revolucionárias na estrutura 
da colônia. Pregava a igualdade de raça e de cor, o fim da escravidão, a 
abolição de todos os privilégios, podendo ser considerada a primeira ten-
tativa de revolução social brasileira.

Fonte: COSTA & MELO. História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1999. p. 118.

Assinale a alternativa que contém o nome desse movimento e indica a fon-
te de uma das principais influências externas por ele recebidas.

a) Conjuração Baiana Revolução Francesa.

b) Guerra dos Mascates Revolução Inglesa. 

c) Confederação do Equador Congresso de Viena.

d) Revolta dos Malês Revolução Independentista do Haiti.

e) Inconfidência Mineira Independência dos Estados Unidos.

04. No fim do Século XVIII, era grande a insatisfação com a carestia e a 
opressão colonial. A isso se somava a simpatia que muitas pessoas 
demonstravam em relação às lutas pela emancipação do Haiti (1791-
1804) e à Revolução Francesa (1789). Para difundir esta ideia, fun-
dou-se a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Em agosto de 1798, alguns 
conspiradores afixaram em muros e postes da cidade manifestos 
exortando a população à revolução. Os panfletos pregavam a pro-
clamação da República, a abolição da escravidão, melhores soldos 
para os militares, promoção de oficiais, liberdade de comércio etc. 
Denunciado por um traidor, o movimento foi esfacelado. Alguns par-
ticipantes foram presos, outros fugiram e quatro foram condenados 
à morte: Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, 
João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos. 

(adaptado de ARRUDA & PILETTI, p.351)

O texto acima descreve, em parte, a

a) Cabanagem, ocorrida em Belém, Pará. 

b) Revolta dos Alfaiates, ocorrida em Salvador, Bahia.

c) Confederação do Equador, ocorrida em Recife, Pernambuco. 

d) Revolta de Beckman, que teve por palco São Luís, Maranhão. 

e) Inconfidência Mineira, desencadeada em Ouro Preto, Minas Gerais. 

05. “O quadro da vida colonial, tanto quanto dele conhecemos através 
do depoimento dos cronistas e da exposição dos historiadores, apre-
senta-se à superfície, estável e tranquilo. Não é preciso penetrá-lo 
a fundo, entretanto, para verificar que se trata de estabilidade e de 
tranquilidade aparentes. Desde os primeiros tempos, na realidade, 
há grandes choques de interesses, contrastes de orientação, contra-
dições de toda a ordem.”
(SODRÉ, Nelson Werneck. O que se deve ler para conhecer o Brasil. 1976, p. 130)

No texto acima, o autor refere-se aos movimentos conspiratórios 
que ocorreram na colônia brasileira contra a metrópole portuguesa. 
Considerando essa conjuntura, associe os eventos da coluna 1 com a 
descrição equivalente na coluna 2.

COLUNA 1

1. Conjuração dos Alfaiates

2. Inconfidência Mineira

3. Guerra dos Mascates 

4. Revolução Pernambucana

COLUNA 2

(   ) Confronto entre os donos de engenho, de Olinda, e os comer-
ciantes, em sua maioria portugueses, do Recife.

(   ) Movimento organizado por mulatos e negros, livres ou libertos, 
ocorrido na Bahia, no contexto da escassez de gêneros alimen-
tícios e carestia.

(   ) Conhecida também como Revolução dos Padres, foi o único 
movimento que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o 
processo de tomada do poder em Pernambuco.

(   ) Revolta de caráter emancipatório que teve como principal 
motivo o estabelecimento da Derrama em Minas Gerais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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a) 1 – 3 – 4 – 2.

b) 2 – 1 – 3 – 4.

c) 3 – 4 – 1 – 2.

d) 3 – 1 – 4 – 2. 

e) 4 – 2 – 3 – 1.

06. O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não 
tinha mais do que 80 réis e oito filhos, declarava que Todos os brasi-
leiros se fizessem franceses, para viverem em igualdade e abundância.

MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do Brasil. SILVA, M. N. (Org.). O 
império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.

O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema 
colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertá-
rios ocorridos no Brasil por:

a) defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, 
conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica.

b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que 
moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutis-
mo monárquico. 

c) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera in-
fluência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema cen-
sitário de votação. 

d) efender um governo democrático que garantisse a participação 
política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Re-
volução Francesa. 

e) propor a instalação de um regime nos moldes da república dos 
Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista 
e latifundiária. 

07. O movimento político organizado na Bahia em 1789 incluía em seu 
bojo e na sua liderança mulatos e negros livres ou libertos, ligados 
às profissões urbanas, como artesãos ou soldados, bem como alguns 
escravos. “Os conspiradores defendiam a proclamação da República, 
o fim da escravidão, o livre comércio especialmente com a França, o 
aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à 
liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo 
lançamento de alguns panfletos e várias articulações. Após uma ten-
tativa de se obter o apoio do governador da Bahia, começaram as 
prisões e delações. Quatro dos principais acusados foram enforcados 
e esquartejados. Outros receberam penas de prisão ou banimento.”

O texto anterior refere-se à:

a) Balaiada. 

b) Sabinada. 

c) Revolução Praieira. 

d) Inconfidência Mineira. 

e) Conjuração dos Alfaiates. 

08. Há dois séculos atrás, ocorria na Bahia a Conjura dos Alfaiates, cons-
piração que faz parte do quadro das grandes rebeliões do final do 
século XVIII. Assinale a alternativa na qual estão descritos traços pe-
culiares deste movimento, em relação aos anteriores.
a) A independência do Haiti nada teve em comum com as raízes 

deste movimento. 

b) Tinha composição exclusivamente elitista, daí a ausência de 
preocupações sociais. 

c) O Estado português reagiu de forma bastante tolerante, já que 
seus líderes eram membros da elite colonial. 

d) Ideologicamente, vinculava-se exclusivamente ao Liberalismo, 
tendo como modelo a independência dos E.U.A. 

e) Foi a primeira expressão de um movimento de raiz popular, que 
combinava aspirações de independência com reivindicações 
sociais. 

09. “ANIMAI-VOS POVO BAHIENSE!”
Na manhã de 12 de agosto de 1798 as paredes das igrejas de Sal-

vador, a antiga capital, apareceram com manuscritos que diziam: “ESTÁ 
PARA CHEGAR O TEMPO EM QUE TODOS SEREMOS IRMÃOS, O TEMPO 
EM QUE TODOS SEREMOS IGUAIS”!

(Mário Schmidt, Nova Crítica do Brasil: 500 anos de História Mal Contada)

O movimento citado teve como objetivo fundamental a independência 
nacional, foi liderado pelas camadas médias e populares e caracterizou-
-se por propostas sociais radicais. A influência externa mais destacada, a 
influência ideológica e a causa desse movimento foram, respectivamente:

a) Revolução Francesa; Iluminismo; crise na mineração. 

b) Revolução Francesa; Liberalismo; crise no abastecimento. 

c) Revolução Francesa; Iluminismo; crise no abastecimento. 

d) Independência Americana; Iluminismo; crise na mineração. 

e) Independência Americana; Iluminismo; crise no abastecimento. 

Gabaritos

01 E 06 D

02 E 07 E

03 A 08 E

04 B 09 C

05 D 10
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8.  ASPECTOS FÍSICOS (GEOLOGIA, 
RELEVO E HIDROGRAFIA 
DO TERRITÓRIO BAIANO) 
O tema “Geografia da Bahia e Conhecimentos Gerais” tem 

feito parte da grade de edital de diversos concursos do estado da 
Bahia, inclusive do Concurso para Polícia Militar do Estado. O en-
foque contido nesta obra retrata o caráter inovador da disciplina a 
partir de sua abordagem crítica. 

