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RESUMO   
 

 

Núcleo interfásico e conceitos básicos da divisão celular 
 

O núcleo é delimitado por uma dupla membrana, chamada carioteca. No interior do núcleo existe o 

nucléolo, responsável pela formação dos ribossomos e a cromatina, que compreende DNA+histonas 

(proteínas)- é o material genético. 

 

A cromatina pode ser classificada de diversas maneiras: 

• Eucromatina: parte mais alongada da cromatina  

• Heterocromatina: parte mais enovelada 

• Cromossomo: cromatina condensada 

    

Sabendo das características do núcleo, partimos para um dos conceitos do ciclo celular, que envolve a fase 

de intérfase e divisão celular. 

    

O núcleo interfásico 

As células têm a capacidade de se duplicar, e para isso, necessitam duplicar seu material genético. A 

replicação e divisão celular são processos complementares. 

 

A INTÉRFASE é a fase em que a célula ainda não está em divisão celular (procede esse processo), porém, é 

nela em que ocorre a duplicação do material genético (DNA+histonas). Ela pode ser dividida em 3 fases: 

• FASE G1  nessa fase a célula executa suas funções normalmente: produz RNA e proteínas. 

• FASE S  fase de duplicação da cromatina: ocorre a síntese de DNA 

• FASE G2- fase dos últimos preparativos para a célula começar a divisão celular: há o aumento da 

produção de ATP e respiração celular e centríolos são duplicados. 

* a célula permanece em fase G0 quando não ocorre a replicação seu material genético,  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

OBS: a duplicação do DNA gera as CROMÁTIDES IRMÃS. 

Após a Intérfase (fase mais duradoura do ciclo celular), inicia-se a DIVISÃO CELULAR: MITOSE OU MEIOSE. 
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MITOSE 

Compreende-se mitose o processo de divisão celular, em que uma célula originará duas novas células iguais. 

O processo de mitose é equacional, ou seja, mantém o número dos cromossomos da célula original.  

A mitose ocorre em regeneração de tecidos, crescimentos de tecidos, na reprodução sexuada e em doenças, 

como câncer. 

É divida em fases: 

PRÓFASE: 

-Ocorre a fragmentação da carioteca 

- O centríolo se duplica e há formação do fuso mitótico 

-O núcleo desaparece 

- Cromossomo se condensa  

 

 

METÁFASE:  

-Fase em que o cromossomo está mais condensado (melhor fase para ver o 

cromossomo) 

- Formação da placa equatorial (cromossomos alinhados no meio da célula) 

 

 

ANÁFASE: 

-Ocorre a separação das cromátides irmãs 

-Encurtamento das fibras do fuso 
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TELÓFASE: 

-Cromossomo se descondensa 

-Nucléolo reaparece 

-Carioteca se reconstói 

*processos inversos aos que acontecem na prófase 

-CITOCINESE- fragmentação do citoplasma em 2 novas células 

 

MEIOSE 

A mitose tem a função de formação de gametas (espermatozóide e óvulo) e esporos. É responsável por 

manter a quantidade de cromossomos constante na espécie e é dividida em duas fases: MITOSE I E MITOSE 

II. 

 

 

 

 

 

 

MITOSE I:  

PRÓFASE I: 

-Carioteca se fragmenta 

-Cromossomos condesados 

-Nucléolo desaparece 

-SINAPSE=pareamento dos cromossomos  

-CROSSING-OVER=acontece no paquíteno e é responsável pela troca de material genético (gera a 

variabilidade genética) 

 

 

METÁFASE I: 

-Pareamento dos cromossomos homólogos (gera a diminuição de 

cromossomos da células mãe) 

-Maior grau de condensação dos cromossomos 

ANÁFASE I: 

-Separação dos cromossomos homólogos 

TELÓFASE I: 

-Reaparecimento da carioteca 

-Reaparecimento do nucléolo 

 



 

 
B

io
. 

-Cromossomo se descondensa 

-Ocorre a citocinese 

INTERCINESE = intervalo entre mitose I e mitose II.  

*Não ocorre a síntese de material genético. 

 

MEIOSE II 

As duas células originadas na mitose I passam pela mitose II. 

PRÓFASE II: 

- Carioteca fragmentada 

-Nucléolo desaparece 

-Cromossomos se consensam 

-NÃO OCORRE CROSSING OVER 

METÁFASE II: 

-Cromossomos condensados 

-Formação da placa equatorial (não é em pares) 

ANÁFASE II: 

-Separação das cromátides irmãs (cromossomos não duplicados) 

*Pode ocorrer erro na separação, formando gametas com quantidades de cromossomos diferentes (a mais 

ou a menos), que pode resultar em doenças causadas por mutações cromossômicas, como a Síndrome de 

Down, em que os indivíduos tem um cromossomo a mais. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Das afirmativas abaixo:  

I. O crossing-over permite a recombinação dos genes localizados em cromossomos homólogos.  

II. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diplóide dá origem a quatro células 

haplóides.  

III. A intérfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo. É nessa fase que o DNA se 

duplica e o RNA é sintetizado.  

 

a) apenas a afirmativa I é correta.  

b) apenas a afirmativa II é correta.  

c) apenas a afirmativa III é correta.  

d) apenas duas afirmativas são corretas.  

e) todas as afirmativas são corretas. 

 

2. Os diagramas abaixo se referem a células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. 
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Os diagramas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a  

a) prófase I, metáfase I e telófase II.  

b) prófase II, anáfase I e telófase I.  

c) prófase I, metáfase II e anáfase II.  

d) prófase II, anáfase II e telófase I.  

e) prófase I, anáfase I e metáfase II. 

 

3. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante as diversas fases 

de sua vida. 

 

 
No gráfico, a mitose propriamente dita e a interfase correspondem, respectivamente, aos períodos 

de tempo: 

a) 4 a 6    e    1 a 4. 

b) 2 a 4    e    3 a 5. 

c) 3 a 5    e    1 a 3. 

d) 1 a 3    e    4 a 6. 

e) 2 a 5    e    3 a 5. 