Este material traz uma visão múltipla sobre a Geografia, 
abordando especificidades físicas e humanas. Natureza e socieda-
de se embaralham e moldam o planeta em seus vários recantos. 
Os temas abordados adentram na explicação da natureza e do dia 
a dia dos habitantes das regiões brasileiras, de modo a fazer men-
ção aos mais variados temas. Várias temáticas vêm acompanha-
das de textos complementares para que um maior arcabouço teó-
rico possa ser oferecido ao leitor. Acreditamos que, a partir dessa 
leitura, possamos ampliar o conhecimento de nossa realidade.

8.1 Geologia
O território baiano é formado por rochas sedimentares de 

diversas idades, rochas magmáticas e metamórficas, que com-
põem o embasamento pré-câmbrico. 

As rochas sedimentares ocorrem na porção central do esta-
do, nos municípios que compõem a Chapada Diamantina. Foram 
formadas pela ação dos rios, ventos e até mesmo de geleiras do 
Proterozoico. Uma grande extensão de rochas sedimentares cal-
cárias ocorre nas regiões Nordeste, Chapada Diamantina, Médio 
São Francisco e oeste da Bahia. 

Nos terrenos cristalinos é muito comum a ocorrência de ga-
nisses, migmatitos, granitos, sienitos, filitos, ardósias, xistos, dia-
básios, basaltos e rochas granulíticas. São as formações mais anti-
gas do território baiano e aparecem em várias porções do estado. 

Devido à sua geologia, o estado da Bahia mantém posição 
de destaque no cenário nacional, estando no quinto lugar na pro-
dução de bens minerais. Os minérios são encontrados tanto nas 
rochas cristalinas como nas sedimentares e são explorados nas 
minas ou dispostos nas jazidas existentes nas diversas regiões da 
Bahia. O estado possui uma das maiores reservas inexploradas do 
Brasil. Nos últimos anos, ganhou destaque a produção de urânio, 
cromo, salgema, magnesita e talco. 

8.2 Relevo
O relevo do estado da Bahia tem características essen-

cialmente determinadas por fatores geológico-estruturais e cli-
máticos. As influências conjuntas desses fatores resultaram na 
construção e modelagem do relevo baiano, que destaca, no seu 
aspecto geral, oito principais unidades geomorfológicas, apresen-
tadas no mapa abaixo:

Planície Litorânea
Está localizada a leste do estado, na faixa litorânea, alongan-

do-se em direção norte-sul desde o município de Jandaíra, no Lito-
ral Norte, até o município de Mucuri, no litoral extremo sul. As formas 
de origem marinha, as praias, as dunas, os cordões litorâneos, as 
restingas e os terraços formam belas paisagens no litoral baiano.

Em alguns trechos do litoral, paralelos à costa, podemos 
perceber a existência de recifes, formados por arenitos e conglo-
merados, que representam linhas de antigas praias, exceto as lo-
calizadas na região de Abrolhos.

As planícies litorâneas abrigam as desembocaduras de rios 
que se apresentam em forma deltaica ou estuarina. 
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Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano
A Bacia do Recôncavo-Tucano localiza-se no centro-leste 

do estado da Bahia, Região Nordeste do Brasil, perfaz uma área de 
aproximadamente 12.000 km² e apresenta uma orientação geral 
que segue o trend NE-SW. Limita-se a norte e noroeste com a Ba-
cia de Tucano, pelo Alto de Aporá; ao sul, com a Bacia de Camamu, 
pelo sistema de falhas da Barra; a leste, pelo sistema de falhas de 
Salvador; e a oeste, pela Falha de Maragogipe.

O relevo é caracterizado por topos tabulares e baixas colinas 
resultantes do processo de erosão que atuou sobre rochas sedi-
mentares, arenitos, folhelhos, calcários, siltitos e argilitos. 

Planalto Costeiro
Planalto Costeiro é uma forma de relevo que tem uma su-

perfície elevada, com cume mais ou menos elevado e que se 
encontra no litoral. São considerados planaltos costeiros as ele-
vações com média de 1000 metros, encontradas em litorais. São 
formados por erosão por água, derretimento de geleiras, ou ou-
tros processos. Em alguns casos, eles são geralmente encontrados 
ao redor de áreas serranas. 

Planalto Sul Baiano
É constituído por relevos planos, conservados por material 

de cobertura terciário-quaternária, vertentes abruptas, com alti-
tude variando entre 600-1000 m. Predominam os solos do tipo 
Latossolos e Argissolos (Podzólicos), em geral com baixa e média 
fertilidade natural. 

Os cursos do rio Pardo e do rio de Contas atravessam este 
modelado. O rio de Contas separa o Planalto de Maracás do Planal-
to de Vitória da Conquista. 

Chapada Diamantina
A Chapada Diamantina ocupa uma posição central no esta-

do da Bahia e inclui 58 municípios. Essa região é a parte setentrio-
nal da Cadeia do Espinhaço, um conjunto de montanhas disjuntas, 

que se estende desde o estado de Minas Gerais, em direção ao 
norte, até alcançar a calha do Rio São Francisco. 

É uma superfície soerguida, dobrada, falhada e aplainada, 
formada por rochas sedimentares metamorfizadas, localizadas na 
parte central do estado. A altitude varia entre 600 e pouco mais 
de 2000 m.

Parque Nacional da Chapada Diamantina

Chapadão Ocidental do São Francisco
É constituído por extensas superfícies planas e suavemente 

onduladas, localizadas na região oeste do estado, com altitudes 
variando entre 600 e 800 m. 

É formado por rochas sedimentares areníticas, onde foram 
desenvolvidos solos de textura média a arenosa, os Latossolos e os 
Neossolos Quartzênicos de baixa fertilidade natural. Os rios apre-
sentam padrão paralelo, entalhados nas zonas de fraturas. Nes-
ta paisagem são encontradas as veredas, denominação dada às 
áreas de nascentes dos rios que drenam para o rio São Francisco, 
constituídas por vales abertos, úmidos, revestidos por gramíneas 
e palmeiras de buriti. 

Serra Geral do Espinhaço
Apresenta um relevo intensamente movimentado, mon-

tanhoso e serrano, sendo cortado pelo curso médio do rio São 
Francisco. Na margem esquerda do rio São Francisco, as serras 
são fragmentadas e descontínuas, subdivididas em várias, onde 
se destacam as serras do Estreito e do Boqueirão, com altitudes 
variando de 600 a 1000 m.

Depressão Sertaneja
É a maior compartimentação do relevo baiano, estenden-

do-se pelo interior, com altitudes que variam de 400 a 600 m. 
Correspondem à ampla superfície de aplainamento que foram ela-
boradas sob condições climáticas semiáridas. 

Inselbergues em Milagres (BA) – Fonte: http://www1.uefs.br/dcbio/lamiv/insel-
bergs.html
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Os vales dos rios instalados na Depressão Sertaneja são 

geralmente largos e pouco profundos. Estão predominantemente 

sob o domínio do clima semiárido, cobertos por vegetação de caa-

tinga ou transição caatinga-floresta caducifólia e subcaducifólia. 

No município de Milagres e arredores é comum a presença 

de inselbergs (relevo residual formando uma elevação ilhada que 

surge em regiões de climas semiáridos e áridos, devido ao proces-

so de pediplanação). 

8.3 Recursos Minerais
Os recursos minerais da Bahia são bastante variados, em-

bora apenas alguns ofereçam possibilidades efetivas de explora-

ção comercial, como o petróleo e o gás natural, recursos de que a 

Bahia é, respectivamente, o terceiro e segundo produtor nacional. 

A área de exploração é o Recôncavo Baiano, onde se perfuram po-

ços tanto na terra como no mar. Parte da produção é processada 

localmente, na refinaria Landulpho Alves. Outras riquezas do sub-

solo são objeto de pesquisa e exploração: amianto, barita, berilo, 

columbita, cristal de rocha, magnesita, mica, chumbo, mármore, 

cromo, manganês, talco, diamante, titânio, urânio, vanádio e co-

bre. A mina de ouro de Morro do Vento, em Jacobina, começou a 

operar em 1983.

8.4 Hidrografia
A rede hidrográfica do estado da Bahia é composta por um 

sistema de 13 compartimentos que abrigam grandes, médios e pe-

quenas bacias, como podemos observar no mapa a seguir:

Bacias Hidrográficas e Principais Rios da Bahia

Os rios da Bahia pertencem a dois grupos: o primeiro é in-
tegrado pelo São Francisco e seus afluentes. Entre esses últimos, 
destacam-se os afluentes da margem esquerda, que nascem no 
planalto ocidental (Carinhanha, Correntes, Grande e seu afluente, 
o Preto). 

O segundo grupo compreende os rios que correm direta-
mente para o Atlântico (Mucuri, Jequitinhonha, Pardo, Contas, 
Paraguaçu, Itapicuru e Vaza-Barris). Os dois grupos incluem, na 
região semiárida, rios de regime intermitente. 

Bacia do São Francisco
A Bacia do São Francisco é a maior do estado, ocupando 

uma área de 304.421 km². Na Bahia sua drenagem corresponde ao 
médio e baixo curso, abrangendo terras da região oeste, parte da 
região central e da região norte, onde são observados dois tipos 
climáticos: o tropical chuvoso com estação seca e vegetação de 
cerrado, e o semiárido, com vegetação de caatinga. 

O rio São Francisco apresenta uma maior quantidade de 
água, ou seja, maior vazão entre os meses de janeiro a março, no 
período das chuvas de verão. A menor vazão é verificada nos me-
ses de agosto a outubro, quando o rio atinge as cotas mais baixas, 
período de estiagem e perdas de água por evaporação. 

A rede de drenagem da margem direita do rio São Francis-
co e da margem esquerda do lago de Sobradinho é temporária, 
resultante dos baixos índices pluviométricos destas regiões. Os 
principais tributários são os rios Santo Onofre, Paramirim, Verde, 
Jacaré e Salitre.

Na sua bacia, no estado da Bahia, foram construídos 39 
açudes de diversas dimensões, destacando-se dois grandes, So-
bradinho e o de Itaparica. Foram formados por barramentos para 
o fornecimento de energia elétrica pelas usinas de Sobradinho e 
pelo Complexo de Paulo Afonso. 
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Outras usinas hidrelétricas menores estão localizadas em 

seus afluentes: Alto Fêmeas e Rieger, ambas no rio das Fêmeas 

em São Desidério; Correntinha, no rio Corrente, em Correntinha; 

e Santa Cruz, no rio de Pedras, e Aisa, no rio de Ondas, ambas em 

Barreiras. 

As águas do Velho Chico são utilizadas também para consu-

mo da população urbana e rural, agricultura, principalmente para 

os projetos de irrigação, para consumo animal, atividades indus-

triais e de mineração localizadas ao longo do seu curso. 

São encontradas diversas cachoeiras, destacando-se a do 

Acaba Vida, no rio Janeiro, afluente do rio Grande e a cachoeira de 

Paulo Afonso, no próprio rio São Francisco. Esta última ficou com-

prometida após o preenchimento da do lago de Itaparica.

Cachoeira do Acaba Vida

A Polêmica Rota da Transposição
Em agosto de 2016 a obra de integração das bacias hidro-

gráficas nordestinas a partir do desvio de água do rio São Fran-

cisco completa nove anos. Estão previstos dois eixos principais. O 

eixo norte, que levará água de Cabrobó (PE) para os sertões per-

nambucano, cearense e potiguar. Já o eixo leste colherá água em 

Petrolândia (PE) para as áreas mais próximas do litoral nos esta-

dos da Paraíba e de Pernambuco. 

Mapa da Integração de Bacias do Semiárido

Fonte: www.estado.com.br

Transposição ou Integração? As Águas 
do Rio Não São a Panaceia Para 
os Problemas Do Semiárido!
Nas discussões que ora se travam sobre a questão da trans-

posição das águas do rio São Francisco para o setor norte do Nor-
deste seco, existem alguns argumentos tão fantasiosos e mentiro-
sos que merecem ser corrigidos em primeiro lugar. Referimo-nos 
ao fato de que a transposição das águas resolveria os grandes 
problemas sociais existentes na região semiárida do Brasil. Tra-
ta-se de um argumento completamente infeliz. O Nordeste seco, 
delimitado pelo espaço até onde se estendem as caatingas e os 
rios intermitentes, sazonários e exorreicos (que chegam ao mar), 
abrange um espaço fisiográfico socioambiental da ordem de 750 
mil quilômetros quadrados, enquanto a área que pretensamente 
receberá grandes benefícios abrange dois projetos lineares que 
somam apenas alguns milhares de quilômetros nas bacias dos rios 
Jaguaribe [Ceará] e Piranhas/Açu, no Rio Grande do Norte.

Um problema essencial na discussão das questões envolvi-
das no projeto de transposição de águas do São Francisco para os 
rios do Ceará e Rio Grande do Norte diz respeito ao equilíbrio que 
deveria ser mantido entre as águas que seriam obrigatórias para 
as importantíssimas hidrelétricas já implantadas no médio/baixo 
vale do rio - Paulo Afonso, Itaparica, Xingó. Devendo ser regis-
trado que as barragens ali implantadas são fatos pontuais, mas a 
energia ali produzida, e transmitida para todo o Nordeste, consti-
tui um tipo planejamento da mais alta relevância para o espaço to-
tal da região. De forma que o novo projeto não pode, em hipótese 
alguma, prejudicar o mais antigo, que reconhecidamente é de uma 
importância areolar. Mas parece que ninguém no Brasil se preocu-
pa em saber nada de planejamentos pontuais, lineares e areolares.

A quem vai servir a transposição das águas? Os ‘vazantei-
ros’, que fazem horticultura no leito dos rios que perdem fluxo 
durante o ano, serão os primeiros prejudicados. A eles se deve 
conceder a prioridade em relação aos espaços irrigáveis que vies-
sem a ser identificados e implantados. De imediato, porém, serão 
os pecuaristas da beira alta e colinas sertanejas que terão água 
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disponível para o gado nos meses em que  rios da região não cor-
rem. Sobre a viabilidade ambiental pouca coisa se pode adiantar, a 
não ser a falta de conhecimentos sobre a dinâmica climática e pe-
riodicidade do rio que vai perder água e dos rios intermitentes-sa-
zonários que vão receber filetes das águas transpostas. Um proje-
to inteligente e viável sobre a transposição de águas, captação e 
utilização de águas das estações chuvosas e multiplicação de po-
ços ou cisternas tem de envolver obrigatoriamente conhecimento 
sobre a dinâmica climática regional do Nordeste. No caso de pro-
jetos de transposição de águas, há de se ter consciência de que o 
período se maior necessidade será aquele em que os rios sertane-
jos intermitentes perdem a correnteza por cinco a sete meses. Tra-
ta-se, porém, do mesmo período em que o São Francisco se torna 
menos volumoso. Entretanto, é nessa época do ano em que haverá 
maior necessidade de reservas de água para hidrelétricas regio-
nais. Trata-se de um impasse paradoxal, do qual, até agora, não se 
falou. Por outro lado, se essa água tiver que ser elevada ao chegar 
à região final do seu uso, para desde um ponto mais alto descer 
e promover alguma irrigação por gravidade, o processo todo au-
mentará ainda mais a demanda regional por energia. E, ainda nou-
tra direção, como se evitará uma grande evaporação dessa água 
que atravessará o domínio da caatinga, onde o índice de evapora-
ção é o maior de todos? Eis outro ponto obscuro, não tratado pelos 
arautos da transposição. A afoiteza com que se está pressionando 
o governo para se conceder grandes verbas para o início das obras 
de transposição das águas do São Francisco terá consequências 
imediatas para os especuladores de todos os naipes. O risco final 
é que, atravessando acidentes geográficos consideráveis, como a 
elevação da escarpa sul da Chapada do Araripe com grande gasto 
de energia, a transposição acabe por significar apenas um canal 
tímido de água, de duvidosa validade econômica e interesse so-
cial, de grande custo, e que acabaria por movimentar o mercado 
especulativo da terra e da política. No fim, tudo apareceria como o 
movimento de transformar todo o espaço em mercadoria.” 