 

4. Considere uma célula com o genótipo a seguir e suponha que ela entre em divisão meiótica. 

 

 
 

a) Qual será a composição de alelos nessa célula ao final da fase S da interfase? Justifique sua 

resposta.  

b) Suponha que ao final dessa meiose não tenha ocorrido crossing-over ou mutação. Qual fenômeno 

poderia ocorrer na meiose que promoveria um aumento na variabilidade genética dos gametas 

formados? Explique esse fenômeno. 

 

5. Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir: 

I. Desaparecimento da membrana nuclear. 

II. Divisão dos centrômeros. 

III. Migração dos cromossomos para os polos do fuso. 

IV. Posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. 

 

Qual das alternativas indica corretamente sua ordem temporal? 

a) IV-I-II-III. 

b) I-IV-III-II. 

c) I-II-IV-III. 

d) I-IV-II-III. 

e) IV-I-III-II. 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/quest%C3%A3o3.png
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6. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a:  

a) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador 

da célula em maior grau de condensação.  

b) A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos.  

c) As células filhas são idênticas às células mãe.  

d) Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais.  

e) É um processo muito importante para o crescimento dos organismos. 

 

7. As figuras ilustram o processo de crossing-over, que ocorre na prófase I da meiose. 

 

 
 

O aumento da variabilidade genética, gerada por esse processo, ocorre em função da permuta de  

a) alelos entre cromátides irmãs.  

b) alelos entre cromátides homólogas.  

c) não alelos entre cromossomos homólogos.  

d) não alelos entre cromátides irmãs.  

e) não alelos entre cromossomos não homólogos. 

 

8. Considerando o esquema a seguir como uma representação simplificada da meiose, indique a 

alternativa correta. 

 
 

a) A, B, D e F são diploides. 

b) B, C, D e E são formados na telófase I. 

c) A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu material genético. 

d) B, C, D e I são haploides. 
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9. A sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula somática animal 

está representada nos desenhos a seguir. 

 

 
 

a) Em qual das fases representadas ocorre a duplicação do DNA?  

b) Considere um gene autossômico H. Quantas cópias desse gene existem no final da fase A? Na fase 

B? Na fase C? Na fase D? Em cada uma das células formadas na fase E? 

 

10. Durante a prófase I da meiose, pode ocorrer o crossing over ou permuta gênica entre os cromossomos 

das células reprodutivas.  

a) Explique o que é crossing over e sua importância para as espécies.  

b) Considerando que a maioria das células de um organismo realiza divisão celular mitótica para se 

multiplicar, justifique o fato de as células reprodutivas realizarem a meiose. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

A figura abaixo ilustra a diferença entre mitose e meiose. Com base na quantidade de cromossomos das 

células, como diferenciamos mitose de meiose I? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Todas as alternativas est 

 

2. e 

O diagrama 1 nos mostra que está acontecendo o crossing-over, ou seja, a troca de material genético 

entre cromossomos homólogos, que ocorre na prófase I da meiose; No diagrama 2 os cromossomos 

inteiros estão migrando para os polos da célula, caracterizando a anáfase I; No diagrama 3, os 

cromossomos estão organizados no plano equatorial da célula, ou seja, é a metáfase.  

 

3. a 

O ciclo celular pode ser dividido em duas etapas: divisão celular e intérfase. Em geral, a mitose dura 5% 

da duração total do ciclo celular, enquanto no tempo restante (95%) a célula permanece em intérfase. 

Nessa fase, os cromossomos estão descondensados no interior do núcleo, constituindo a cromatina. É 

durante a intérfase que o DNA está em plena atividade e é também nessa fase que as moléculas de DNA 

se duplicam, preparando a célula para a próxima divisão. Portanto, a intérfase corresponde ao período 

de tempo de 1 a 4, onde podemos notar no gráfico a duplicação do teor de DNA na célula (de 2C para 

4C).  Já a mitose corresponde ao período de 4 a 6, onde podemos notar o retorno do teor de DNA da 

célula ao nível original (de 4C para 2C). 

 

4. a) Ao final da fase S da interfase os cromossomos estarão duplicados e constituídos, cada um, por duas 

cromátides irmãs idênticas entre si e unidas pelo centrômero. 

b) Além do crossing-over e da mutação, a segregação independente dos cromossomos homólogos 

também leva ao aumento da variabilidade genética, porque as células resultantes podem ter 

composições genéticas diferentes, sempre com um cromossomo de cada par de homólogos. 

 

5. d 

O evento que marca o final da prófase é o desaparecimento da carioteca (membrana nuclear). Nesse 

processo as membranas que compõem a carioteca se fragmentam em pequenas vesículas e se espalham 

pelo citoplasma, liberando os cromossomos altamente condensados (I).  Na próxima etapa, no início da 

metáfase, os microtúbulos que partem dos centrossomos se ligam à região mediana dos cromossomos 

e os puxam até a região mediana da célula (plano equatorial) (IV).  Após a formação da placa equatorial, 

entra em ação uma enzima que é responsável por quebrar as ligações que mantêm os centrômeros dos 

cromossomos unidos (II). Assim, ocorre a separação das cromátides-irmãs, possibilitando que essas 

migrem para os pólos do fuso (III).  Portanto, a alternativa correta é a letra d. 

 

6. b 

No final da mitose, as células filhas terão o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, a 

célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. 

 

7. b 

No crossing-over acontece a permuta (troca) de genes alelos entre as cromátides homologas. 

 

8. d 

Como o esquema é uma representação simplificada da meiose, a célula A é diploide e as céluas B e C 

são haploides e resultantes da meiose I. As células F, G, H e I são haploides e resultantes da meiose II 

 

9. a) Na interfase, representada pela letra A. 
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b) Em A, B, C e D, cada célula possui duas cópias do gene H. Já na fase E, cada célula possui uma cópia 

do gene H. 