AZIZ NACIB AB’SABER, foi professor emérito da FFLCH/USP e professor honorário 
do Instituto de Estudos Avançados/USP.

Aspectos Positivos

 ˃ Aumento da água disponível e diminuição da perda, 
devido aos reservatórios.

 ˃ Aumento da renda e do comércio das regiões atingidas.

 ˃ Redução de problemas trazidos pela seca. 

 ˃ Irrigação de áreas abandonadas e criação de novas 
fronteiras agrícolas. 

 ˃ Redução de doenças e óbitos gerados pelo consumo de 
água contaminada ou pela falta de água. 

 ˃ Obras de revitalização do rio etc.

Aspectos Negativos

 ˃ Benefícios - grande empresário (carcinicultor, flores, 
frutas) e outras atividades agrícolas.

 ˃ Não haverá a socialização da água; canalizações indevidas. 

 ˃ Incorporação de terra pelos latifundiários. 

 ˃ Impacto na produção de energia (diminuição da vazão do rio). 

 ˃ Água de má qualidade (80% da população não 
possuem saneamento básico e despejam todo seu 
esgoto na água do rio).

 ˃  Dúvidas custo-benefício. 

Impactos Ambientais dos Mais Diversos
Na região semiárida, os principais rios que compõem a Ba-

cia do São Francisco são: Pajeú, Brígida, Moxotó, Ipanema e Garça, 
responsáveis pelo abastecimento de água da região por meio de 
barragens e açudes, que também contribuem com uma parcela de 
água para pequenos projetos de irrigação da área.

Imagens da Transposição

As bacias do rio Contas, Paraguaçu e Itapicuru são do ta-
manho médio, estando inseridas totalmente no estado da Bahia. 
Embora apresentem características distintas, suas nascentes es-
tão localizadas na parte central do estado. A Chapada Diamantina 
constitui o divisor de águas entre as três mencionadas bacias e a 
do São Francisco. 

Os rios Contas, Paraguaçu e Itapicuru têm o seu percurso 
em direção leste. Após nascerem na Chapada Diamantina, pene-
tram nas áreas aplainadas do sertão baiano. Em seguida, atingem 
a zona costeira, desembocando no oceano Atlântico. À exceção 
dos demais, o Paraguaçu tem suas águas desembocando na Baía 
de Todos-os-Santos. 

O rio Itapicuru, que atravessa quase todo o território baiano 
sob o clima semiárido, nasce no Piemonte da Chapada Diamantina 
(região norte da Chapada Diamantina), no município de Antônio 
Gonçalves, que por essa razão é conhecido como oásis do sertão.

Seu curso segue no sentido oeste-leste, de forma pratica-
mente perene durante o ano todo, fato relativamente raro nesta 
região. Passa pelas estâncias hidrominerais de Caldas do Jorro e 
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Caldas de Cipó. Faz limites entre os estados da Bahia e Sergipe, 
nos municípios de Itapicuru, Bahia e Tobias Barreto em Sergipe, 
desaguando no oceano Atlântico, no município baiano do Conde.

A Bacia do Rio Itapicuru é marcada pela presença de 28 açu-
des de tamanho médio e vários açudes menores, que são construí-
dos a cada nova seca. 

Em janeiro de 2016, o rio transbordou seu leito menor e ala-
gou a maioria das ruas de Conde, ilhando o município. O número 
de desabrigados foi de centenas de famílias, tendo os efeitos sido 
menores, uma vez que a população foi avisada previamente da 
inundação em decorrência das fortes chuvas.

O rio Paraguaçu atravessa as principais zonas climáticas 
do estado, apresentando um regime perene. É o maior rio genui-
namente baiano. Seu nome Paraguaçu é de origem indígena e 
significa “água grande, mar grande, grande rio”. Nasce no Morro 
do Ouro, Serra do Cocal, município de Barra da Estiva, Chapada 
Diamantina, segue em direção norte passando pelos municípios 
de Ibicoara, Mucugê e até cerca de 5 km a jusante da cidade de An-
daraí, quando recebe o rio Santo Antônio. Muda de direção em seu 
curso para oeste e leste, servindo como divisor entre os municípios 
de Itaeté, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Itaberaba, Iaçu, 
Argoim, Santa Teresinha, Antônio Cardoso, Castro Alves, Santo 
Estevão, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Cabaceiras do 
Paraguaçu, Conceição da Feira, Muritiba de São Félix, e as cidades 
de São Félix de Cachoeira e Maragogipe desembocam na Baía de 
Todos-os-Santos entre os municípios de Maragogipe e Saubara.

Tem 600 km de curso, ao longo do qual banha cidades im-
portantes do ponto de vista turístico, e povoados como Santiago 
do Iguape, São Francisco do Paraguaçu, Nagé, Coqueiros, São 
Roque e Barra do Paraguaçu. É navegável em seu baixo curso, da 
foz até as cidades de Cachoeira e São Félix, passa por Maragogipe 
num percurso de 46 km. Ao longo do trecho navegável, acham-
-se duas ilhas, a de Monte Cristo e a Ilha dos Franceses, razão pela 
qual é considerado um rio turístico, levando os viajantes a benefi-
ciarem-se dos valiosos atrativos turísticos da região, não só pela 
beleza natural que se descortina na paisagem, mas também pela 
visão encantadora que se pode ter do acervo arquitetônico que 
se situa às suas margens. Podemos citar alguns pontos turísticos, 
como a Casa Grande da antiga fazenda São Roque, o Fortim da 
Salamina, a capela de Nossa Senhora da Penha e as ruínas do con-
vento, da igreja e do hospital que a Ordem Franciscana ergueu no 
século XVII, em São Francisco do Paraguaçu, próximo a Santiago 
do Iguape.

Com a construção da barragem de Pedra do Cavalo, respon-
sável pelo controle de suas cheias, ganhou mais uma utilização, a 
de responder pelo abastecimento de água todo o Recôncavo, Feira 
de Santana e a Grande Salvador.

O rio Vaza-Barris é um curso de água que banha os estados 
da Bahia e Sergipe. Sua nascente localiza-se na serra da Canabra-
va, sertão da Bahia, no município de Uauá. Apresenta um regime 
perene, com cerca de 450 quilômetros de comprimento, que atra-
vessa a Bahia e Sergipe, desaguando no litoral sergipano, no local 
denominado Mosqueiro. Em seu percurso, localiza-se a Cachoeira 
do Jacoca, no município de Macambira, em Sergipe. Nesse local 
forma um desfiladeiro com mais de 40 metros de altura.

Os dois maiores açudes são: Cocorobó, no Vaza-Barris, mu-
nicípio de Canudos, e o de Adustina, no rio Velho, cujas águas ba-
nham os municípios de Adustina e Paripiranga. 

O rio Real é o divisor geográfico natural entre a Bahia e o es-
tado de Sergipe. Na Bahia atravessa terras de clima semiárido, o que 
lhe confere um regime intermitente, Na medida em que se aproxima 
do litoral, o clima se torna mais úmido e as chuvas contribuem para o 
crescimento de seu volume na foz, no município de Jandaíra.