 

10. a) Crossing-over é a troca de segmentos entre cromos somos homólogos. O processo é importante por 

aumentar, com a troca gênica, a variabilidade da espécie.  

b) As células reprodutivas realizam a meiose com a finalidade de produzir gametas n. A união de 2 

gametas n restabelece o número cromossômico 2n da espécie. 

 

Questão Contexto 

 
Na meiose I, as células terão metade dos cromossomos da célula mãe; na mitose, o número de 

cromossomos é igual ao da célula mãe. 
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RESUMO   
 

 

Émile Durkheim (1858  1917) foi um sociólogo francês que estabeleceu, pela primeira vez, 

a Sociologia como uma disciplina acadêmica, e que é considerado um dos três sociólogos clássicos, junto 

de Max Weber (1864  1930) e Karl Marx (1818  1883). Pelo seu pioneirismo, buscou delimitar o objeto de 

estudo da Sociologia e o método adequado para explicar os fenômenos sociais. 

Ele acreditava, em grande medida, que todos os fenômenos que ocorrem no âmbito de uma 

sociedade possuem um significado para o todo social, transformando-se no precursor do chamado 

funcionalismo, tese sociológica segundo a qual todas as práticas sociais possuem uma função na sociedade, 

assim como cada órgão humano possui uma função para o organismo do indivíduo como um todo. O 

funcionalismo ou método comparativo defendido por Durkheim nada mais é do que uma adaptação do 

método experimental das Ciências Naturais a serviço da análise da realidade social. O método experimental 

parte da observação de certos fenômenos a fim de encontrar regularidades (leis) que possam contribuir para 

a formulação de generalizações. De maneira análoga, o funcionalismo durkheimiano defende que toda e 

qualquer fenômeno social possui uma significação para a sociedade como um todo, ou seja, que não há 

fenômenos sociais isolados, irracionais ou sem significado, mas todos eles estão integrados nesse grande 

organismo que é o sistema social. Desde já, podemos compreender que Durkheim, diferentemente, por 

exemplo, de Max Weber, considera que há uma primazia da sociedade em relação ao indivíduo, o que 

tentaremos esclarecer na sequência através do seu conceito fundamental de fato social. 

A questão que os sociólogos clássicos buscam responder é, em linhas gerais, se o agente 

fundamental dos fenômenos sociais é o indivíduo ou a sociedade. Em outras palavras, é a organização social 

que age e molda a conduta dos indivíduos que pertencem a esse todo social ou, inversamente, são os 

indivíduos que agem e determinam a própria estrutura social? Segundo 

Durkheim, há uma série de fatores dentro de uma sociedade que podem ser analisados e compreendidos 

pela ciência independentemente das consciências dos indivíduos que a ela pertencem, a isso ele deu o nome 

de fatos sociais. O que constitui uma sociedade, portanto, são exatamente esses fatos sociais, que a tornam 

passível de descrição, interpretação e explicação pela sociologia enquanto ciência. 

Os fatos sociais são justamente as regras ou normas coletivas que acabam se impondo de maneira 

coercitiva aos indivíduos. Podemos, então, listar três elementos característicos dos fatos sociais segundo 

Durkheim: Eles são exteriores ao indivíduo, eles são coercitivos e são gerais. Sua exterioridade pode ser 

explicada na medida em que não está no poder do indivíduo modificar, através meramente de sua vontade, 

as regras sociais às quais está submetido. Eles são coercitivos porque há punições e sanções para aqueles 

que não obedecem às regras. Por fim, eles são gerais no sentido de que devem ser observados por todos 

aqueles que fazem parte de certo grupo social. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Durkheim expõe três características fundamentais para distinguir o fato social. São elas:  

a) legitimidade, coerção social, individualidade 

b) coercitividade, exterioridade, generalidade 

c) identidade, universalismo, humanismo 

d) generalidade, solidariedade, anomia 

e) universalismo, legitimidade, generalidade 

 

2. De acordo com Florestan Fernandes: 

A concepção fundamental de ciência, de Émile Durkheim (1858-1917), é realista, no sentido de 

defender o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem definição de um objeto próprio 

e independente. 
(FERNANDES, F. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Rio de Janeiro: Cia Éditora Nacional, 1967. p. 73). 

 



 

 
S

o
c

. 

Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim (1858-

1917). 

a) O conflito de classe, base da divisão social e transformação do modo de produção. 

b) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. 

c) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. 

d) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros. 

e) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. 

 

3. Émile Durkheim apresenta como características dos fatos sociais: 

a) a coerção, como capacidade de superação do etnocentrismo, e a racionalização da vida em 

sociedade. 

b) a competição e o conflito, como modos de interação dos seres humanos em sociedade. 

c) a generalidade e o interculturalismo presentes na apreensão de aspectos culturais de diversos 

grupos sociais. 

d) a exterioridade e a coerção que a sociedade humana exerce sobre os indivíduos. 

e) as contradições das classes sociais e a particularidade dos processos culturais. 

 

4. Émile Durkheim (1858-1917) introduz no primeiro capítulo da sua obra As regras do método sociológico 

o conceito de: 

a) caos social. 

b) realidade social. 

c) fato social. 

d) arrogância social. 

e) ganância social. 

 

5. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se 

necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, os 

 

Considerando a frase anterior, assinale a alternativa correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 

 

6. Os fatos sociais são definidos por Émile Durkheim, um dos fundadores da Sociologia, como o objeto 

fundamental dessa ciência. Sobre esse conceito, assinale o que for correto.  

(01) Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, possuindo existência concreta que ultrapassa as 

vontades e pensamentos dos membros de uma sociedade, tomados isoladamente.  

(02) Os fatos sociais são coercitivos, portanto, exercem pressão sobre os indivíduos com o objetivo de 

submetê-los às suas determinações, normas e regras.  

(04) Os fatos sociais são anteriores aos membros das coletividades, pois já existem antes da chegada 

de cada um dos indivíduos e, provavelmente, continuarão a existir após a sua morte.  