A Bacia do Rio Inhambupe encontra-se inserida na região 
norte do estado, com sua nascente localizada no município de Teo-
filândia, em área de abrangência do clima típico de uma região se-
miárida. O rio Inhambupe nasce no município de Teofilândia, porção 
nordeste (NE) do estado da Bahia, e desemboca no oceano Atlânti-
co, na região de Baixios, Costa Litorânea do município de Esplanada.

A Bacia Hidrográfica do Rio Inhambupe abrange os seguin-
tes municípios: Teofilândia, Serrinha, Biritinga, Água Fria, Sátiro 
Dias, Inhambupe, Aporá, Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada. 
A área de drenagem do rio corresponde a um total de aproximada-
mente 36.440 km². A estrutura pluvial modela-se de sul para nor-
te e de leste para oeste, com intensidade das chuvas decrescendo 
do litoral (cerca de 1.450 mm/ano), para o centro da região (Sátiro 
Dias 680 mm/ano). 

Os rios Pardo e Jequitinhonha têm suas nascentes no es-
tado de Minas Gerais, atravessam a Bahia na região sudeste-sul, 
desembocando no oceano Atlântico. Tanto o rio Pardo como o rio 
Jequitinhonha são perenes, face ao clima chuvoso, com regime de 
chuvas regulares e sem estação seca, típico do Litoral Sul do esta-
do. O rio Pardo tem sua foz localizada no município de Canavieiras, 
enquanto o Jequitinhonha encontra-se em Belmonte. Em 2003 foi 
inaugurada a Usina Hidrelétrica de Itapebi, no rio Jequitinhonha.
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As bacias do Recôncavo Norte são formadas pelos rios Su-
baúma, Sauipe, Jacuípe, Pojuca, Joanes e Suabé. Com exceção do 
último, que deságua na Baía de Todos-os-Santos, todos os outros 
rios deságuam no oceano Atlântico. 

As bacias do Recôncavo Sul estão localizadas a leste do es-
tado. Constituem pequenas bacias representadas pelos rios Jagua-
ripe, Jequié, Una e Jiquiriça, sendo que esta última é a de maior área. 
Todos os rios são perenes por estarem, na maior parte, situados na 
zona costeira, que apresenta precipitações elevadas.

As bacias do leste são formadas pelos rios Colônia/Ca-
choeira, Almada e Una. Estão localizadas na zona costeira, de 
clima chuvoso, com ausência de estação seca. Alguns desses rios 
são utilizados para abastecimento urbano e rural, diminuindo sen-
sivelmente a vazão no período de maior demanda. 

Fazem parte das bacias do extremo leste os rios João de Tiba, 
Buranhém, Caraíva, Jucuruçu, Itanhém, Peruípe e Mucuri. Estão lo-
calizados na região do extremo sul do estado. Os rios João de Tiba, 
Caraíva e Peruípe têm suas nascentes localizadas no estado da Bahia, 
enquanto as dos rios Buranhém, Jucuruçu, Itanhém e Mucuri estão lo-
calizadas no estado de Minas Gerais. 

Questões

01. Sobre a Chapada Diamantina assinale as opções abaixo:

I. A Chapada Diamantina ocupa uma posição central no Estado da 
Bahia e inclui 58 municípios. 

II. Essa região é a parte setentrional da Cadeia do Espinhaço, 
um conjunto de montanhas disjuntas, que se estende desde o 
estado de Minas Gerais, em direção ao norte, até alcançar a calha 
do rio São Francisco. 

III. É uma superfície soerguida, dobrada, falhada e aplainada, 
formada por rochas sedimentares metamorfizadas, localizadas 
na parte central do estado. 

Assinale a opção verdadeira:

a) Somente I é verdadeira.

b) I e II são verdadeiras.

c) Somente II é verdadeira.

d) I, II e III são verdadeiras.

02. Sobre os recursos minerais no território baiano assinale a opção 
correta:

a) Os recursos minerais da Bahia são bastante variados, embora 
apenas alguns ofereçam possibilidades efetivas de exploração 
comercial, como o petróleo e o gás. 

b) A área de exploração de carvão mineral é o Recôncavo Baiano, 
onde se perfuram poços tanto na terra como no mar. Parte da 
produção é processada localmente, na refinaria Landulpho Alves. 

c) Na Bahia só existem terrenos sedimentares onde encontramos 
várias riquezas no subsolo, que são objeto de pesquisa e explo-
ração como o amianto, chumbo, mármore, cromo, manganês, 
talco, diamante, titânio, urânio, vanádio e cobre. 

d) A mina de ouro de Morro do Vento, em Jacobina, começou a 
operar em 2010.

03. Na cidade de Salvador é comum a ocorrência de chuvas que 
provocam grandes enchentes. São as chamadas chuvas de inverno, 
que atingem o litoral oriental do Nordeste e do estado. Levando-se 
em consideração a dinâmica das massas de ar no Brasil, pode-se 
afirmar que essas chuvas são provocadas pelo encontro da
a) Polar atlântica (mPa), fria e úmida, com a massa Tropical atlânti-

ca (mTa), quente e úmida.

b) Equatorial continental (mEc), quente e seca, com a massa 
Tropical atlântica (mTa), e quente úmida.

c) Equatorial continental (mEc), quente e úmida, com a massa 
Tropical continental (mTc), e quente seca.

d) Polar atlântica (mPa), fria e úmida, com a massa Tropical conti-
nental (mTc), quente e úmida.

04. Leia o texto a seguir:

O sertão vai virar mar?

Carinhosamente chamado de Velho Chico, o rio São Francisco, 
considerado o rio da unidade nacional por ligar a região Sudeste à Zo-
na da Mata nordestina, tem sido ponto de discórdia nos últimos tempos, 
porque o governo ressuscitou um antigo projeto dos tempos imperiais: 
o de aproveitar suas águas para minorar os efeitos da seca no semiárido 
nordestino. A providência terá repercussão positiva na vida de 12 milhões 
de brasileiros, que passarão a ter condições, ao menos, de manter a hi-
giene pessoal e de desenvolver a agricultura de subsistência - fatores es-
senciais para que ultrapassem a linha da pobreza absoluta.

Fonte: Revista Desenvolvimento Regional, 2005. Adaptado.

Do ponto de vista socioeconômico, as ações necessárias à implantação do 
Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias do Nordeste Seten-
trional poderão ter resultados negativos.

Sobre esses resultados, analise os seguintes itens:

I. Perda de áreas produtivas e deslocamento de populações para a 
implantação dos canais e dos reservatórios.

II. Ampliação de riscos socioculturais, tais como os de comprometi-
mento do Patrimônio Arqueológico e de interferência em comu-
nidades indígenas.

III. Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas 
aquáticas nativas nas bacias receptoras.

IV. Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente 
daninhas às pessoas nas bacias receptoras.

V. Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras, 
tornando bem maior o caráter sazonal intermitente dos rios.

Estão CORRETOS

a) I e II, apenas.

b) II e III, apenas.

c) III, IV e V, apenas.

d) I, II, III e IV, apenas.

e) I, II, III, IV e V.

05. O rio São Francisco é chamado de rio de Integração Nacional, pois 
tem sua nascente no interior do Brasil e sua foz no oceano Atlântico 
entre dois estados brasileiros. Em qual região e estado este rio nasce, 
e em qual região e estados está sua foz?
a) SE(MG) e NE (AL e SE)

b) S (MG) e NE (AL e SE)

c) NE (MG) e N (PA e MA)

d) SE (BA) e NE (AL e SE)

e) SE (BA) e NE (PE e RN)
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06. (FGV-SP)  Estes rios fazem parte da paisagem e do dia a dia do 
homem do sertão da Bahia, servindo como fonte de água, áreas de 
recreação, cultivo de vegetais e criação de animais. O sertanejo apre-
senta estratégias de sobrevivência durante os períodos de estiagem, 
que são resultado direto de suas percepções sobre as variações no 
fluxo de água desses rios. Estes ambientes fazem parte da cultura do 
sertanejo, sendo citados em sua produção artística por grandes escri-
tores, como Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, José Lins 
do Rego e Guimarães Rosa. 

(www.ecodebate.com.br/2012/09/03/reducao-de-apps-compromete-rios-e-bio-
mas-brasileiros-entrevista-com-o-biologo-elvio-sergio-medeiros)

O texto faz referência a dois elementos naturais de grande importância pa-
ra o sertão baiano. São eles os rios

a) efêmeros e a paisagem de colinas.

b) cársticos e a paisagem de chapadas.

c) intermitentes e a paisagem de caatingas.

d) de talvegue e a paisagem de cerrados.

e) temporários e a paisagem de terras baixas.

07. O Governo Federal brasileiro executa, sob responsabilidade do Minis-
tério da Integração Nacional, o “Projeto de Integração do Rio São Fran-
cisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”. Esse projeto 
objetiva a transposição de parte das águas do rio São Francisco por 
meio da construção de dois canais com 700 quilômetros de extensão 
total, os quais viabilizarão o aumento da oferta de recursos hídricos em 
áreas semiáridas dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) A realidade hídrica, principalmente nos aspectos atinentes à 
oferta e uso das águas, é tema que, historicamente, não tem in-
tegrado o debate sobre o semiárido nordestino.

b) A transposição das águas do rio São Francisco não é vista como 
solução para resolver o problema do abastecimento das cidades 
e mitigar a sede dos nordestinos.

c) O São Francisco é um rio inteiramente localizado no Nordeste 
semiárido, com nascente no estado da Bahia e foz no litoral de 
Pernambuco.

d) A escassez de água no Nordeste brasileiro pode ser atribuí-
da a características geoambientais específicas dessa região e, 
também, de falhas na gestão dos recursos hídricos por parte do 
poder público.

e) As chuvas na Região Nordeste são bem distribuídas no tempo, 
graças a fenômenos climáticos, tais como o El Niño, que favorece 
a ocorrência de frentes frias causadoras de chuvas.

 

08. Considerando o mapa, é correto afirmar que se trata

a) das áreas beneficiadas pelo PAC, projeto do governo federal 
que busca construir diversas pequenas hidrelétricas, a fim de 
promover a infraestrutura industrial necessária à região.

b) dos projetos do IBGE para a abertura de poços artesianos, objeti-
vando atender às áreas do sertão seco.

c) dos projetos desenvolvidos pela SUDENE desde a década de 
1970, visando a irrigar as áreas da Zona da Mata Nordestina.

d) das sub-regiões Eixo Norte e Eixo Sul, onde há um reordenamento 
energético, visando à crescente infraestrutura industrial local.

e) da polêmica Transposição do Rio São Francisco, projeto iniciado 
em 2007, que prevê a construção de 720 quilômetros de canais, 
para abastecer as áreas mais castigadas pela seca.

09. Observe a letra da música Petrolina – Juazeiro (composição de Jorge 
de Altinho):

Petrolina - Juazeiro

(...) “Jesus abençoou com sua mão divina

Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina

Do outro lado do rio tem uma cidade

Que na minha mocidade eu visitava todo dia

Atravessava a ponte, mas que alegria

Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia

Petrolina, Juazeiro

Juazeiro, Petrolina

Todas as duas eu acho uma coisa linda

Eu gosto de Juazeiro

Mas adoro Petrolina

Ainda me lembro dos meus tempos de criança

Esquisita era a carranca e o apito do trem

Mas achava lindo quando a ponte levantava

E o vapor passava num gostoso vai e vem “.

A letra da música acima menciona uma ponte que liga Petrolina (PE) a Jua-
zeiro (BA). Essa ponte situa-se sobre qual rio?

a) Araguaia.

b) Tocantins.

c) São Francisco.

d) Parnaíba.

e) Itapecuru.

10. Identifique a opção correta em relação ao que se segue:

O projeto de transposição das águas do rio São Francisco ainda é 
um assunto polêmico que divide opiniões entre políticos e também entre 
pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. Dentre os seus efei-
tos, estão considerados:

I. o abastecimento de água para todos os estados que compreen-
dem o Polígono das Secas no Brasil.

II. a transformação de rios temporários em rios perenes no 
nordeste brasileiro.

III. a irrigação de extensas áreas agriculturáveis na zona da mata 
nordestina.
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IV. o aumento de vazão do rio São Francisco e o concomitante 
aumento na sua capacidade de geração de energia elétrica.

a) a) I e II, apenas.

b) b) I e IV, apenas.

c) II e III, apenas

d) I, II e IV.

Gabaritos

01 D 06 C

02 A 07 D

03 A 08 E

04 D 09 C

05 A 10 A
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1.  TEORIA GERAL E 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
O conceito de Direitos Humanos não obedece a uma forma 

absoluta de definição universal. Muitos foram, e continuam sendo, 
os teóricos que refletem esse âmbito do Direito. Vejamos, a título 
de exemplo, alguns conceitos:

Compreendemos por Direitos Humanos os direitos que o 
homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza 
humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não 
resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, 
são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar.

João Baptista Herkenhoff (Advogado e Escritor)

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser 
humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade 
por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o es-
tabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento 
da personalidade humana.

Alexandre de Moraes (Jurista e atual Ministro do STF)

A expressão Direitos Humanos refere-se obviamente ao ho-
mem, e como “direitos” só se pode designar aquilo que pertence 
à essência do homem, que não é puramente acidental, que não 
surge e desaparece com a mudança dos tempos, da moda, do esti-
lo ou do sistema, deve ser algo que pertence ao homem como tal.

Charlles Malik (Relator da comissão de Direitos Humanos da ONU, 1947)

Após analisarmos os conceitos dados, uma dúvida pode sur-
gir: Qual a diferença entre Direitos do Homem, Direitos Fundamen-
tais e Direitos Humanos? Pode-se dizer que a principal diferença 
entre esses conceitos reside na positivação ou não dos referidos 
direitos, bem como o local onde se encontram positivados. Porém, 
as expressões têm sido, equivocadamente, usadas indistintamen-
te como sinônimos. Observe:

Direitos do Homem: é a universalidade de direitos naturais 
(caráter jusnaturalista) que garantem a proteção global do ho-
mem e são válidos em todos os tempos. Trata-se de direitos que 
não estão nos textos constitucionais ou, nem mesmo, em tratado 
de proteção aos Direitos Humanos. Portanto, podemos caracteri-
zar como direitos que:

 ˃ condicionam ao ser humano exercer sua humanidade;

 ˃ são universais, válidos em qualquer tempo e em 
qualquer lugar;

 ˃ são naturais, inseparáveis e imprescindíveis a qualquer 
ser humano.

Direitos Fundamentais: representam os direitos naturais 
positivados ou escritos no texto constitucional, ganhando uma 
conotação de direitos positivos constitucionais. Um exemplo é o 
Título II da Constituição de 1988. É importante também ter cuidado 
para não confundir os direitos fundamentais com garantias funda-
mentais. A primeira espécie corresponde aos bens protegidos pela 
Constituição;já a segunda é aquela que visa proteger esses bens, 
ou seja, instrumentos constitucionais.

Direitos Humanos: é a evolução dos direitos fundamentais, 
ou seja, quando esses direitos previstos nas normas internas pas-
saram a ser regulados em tratados internacionais (seja no plano 
global ou regional).