(08) A coerção exercida pelos fatos sociais é apenas de natureza física, ou seja, manifesta-se somente 

pela ameaça de castigos corporais ou pela privação da liberdade.  

(16) Os fatos sociais não se aplicam à totalidade dos membros de uma sociedade. Estão excluídos do 

seu alcance de sujeição e determinação os membros dos grupos intelectual e economicamente 

dominante. 

SOMA: (   ) 

 

7. Para Durkheim, o método científico sociológico exige que o pesquisador mantenha certa distância e 

neutralidade em relação aos fatos sociais.  
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Considerando a afirmativa de Durkheim, assinale a alternativa correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 

 

8. Émile Durkheim (1858-1917) é considerado, por muitos estudiosos, o fundador da sociologia como 

ciência independente das demais ciências sociais. Sua contribuição foi fundamental, pois, por meio 

do estabelecimento de regras e de métodos próprios, determinou o objeto da sociologia e formulou 

alguns conceitos importantes para compreender a sociedade. Com relação a esse assunto, analise os 

itens a seguir: 

I. A sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois as regras e as normas sociais são construídas 

exteriormente às consciências individuais. 

II. A sociologia tem como principal objeto de estudo a compreensão dos fatos sociais. 

III. , são maneiras de agir, pensar e sentir 

construídas coletivamente e que orientam a vida dos indivíduos em sociedade. 

IV. Os fatos sociais são dependentes dos indivíduos e dotados de poder coercitivo. 

V. As instituições sociais, como a Igreja, o Exército e a família, são importantes para compreender 

como as normas sociais são consolidadas fora dos indivíduos. 

Estão CORRETOS 

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

b) I, II, III e V, apenas. 

c) II, III e V, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

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

 

9. Considerando a abordagem sociológica da sociedade, assinale o que for correto. 

(01) Os fatos que são coletivos, coercitivos e exteriores ao indivíduo são considerados sociais e podem 

gerar análises sobre a sociedade. 

(02) Ao observar o sentido da ação do indivíduo, é possível compor um quadro de probabilidades que 

conduzem à compreensão das formas de organização social. 

(04) É possível analisar a emergência da sociedade capitalista, observando as relações de reciprocidade 

estabelecidas entre o indivíduo e a sociedade. 

(08) A abordagem sociológica da sociedade capitalista foi constituída de forma autônoma, tendo 

pouca relação com as transformações provocadas, por exemplo, pela Revolução Industrial. 

(16) Ao promover uma análise crítica e instruída da sociedade, a perspectiva sociológica contraria 

interesses, concepções, explicações e convicções de determinados grupos. 

SOMA: (   ) 

 

10. Na obra As regras do método sociológico, Émile Durkheim estabelece sua metodologia de análise e 

define o fato social como objeto de estudo da sociologia, ressaltando o papel dessa ciência na 

sociedade contemporânea e na relação entre indivíduo e sociedade. Em um trecho da obra, lê-se: 

Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar as mesmas 

moedas legais; mas é impossível agir de outra maneira. Minha tentativa fracassaria lamentavelmente, 

se procurasse escapar dessa necessidade. Se sou industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando 

processos e técnicas do século passado; mas, se o fizer, terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo 

quando posso realmente me libertar dessas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado 

a lutar contra elas. 
DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 5. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968. p. 3. 

 

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o método sociológico, responda aos itens a 

seguir. 

a) Quais características definem o "fato social"? Qual delas é preponderante no trecho selecionado? 

b) Segundo Durkheim, explique "consciência coletiva" e "consciência individual". 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

De acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, o fato social é toda forma de agir, pensar e sentir 

que determina o comportamento dos indivíduos em sociedade.  Segundo esta visão, os indivíduos são 

determinados por aspectos culturais externos à sua existência que moldam o seu comportamento em 

sociedade.  Um exemplo disto é  

a) o clube de futebol pelo qual uma pessoa torce 

b) a forma como uma pessoa se comunica, se veste e se alimenta. 

c) a cor que um indivíduo mais gosta 

d) a escolha por um determinado corte de cabelo. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. b 

A afirmativa B está correta porque apresenta três elementos componentes da teoria sociológica de 

Durkheim, ao passo que as demais questões não os apresentam (ou apresentam misturados a elementos 

estranhos). Assim, para Durkheim, o fato social é caracterizado por ser coercivo (há uma imposição da 

sociedade sobre o individuo, prevalecendo ela sobre ele), exterior (vêm de fora, pois as questões de 

esfera íntima e que só valem para o indivíduo não constituem fatos sociais), geral (tem efeito sobre todos, 

não há como um fato social valer para uma pessoa e não para outra, porque a sociedade se impõe a 

todos). 

 

2. b 

O conflito de classes é objeto da sociologia na teoria marxista. A ação social é o objeto da análise 

sociológica de Weber. A sociedade como produto da vontade de indivíduos que agem independentes 

faz parte de ideais liberais em uma sociedade em que predomina o individualismo. Por fim, a cultura é 

objeto de análise principal da antropologia, em uma vertente chamada culturalismo. Portanto, a 

alternativa correta é a B: Durkheim entendia como objeto da sociologia o fato social. 

 

3. d 

Fatos socias, segundo Durkheim, podem ser entendidos como maneiras de agir ou de pensar em 

sociedade, e que têm a capacidade de influenciar a consciência de outras pessoas coercitivamente. 

 

4. c 

Em As regras do método sociológico, Émile Durkheim indica os pressupostos necessários para um estudo 

científico da sociedade. Um deles, e central em sua obra, é o conceito de fato social. Fato social é a força 

externa da sociedade, que age sobre o individuo internamente. É a imposição dos padrões de conduta 

que são esperados do indivíduo e o estudo destes padrões passa a ser o objeto da sociologia. Os fatos 

sociais possuem como característica a exterioridade (externo ao indivíduo que o sofre), a generalidade 

(age de forma igual sobre todos) e a coercitividade (é impositivo e não opcional do indivíduo). 

 

5. b  

A afirmativa A está errada porque os fatos sociais não são criados pelos indivíduos isoladamente para 

orientar a vida social, mas sim pela sociedade para orientar a conduta individual que terá reflexo social; 

a afirmativa C está errada porque os fatos sociais são coercitivos, eles buscam indicar um modo de 

comportamento em sociedade; por fim, a alternativa D está errada porque os fatos sociais estão presentes 

em qualquer tipo de organização social, seja nas de tipo orgânico ou nas de tipo mecânico, usando as 

classificações de modo de solidariedade criadas por Durkheim. 

 

6. 01 + 02 + 04 = 07 

01 e 02) Corretas. Os fatos sociais ultrapassam a individualidade porque são instituídos pelo coletivo, por 

meio da coerção social.  

04) Correta. Os fatos sociais antecedem e sucedem o indivíduo, sendo característica da própria 

sociedade.  

08) Incorreta. A coerção dos fatos sociais é principalmente realizada sobre a psicologia do indivíduo, isto 

é, de natureza interior.  

16) Incorreta. Os fatos sociais alcançam todos os indivíduos indistintamente. Os dos grupos intelectual e 

economicamente dominantes podem até compreender a dominação, mas dificilmente poderão fugir a 

ela sem pagar um preço de ordem social. 
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7. a 

A alternativa B está errada, porque o indivíduo não pode impor suas normas e valores à sociedade, mas 

sim o contrário; a C está errada, porque o caráter coercitivo se manifesta na não aceitação por parte da 

sociedade de condutas diferentes daquelas que o grupo considera corretas, levando à perseguição do 

individuo dissonante; a alternativa D está errada porque o fato social está em qualquer agrupamento 

humano, são os valores e posturas que uma sociedade adota e espera de seus membros. 

 

8. b 

Apenas a afirmativa IV está incorreta, pois os fatos sociais são independentes dos indivíduos. Durkheim é 

considerado o pai da sociologia pois foi o teórico que fez o recorte metodológico dessa ciência: definiu 

qual seria seu objeto e como ele poderia ser estudado. Sua perspectiva era de que a sociedade deveria 

ser investigada como uma coisa que existe externamente ao indivíduo. Ao mesmo tempo, no raciocínio 

do teórico, ela possuía um poder coercitivo, e os indivíduos seriam subjugados pela vida social e pelas 

instituições. 

 

9. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

01) Correta. A questão faz referência a três características do fato social: coletividade, exterioridade e 

coercitividade. 

02) Correta. As ações sociais buscam algum fim e na descoberta deste podemos perceber as formas de 

organização social. 

04) Correta. A forma como as ações sociais se dão entre o indivíduo e a sociedade nos mostra o tipo de 

sociedade que estamos analisando. Na sociedade capitalista, a mediação pelo dinheiro é o grande 

definidor. 

08) Incorreta. A Revolução Industrial tem grande importância na definição e interpretação da sociedade 

capitalista, pois é pela indústria que temos pela primeira vez em grande escala o fenômeno da troca de 

mão de obra por dinheiro e o surgimento de uma produção e de um consumo em massa. 

16) Correta. A análise sociológica deve ser independente das interpretações que os membros individuais 

ou coletivos da sociedade usam para interpretar a si mesmos.    

 

10. a) Características do "fato social": generalidade, coercitividade e exterioridade. O que prepondera no 

trecho é a coercitividade. 

b) "Consciência coletiva" é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma 

mesma sociedade, formando um sistema com vida própria, que exerce uma força coercitiva sobre os 

seus membros. "Consciência individual" é o que cada pessoa tem de particular e que faz com que um 

indivíduo seja diferente dos demais; encontra-se submetida à consciência coletiva. 

 

Questão Contexto  
 

b 
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quantidade de movimento 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Considere duas partículas A e B em movimento com quantidades de movimento constantes e iguais. É 

necessariamente correto que: 

a) as trajetórias de A e B são retas divergentes. 

b) as velocidades de A e B são iguais. 

c) as energias cinéticas de A e B são iguais. 

d) se a massa de A for o dobro da de B, então, o módulo da velocidade de A será metade do de B. 

e) se a massa de A for o dobro da de B, então, o módulo da velocidade de A será o dobro do de B. 

 

2. Uma bola de bilhar de massa 0,15 kg, inicialmente em repouso, recebeu uma tacada numa direção 

paralela ao plano da mesa, o que lhe imprimiu uma velocidade de módulo 4,0 m/s. Sabendo que a 

interação do taco com a bola durou 1,0x10 2 s, calcule: 

a) a intensidade média da força comunicada pelo taco à bola; 

b) a distância percorrida pela bola, enquanto em contato com o taco. 

 

3. Um menino faz girar uma pedra presa a uma haste rígida e de massa desprezível de maneira que ela 

descreva um movimento circular uniforme num plano vertical, num local onde a aceleração da 

gravidade é constante. Sobre esse movimento, considere as seguintes grandezas relacionadas com a 

pedra: 

I. Quantidade de movimento. 

II. Energia potencial de gravidade. 

III. Energia cinética. 

IV. Peso 

 

Dentre essas grandezas, as que variam, enquanto a pedra realiza seu movimento, são: 

a) apenas I e IV. 

c) apenas II e III.  

e) apenas I e III. 

b) apenas I e II. 

d) apenas III e IV. 

 

4. Uma formiga 

pé sobre um solo plano e horizontal, como indica a figura. Em relação a um referencial no solo, 

podemos afirmar que: 

 
a) as energias cinética e potencial de gravidade da formiga permanecem constantes. 

b) a energia cinética e a quantidade de movimento da formiga permanecem constantes. 

c) a energia cinética da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de gravidade 

aumenta. 

d) a quantidade de movimento da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de 

gravidade aumenta. 

e) a energia mecânica total da formiga permanece constante. 
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5. Considere duas partículas A e B em movimento com energias cinéticas constantes e iguais. É 

necessariamente correto que: 

a) as trajetórias de A e B são retas paralelas. 

b) as velocidades de A e B têm módulos iguais. 

c) as quantidades de movimento de A e B têm módulos iguais. 

d) se a massa de A for o quádruplo da de B, então o módulo da quantidade de movimento de A será 

o quádruplo do de B. 

e) se a massa de A for o quádruplo da de B, então o módulo da quantidade de movimento de A será 

o dobro do de B. 