A expressão “Direito Humanitário” também pode gerar 
novas dúvidas, portanto fazemos bem em conceituá-la. O Direito 
Humanitário visa ao mínimo de dignidade para os participantes de 
conflitos armados ou feridos e doentes vítimas de guerras,bem co-
mo objetiva a proteção para aqueles que não participaram ou que 
fugiram de determinado conflito.

1.1 Concepções
Ao analisarmos os Direitos Humanos, devemos nos pergun-

tar quais as premissas filosóficas que os precedem e os projetam; 
qual o alicerce sobre o qual estão levantadas as colunas que es-
truturam todos os Direitos Humanos e suas ramificações. Nesse 
sentido, é possível observaras seguintes teorias basilares:

Naturalismo: a pessoa humana é o fundamento atemporal 
dos Direitos Humanos, pois a partir dela verificamos a existência 
de direitos preconcebidos e precedentes a qualquer modo de 
positivação estatal. A dignidade, não importa a cultura na qual a 
pessoa esteja imersa, deve ser objeto de zelo e amparo, pois está 
presente no homem enquanto homem. Nesse sentido, os Direitos 
Humanos não são criados pelos homens, não são criados pelo Es-
tado, mas resta a este o reconhecimento desses direitos.

Positivismo: os Direitos Humanos não podem ser caracteri-
zados como absolutos. Devem obedecer à ordem prática do Direi-
to que, como fruto social,leva em consideração fatores culturais, 
morais e sociais, variáveis em sua constituição. Portanto, não po-
deríamos almejar uma fundamentação absoluta, ou caráter per-
manente para algo que necessariamente irá sofrer alterações. Isso 
gera uma tendência natural à positivação dos Direitos Humanos 
pelas Constituições nacionais.

Observação: não 
devemos estabelecer um 
ponto exato no nascimento 
dos Direitos Humanos, mas 
percebê-los como fruto do 
tempo e das experiências. 
Eles nasceram fragmentados 
em resposta às atrocidades 
cometidas arbitrariamente 
sobre o ser humano durante 
guerras e conflitos. O direito à 
liberdade e à vida são exem-
plos de alguns desses direi-
tos. Mesmo com perspectivas 
de fundamentação distintas, 
os Direitos Humanos perma-
necem tendo como horizon-
te de ação a dignidade do 
homem, que na condição de 
humano já merece respeito e 

dignidade, sendo estes inseparáveis de sua natureza.

 → Os Direitos Humanos têm como principais características:
Historicidade: não nasceram todos de uma única vez em 

um único momento histórico. Surgindo de maneira gradual, são 
resultados de lutas contra o poder vigente, evoluem com o tempo 

A dignidade pode ser 
definida como consciência 
do próprio valor, respeito 
que se tem para com 
a própria pessoa e o 
reconhecimento de suas 
próprias qualidades. 
Nesse sentido,o ser capaz 
de reconhecimento de si 
e de ter autoconsciência, 
inferindo valores a seu 
contexto social, artístico 
e cultural, capaz de dar 
sentido e promover a 
liberdade,é o ser humano.
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e obedecem a fluxos circunstanciais do contexto a que estão inse-
ridos, sendo assegurados pela positivação jurídica dos Estados.

Universalidade: destinam-se para todo ser humano. Não li-
mitam, distinguem ou separam os homens por conta de sexo, orien-
tação política, religião, cor ou nacionalidade;almejam, sim,respeitar 
e considerar o princípio de liberdade e o princípio da dignidade pre-
sente em todo e qualquer ser humano só pelo fato de sê-lo.

Inexaurabilidade: os Direitos Humanos não são esgotados 
em si mesmos, não assumem rol taxativo. É admissível a esses di-
reitos sua ampliação (não sua redução), respeitando-se sempre o 
núcleo essencial de tais direitos.

Irrenunciabilidade: os titulares de tais direitos não podem 
renunciá-los. Os Direitos Humanos são inerentes à existência hu-
mana e, tomando consciência disso, o Estado impede que os indi-
víduos deliberem sobre direitos de ordem natural.

Limitabilidade: os limites dos direitos são postos por outros 
direitos. A ponderação e o bom senso sobre determinadas situa-
ções confirmarão que tipo de limitação será essa.

Vedação ao retrocesso: compreende-se a ampliação dos 
Direitos Humanos enquanto direitos fundamentais, porém a redu-
ção desses direitos não é permitida.

1.2 Responsabilidade do Estado

O Estado é um corpo 
político-administrativo, de-
limitado jurídica e territorial-
mente, constituído por forma 
de poder soberana com a fun-
ção de garantir os direitos dos 
que o constituem e o bem-
-estar social.  Formado sobre 
três pilares fundamentais que 
permitem sua articulação, o 
Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, o Estado possui 
responsabilidades nas áreas 
política, econômica e social, 
que devem garantir a eficiên-
cia, a estabilidade e equidade 
social.

No entanto, ao falar-
mos de Direitos Humanos, o 
Estado surge como fenôme-
no garantidor e destrutivo, 
isto é, possui um lado positi-
vo e outro negativo: o Estado 
que garante é o mesmo que 
pode violar os Direitos Hu-
manos. A Revolução France-
sa foi um momento da Histó-

ria que, além de marcar o início da Idade Contemporânea, serve de 
exemplo para a análise das responsabilidades do Estado e como 
esse Estado estabelecido em prol do bem comum pode se tornar 
autoritário e violar vários direitos.

Contrato social ou 
contratualismo indica 
uma classe de teorias 
que tentam explicar os 
caminhos que levam as 
pessoas a formarem 
Estados e/ou manterem a 
ordem social. Essa noção 
de contrato traz implícito 
que as pessoas abrem 
mão de certos direitos 
para um governo ou outra 
autoridade a fim de obter 
as vantagens da ordem 
social. Nesse prisma, o 
contrato social seria um 
acordo entre os membros 
da sociedade, pelo qual 
reconhecem a autoridade, 
igualmente sobre todos, 
de um conjunto de regras, 
de um regime político ou de 
um governante.

1.2.1 Gerações ou Dimensões 
dos Direitos Humanos
Em 1979, KarelVasak (Primeiro Secretário-Geraldo Insti-

tuto Internacional de Direitos Humanos em Estrasburgo), inspi-
rado nos ideais da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade), foi o primeiro a propor uma divisão dos Direitos 
Humanos em gerações.

TEORIA DAS 
GERAÇÕES - KAREL 

VASAK (1979)

PRIMEIRA GERAÇÃO SEGURANDA GERAÇÃO TERCEIRA GERAÇÃO

LIBERDADE IGUALDADE FRATERNIDADE

Alguns doutrinadores divergem sobre a terminologia mais 
coerente para se denominar o evento da evolução histórica dos 
direitos fundamentais, e isto acontece principalmente sobre o uso 
das expressões gerações e dimensões. É muito comum encontrar-
mos doutrinadores utilizando o termo “gerações”, porém parte 
da doutrina têm-se posicionado contrária ao uso desse termo, 
defendendo o uso do termo “dimensões”, uma vez que o fato de 
que o termo “gerações” poderia desencadear a falsa ideia de que, 
conforme fossem evoluindo, ocorreria uma substituição de uma 
geração por outra.

Primeira Geração ou Dimensão: referem-se às liberdades 
negativas ou clássicas, são chamados também de direitos de re-
sistência ou de defesa. Enfatizam o princípio da liberdade, confi-
gurando os direitos civis e políticos. A gênese dessa geração de 
direitos foi a resistência burguesa contra o Estado absolutista 
opressor, contra os privilégios da nobreza, contra o sistema feudal, 
que oprimia a burguesia incipiente. Para a realização dos direitos 
de primeira geração, bastou o surgimento do Estado de Direito, 
em que a atuação dos entes estatais deveria ser feita mediante lei, 
suprimindo a vontade despótica do rei.