 

6. Alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista, que consiste de 

uma bolsa inflável de ar. Essa bolsa é automaticamente inflada, do centro do volante, quando o 

automóvel sofre uma desaceleração súbita, de modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de 

colidirem com o volante, colidem com ela. A figura a seguir mostra dois gráficos da variação temporal 

da intensidade da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado no lugar do motorista. 

Os dois gráficos foram registrados em duas colisões de testes de segurança. A única diferença entre 

essas colisões é que, na colisão I, se usou a bolsa e, na colisão II, ela não foi usada. 

 

 
 

Da análise desses gráficos, indique a alternativa que melhor conclui a explicação para o sucesso da 

bolsa como equipamento de proteção: 

a) A bolsa diminui o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, 

portanto, a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. 

b) A bolsa aumenta o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, 

portanto, a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. 

c) A bolsa diminui o módulo do impulso total transferido para a cabeça do motorista, diminuindo, 

portanto, a intensidade da força máxima que atua sobre a cabeça. 

d) A bolsa diminui a variação total do momento linear da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, 

a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. 

e) A bolsa aumenta a variação total do momento linear da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, 

a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. 

 

7. Considere o esquema a seguir, em que, inicialmente, tanto o homem quanto o carrinho estão em 

repouso em relação ao solo. No local não há ventos e a influência do ar é desprezível. O carrinho é 

livre para se mover para a esquerda ou para a direita sobre trilhos horizontais, sem atrito. 

 
Em determinado instante, o homem sai do ponto A e dirige-se para o ponto B, movendo-se na direção 

do eixo longitudinal do carrinho. Admitindo que, ao chegar a B, o homem para em relação ao carrinho, 

analise as seguintes proposições: 
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(01) A quantidade de movimento total do sistema constituído pelo homem e pelo carrinho é nula em 

qualquer instante. 

(02) Enquanto o homem dirige-se do ponto A para o ponto B, sua quantidade de movimento é não-

nula e oposta à do carrinho. 

(04) Enquanto o homem dirige-se do ponto A para o ponto B, sua velocidade é não-nula e oposta à do 

carrinho. 

(08) Ao atingir o ponto B, o homem para em relação ao carrinho e este, por sua vez, para em relação 

ao solo. 

(16) Após a chegada do homem a B, o sistema prossegue em movimento retilíneo e uniforme, por 

inércia. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 

8. Uma partícula de massa 8,0 kg desloca-se em trajetória retilínea, quando lhe é aplicada, no sentido do 

movimento, uma força resultante de intensidade 20 N. Sabendo que no instante de aplicação da força 

a velocidade da partícula valia 5,0 m/s, determine: 

a) o módulo do impulso comunicado à partícula, durante 10 s de aplicação da força; 

b) o módulo da velocidade da partícula ao fim do intervalo de tempo referido no item anterior. 

 

9. Um corpo de massa 38 kg percorre um eixo orientado com velocidade escalar igual a 15 m/s. No 

instante t0 = 0, aplica-se sobre ele uma força resultante cujo valor algébrico varia em função do tempo, 

conforme o gráfico seguinte: 

 
Admitindo que a força seja paralela ao eixo, calcule a velocidade escalar do corpo no instante t = 14 s. 

 

10. Um carrinho de massa 2,0 kg encontra-se inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem 

atrito. A partir do instante t0 = 0, passa a agir sobre ele uma força F de direção constante, paralela ao 

plano, cujo valor algébrico é dado em função do tempo, conforme o gráfico abaixo: 

 
Desprezando a influência do ar, determine as velocidades escalares do carrinho nos instantes t1 = 2,0 s, 

t2 = 4,0 s e t3 = 6,0 s. 

 

11. As histórias de super-heróis estão sempre repletas de feitos incríveis. Um desses feitos é o salvamento, 

no último segundo, da mocinha que cai de uma grande altura. Considere a situação em que a 

desafortunada garota caia, a partir do repouso, de uma altura de 81 m e que nosso super-herói a 

intercepte 1,0 m antes de ela chegar ao solo, demorando 5,0x10 2 s para detê-la, isto é, para anular sua 

velocidade vertical. Considere que a massa da mocinha é de 50 kg e despreze a influência do ar. 

a) Calcule a força média aplicada pelo super-herói sobre a mocinha para detê-la. Adote g = 10 m/s2. 

b) Uma aceleração 8 vezes maior que a da gravidade (8 g) é letal para um ser humano. Determine 

quantas vezes a aceleração à qual a mocinha foi submetida é maior que a aceleração letal. 
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12. Uma bola de massa igual a 40 g, ao chegar ao local em que se encontra um tenista, tem velocidade 

horizontal de módulo 12 m/s. A bola é golpeada pela raquete do atleta, com a qual interage durante 

2,0x10 2 s, retornando horizontalmente em sentido oposto ao do movimento inicial. Supondo que a 

bola abandone a raquete com velocidade de módulo 8,0 m/s, calcule a intensidade média da força 

que a raquete exerce sobre a bola. 

 
 

 

13. Uma bola de tênis de massa m é lançada contra o solo, com o qual interage, refletindo-se em seguida 

sem perdas de energia cinética. O esquema abaixo representa o evento: 

 
Sabendo que |vi

exerce na bola. 

 

 

14. Considere um carro de massa igual a 8,0x102 kg que entra em uma curva com velocidade v1 de 

intensidade 54 km/h e sai dessa mesma curva com velocidade v2 de intensidade 72 km/h. Sabendo que 

v2 é perpendicular a v1, calcule a intensidade do impulso total (da força resultante) comunicado ao 

carro. 

 

 

15. Um carro de massa igual a 1,0 tonelada percorre uma pista como a esquematizada na figura, 

deslocando-se do ponto A ao ponto B em movimento uniforme, com velocidade de intensidade igual 

a 90 km/h. 

 
Sabendo que o comprimento do trecho AB é igual a 500 m, calcule: 

a) o intervalo de tempo gasto pelo carro no percurso de A até B; 

b) a intensidade da força capaz de provocar a variação de quantidade de movimento sofrida pelo carro 

de A até B. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Ao cobrar uma falta, um jogador de futebol chuta uma bola de massa igual a 4,5x102 g. No lance, seu pé 

comunica à bola uma força resultante de direção constante, cuja intensidade varia com o tempo, conforme 

o seguinte gráfico: 

 
 

Sabendo que em t0 = 0 (início do chute) a bola estava em repouso, calcule: 

a) o módulo da quantidade de movimento da bola no instante t1 = 8,0x10 2 s (fim do chute); 

b) o trabalho realizado pela força que o pé do jogador exerce na bola. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
1. d 

 
2. a) 60 N ; b) 2,0 cm 

 
3. b 

 
4. c 
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5. e 

 
6. b 

Nos dois casos, o impulso de retardamento exercido sobre a cabeça do motorista tem a mesma 

intensidade (as áreas sob os dois gráficos implicam impulsos de 800 N.s). 

Utilizando-se a bolsa de ar (gráfico I) a frenagem ocorre durante um intervalo de tempo maior do que 

sem esse equipamento (gráfico II) e, por isso, no primeiro caso, a força média de retardamento tem 

menor intensidade que no segundo, o que justifica o sucesso da utilização da bolsa de ar. 

 

7. 11 

 
8. a) I = 2,0x102 N · s; b) v2 = 30 m/s 
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9. v14 = 20 m/s 

 
10. a) 4,0 m/s ; 7,0 m/s e 4,0 m/s 

 

 
11. a) 40,5 kN; b) 10 vezes 
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12. 40 N 

 
13.  
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14. 2,0x104 N·s 

 
15. a) 20 s; b) 1250 N 

 
 

Questão Contexto  
1. a) 18 kg.m/s; b)  3,6x102 J 
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geopolíticas 
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RESUMO   
 

 

A Geopolítica pode ser definida como um conjunto de ações práticas realizadas, no âmbito do poder, pelos 

Estados Nacionais no sentido de gerenciar e controlar suas fronteiras e seu território, muitas vezes 

envolvendo projetos de expansões territoriais ou comerciais.  

 
geografia política

relacionadas ao poder do Estado.  Qu -se às relações internacionais. Mas, é 

importante ressaltar, que os conceitos se interseccionam.  

 
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças geopolíticas e 

econômicas, aos quais incluem na prática alterações nas fronteiras e nas relações entre os países. Por 

exemplo, a Guerra Fria e o que significa mundo bipolar (Velha Ordem Mundial) e multipolar (Nova Ordem 

Mundial). Constata-se que, nos dias de hoje, devido à globalização e à queda da ordem bipolar, os laços e 

as relações entre os países se multiplicaram, tornando-se mais complexos.  

 
Dentre inúmeras situações, podem ser destacadas algumas questões referente à Geopolítica mundial: 

• Formação de grupos e blocos econômicos (G20, União Europeia, Mercosul); 

• Questões demográficas relacionadas ao fluxo de pessoas no espaço (imigrantes e refugiados);  

• Questões culturais, relacionadas ao uso/desaparecimento de línguas e ao aculturamento; 

• Recrudescimento de ameaças terroristas; 

• Risco do perigo nuclear (Irã, Coreia do Norte, entre outros); 

• Acesso à água potável e saneamento básico (Turquia, Síria, Israel, Ásia, África, Brasil, entre outros);  

• Zonas de pesca; 

• Recursos agrícolas e usinas de biocombustíveis, principalmente no Brasil; 

• Acesso aos recursos da Antártida, África e Oriente Médio; 

• Uso e locais propícios às energias alternativas; 

• Riscos fronteiriços; 

• Conflitos regionais causados por problemas internos, como regionalismo, autonomia, nacionalismo 

e separatismo (separatismo no Cáucaso e nos Bálcãs, conflitos étnicos na África Subsaariana). 

 
As principais causas de conflitos na atualidade 

 

1. Território 
 A disputa por território também se configura como razão da ocorrência de conflitos geopolíticos. Isso ocorre 

devido ao fato de que o domínio de um território pode significar, consequentemente, o domínio de grandes 

contingentes populacionais, recursos, entre outros. Destacam-se os inúmeros conflitos que apresentam 

como causa a questão territorial, o que ocorre, por exemplo, em Serra Leoa, Somália e Etiópia. Esses países 

tiveram suas fronteiras definidas de acordo com interesses externos, sem considerar a heterogeneidade 

étnica e cultural das populações locais. 
 

2. Movimentos separatistas 

Em busca de liberdade política, econômica e/ou social emergem, também, movimentos separatistas, que 

visam à constituição de um novo Estado-Nação formados por uma minoria dissidente. Destaca-se o exemplo 

do povo Curdo, na região do Oriente Médio, o qual busca a criação do Curdistão. 

 

3. Recursos Naturais 
Uma das principais causas de conflitos entre países é a disputa por algum tipo de recurso natural. Alguns 

exemplos mais recentes são os conflitos pelo domínio de reservas de água, recurso cada vez mais escasso 

devido à poluição e contaminação de mananciais, e por reservas petrolíferas, pois o petróleo possui grande 

importância econômica. Podemos citar como exemplo os conflitos na região do Oriente Médio. 
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A relação Homem e meio ambiente 

A necessidade de ações de sustentabilidade, ou seja, exploração do meio ambiente sem extingui-lo, 

possibilitando a sua renovação, é um tema recorrente nas discussões internacionais, principalmente nos 

últimos anos, e objeto de disputas entre os países. Isso é fruto dos impactos ambientais severos que, por 

exemplo, o aumento da produtividade e utilização de materiais cada vez mais tóxicos pela indústria 

produzem. 