Observação: a Constituição Imperial brasileira de 1824, em 
seu artigo 179 (o último da Carta Magna), seguindo os passos da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, decretada pela 
Assembleia Nacional Francesa em 1789, afirmou que a inviolabili-
dade dos direitos civis e políticos tinha por base a liberdade, a se-
gurança individual e a propriedade.

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Ci-
dadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte.

I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei. (...)
V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, 
uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral 
Publica. (...)

Trecho do texto original da Constituição de 1824.

Segunda Geração ou Dimensão: associam-se com as liber-
dades positivas, reais ou concretas, assegurando o princípio da 
isonomia material entre os seres humanos. A Revolução Industrial 
foi o estopim da consagração dos direitos de segunda geração, a 
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partir do século XIX, implicando aluta da classe proletária na de-
fesa de seus direitos básicos: alimentação, saúde, educação etc. O 
início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra e pela 
fixação desses direitos. Isso fica evidenciado, dentre outros docu-
mentos, pela Constituição de Weimar e pelo Tratado de Versalhes, 
ambos de 1919.

Observação: a partir da Constituição de 1934, em meio à 
primeira passagem de Getúlio Vargas pelo poder, verifica-se uma 
maior inserção dos direitos de segunda geração nas Constituições 
brasileiras. Eles exigem do Estado uma maior participação para 
que possam ser implementados, ou seja, há a necessidade de uma 
atuação estatal positiva.

Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer 
e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e 
da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e 
o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao 
trabalhador intelectual. (...)

Trecho do texto original da Constituição de 1934.

Terceira Geração ou Dimensão: baseados no princípio da 
fraternidade (ou solidariedade), tendem a proteger interesses de 
titularidade coletiva ou difusa, não se destinando especificamente 
à proteção dos interesses individuais, de um grupo ou de um de-
terminado Estado, mostrando uma grande preocupação com as 
gerações humanas, presentes e futuras. Possuem origem na Re-
volução Técnico-Científico-Informacional ou Terceira Revolução 
Industrial.

Observação: em seu artigo 225, a Constituição de 1988, a 
“Constituição Cidadã”, enuncia que todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever defendê-lo e preservá-lo para as presen-
tes e futuras gerações. Assim, é a primeira, dentre as Constituições 
brasileiras, que insere em seu texto um direito conhecido como de 
3ª  geração, ou seja, direito de solidariedade.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

Trecho do texto original da Constituição de 1988.

1.3 Gerações ou Dimensões
Primeira: Surgem com a Revolução Francesa, afirmam-se 

durante os séculos XVIII e XIX. Tinham como função a limitação 
do poder estatal e a garantia de liberdade para os indivíduos ou 
grupos.

Segunda: Surgem com a queda do Estado Liberal e apareci-
mento de um Estado de Bem-Estar Social. O que está em jogo não 
são mais as individualidades, e sim as categorias: direitos do idoso, 
direitos dos trabalhadores.

Terceira: O papel do Estado é de proteger, não o homem indi-
vidual, mas o coletivo, no sentido de entender que todos têm digni-
dade enquanto seres humanos, sem nenhum tipo de distinção.

Na atualidade, existem doutrinadores que defendem a 
existência dos direitos de quarta e quinta gerações ou dimensões, 
apesar de ainda não haver consenso na doutrina sobre qual o con-
teúdo dessa espécie de direito.

Quarta Geração ou Dimensão: para Norberto Bobbio,tra-
ta-se dos direitos relacionados à engenharia genética. Já para 
Paulo Bonavides, trata-se de aspectos introduzidos pela globali-
zação política, relacionados à democracia, à informação e ao plu-
ralismo. Além de Bobbio e Bonavides, outros doutrinadores vêm 
promovendo o reconhecimento dos direitos de quarta geração ou 
dimensão.

Quinta Geração ou Dimensão: o próprio Paulo Bonavides 
vem afirmando nas últimas edições de seu livro , que a paz seria 
um direito de quinta geração.

1.3.1 Dimensão(ou eficácia)subjetiva e objetiva
Dimensão Subjetiva: nessa perspectiva, os direitos funda-

mentais geram direitos subjetivos aos seus titulares, permitindo 
que estes ordenem comportamentos (negativos ou positivos) dos 
destinatários. Constata-se que a referência aos direitos funda-
mentais como direitos subjetivos atribui a eles a característica de 
serem exigíveis judicialmente.

Dimensão Objetiva: os direitos fundamentais são dotados 
de certos valores que penetram por todo o ordenamento jurídico, 
condicionando e inspirando a interpretação e a aplicação de ou-
tras normas (efeito irradiante) e criando o dever geral de proteção 
sobre aqueles bens jurídicos salvaguardados.

Questões

01. A noção de Direitos Humanos foi-se expandindo no decorrer da 
História, de forma que se passou a falar em diferentes “gerações” ou 
“dimensões” de direitos. As chamadas primeira, segunda e terceira 
gerações de direitos compreendem alguns direitos assegurados de 
forma pioneira em relação à fase histórica anterior, dentre os quais 
podem ser citados, na ordem cronológica de cada geração, os direitos
a) sociais, à autodeterminação dos povos e econômico.

b) econômico, políticos e ao desenvolvimento.

c) políticos, ao meio ambiente sadio e sociais.

d) civis, ao desenvolvimento e políticos.

e) civis, sociais e à paz.

02. Assinale a alternativa correta acerca da classificação dos Direitos 
Humanos em gerações.
a) A terceira geração de direitos constitui direitos de igualdade.

b) A quarta geração de direitos é marcada pelos avanços sociais.

c) As liberdades políticas e civis marcam a segunda geração de 
direitos.

d) A quarta geração de direitos é ligada aos direitos tecnológicos, 
como o direito de informação.

e) Os direitos de fraternidade, como o progresso e a paz, são ele-
mentos dos direitos de primeira geração.

03. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre aspectos con-
ceituais dos Direitos Humanos em sua evolução histórica.
a) Os Direitos Humanos da terceira dimensão marcam a passagem 

de um Estado autoritário para um Estado de Direito e, nesse 
contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma perspec-
tiva de absenteísmo estatal, fruto do pensamento liberal-bur-
guês do século XVIII.
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b) Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, têm 
como titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-
-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma 
subjetividade que é seu traço mais característico, sendo, assim, 
direitos de resistência ou oposição ao Estado.

c) Os direitos fundamentais da primeira dimensão são marcados 
pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comu-
nidade internacional, identificando-se consequentes alterações 
nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de 
massa, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico.

d) A evidenciação de direitos sociais, culturais e econômicos, 
correspondendo aos direitos de igualdade, sob o prisma subs-
tancial, real e material, e não meramente formal, mostra-se 
marcante nos documentos pertencentes ao que se convencio-
nou classificar como segunda dimensão dos Direitos Humanos.

e) Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que 
transcendem os interesses do indivíduo e passam a se preocu-
par com o gênero humano, com altíssimo teor de humanismo e 
universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade 
que passa a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade.

04. Dentre as características da perspectiva objetiva dos direitos funda-
mentais, compreende-se:
a) Ter sempre a natureza princípio, nunca de regra.

b) A representação dos interesses individuais sob a ótica negativa 
perante o Poder Público.

c) Impossibilitar a agregação do ponto de vista axiológico da co-
munidade em sua interpretação.

d) O conjunto de metas traçadas com fins diretivos de ações posi-
tivas dos poderes públicos, com o fim de outorgar-lhes eficácia 
dirigente.

e) Não há dimensão objetiva na esfera dos direitos fundamentais, 
os quais têm como característica defender de forma singular o 
espaço de liberdade individual.

Gabaritos

01 E

02 D

03 D

04 D
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