É nesse contexto da relação do homem com o ambiente, de explorar para retirar os recursos necessários 

para a vida e ao mesmo tempo ter que preservar para não comprometer o próprio futuro que a sociedade 

vai perceber a necessidade de encontros internacionais entre as lideranças mundiais para discutir o 

caminho que deve seguir o modo de produção da sociedade. 

Foi nos fóruns e conferências internacionais que conceitos como sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, muito disseminados atualmente, passaram a ganhar destaque frente ao volume cada vez maior 

de impactos ambientais, sejam eles desmatamentos, emissão de gases poluentes, contaminação da água, 

ocupação urbana irregular, entre outros graves problemas que afetam o modo de vida humano e causam 

transtornos seríssimos ao meio ambiente. 

A intervenção humana no meio ambiente tem sido muito discutida, com o surgimento de diversos pontos 

de vista, uns apontando a interferência humana no ciclo ambiental, responsável por mudanças climáticas, 

por exemplo, e reconhecendo os impactos, mas destacando que ainda não é possível fazer uma afirmação 

de que as ações do homem tenham tanta influência nas variações do clima, devido à pequena amostragem 

no tempo geológico dessas intervenções. 

Principais conferências ambientais 

Em meio a intensos debates, diversas conferências ambientais foram fomentadas pela ONU com o objetivo 

de traçar metas e melhorar a relação do homem com o meio ambiente. Dentre essas conferências, 

destacam-se as conferências de Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), Johanesburgo (2002) e Rio de 

Janeiro (2012), além das Conferencias das Partes (COP), que são reuniões anuais, que ocorrem desde 1994 

com o intuito de negociar regras referentes às mudanças climáticas, a execução de mecanismos e 

aplicação de metas estabelecidas. 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade é um tema cada vez mais recorrente na mídia. Isso é fruto da relevância que a questão 

ambiental representa na atualidade, principalmente a análise dos impactos ambientais causados pelas 

atividades humanas e nos prognósticos sobre o futuro. 

O termo sustentabilidade surgiu como um conceito na década de 1980 por Lester Brown, que foi o fundador 

do Wordwatch Institute. Um termo que é muito atrelado a sustentabilidade é o de desenvolvimento 

sustentável, que foi disseminado e utilizado pela primeira vez em 1983, por ocasião da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU. Presidida pela primeira-ministra da Noruega da 

época, Gro Harlem Brudtland, esse grupo propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à 

questão ambiental. Esse termo, desenvolvimento sustentável, tem a seguinte definição: atender às 

necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de prover suas próprias 

demandas. Já sustentabilidade seria a capacidade que um indivíduo, grupo de indivíduos ou empresas e 

aglomerados produtivos em geral, tem de manter-se inserido num determinado ambiente sem, contudo, 

impactar violentamente esse meio. Assim, pode-se entender como a capacidade de usar os recursos naturais 

e, de alguma forma, devolvê-los ao planeta através de práticas ou técnicas desenvolvidas para este fim. No 

entanto, é importante destacar que, muito mais do que palavras bonitas, como as citadas acima, 

sustentabilidade é fundamental para o futuro do homem e a renovação dos recursos naturais. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente a palavra crise está presente e associada à economia. 

Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica e, nelas, a questão 

ambiental é geralmente tratada com menor profundidade com que se discutem os problemas 

econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é 

a) difundir, em escala global, os hábitos de consumo que estão presentes nos países tradicionalmente 

desenvolvidos. 

b) controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a chegada dos 8 

bilhões de habitantes previstos para 2015. 

c) desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos 

susceptíveis ao esgotamento. 

d) expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação ambiental 

nos países pobres. 

e) promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais onde há forte 

pressão sobre os recursos naturais. 

  

2. Leia o texto. 

 

Sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante de um espelho gigante, estilhaçado em 

milhões de pedacinhos. Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, resquícios dos últimos dias de 

verão, refletiam de forma descontínua os raios de sol. Vistos do alto, de um helicóptero, os pedaços, 

já frágeis, ocupavam quilômetros de mar, mas, a cada minuto, ondas engoliam mais um trecho da 

cobertura branca. Diante dos nossos olhos, a geleira que cerca o Polo Norte se desfazia, materializando 

números que, no dia 27 de agosto [2012], já haviam acionado o alarme sobre a situação. Este ano, foi 

registrado o recorde de derretimento da cobertura de gelo no oceano, desde que as medições 

começaram a ser feitas, em 1979. 
(www.ihu.unisinos.br/noticias/514247-artico-registra-recorde-de-degelo-e- -aquece-disputa-internacional) 

 

Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a região do Polo Norte, é correto 

afirmar que o crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma de suas consequências 

geopolíticas 

a) a tentativa de povos nativos da região, como os inuits (esquimós), de criar um Estado autônomo. 

b) o retorno das divergências políticas entre os Estados Unidos e a Rússia, semelhante à época da 

Guerra Fria. 

c) a disputa entre as potências econômicas sobre o petróleo e outros recursos naturais existentes na 

região. 

d) a expressiva circulação de navios mercantes chineses na região, o que tem gerado protestos da 

Rússia e da Suécia. 

e) a tentativa de criação de um Conselho de segurança do Ártico, composto pelo G8 mais a China e 

a Coreia do Sul. 

 

3. As manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, como ficou conhecida, tinha o desafio de dar continuidade à 

conscientização global que teve início na Rio 92. 

 

As diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o 

qual se refere a um modelo de 

a) consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer o 

atendimento às necessidades das gerações futuras.    

b) desenvolvimento social e econômico que objetive a satisfação financeira e cultural da sociedade.    

c) consumo excessivo dos recursos naturais, com vistas à preservação, para as gerações futuras, das 

espécies animais em extinção.    

d) desenvolvimento global que disponha dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração 

atual.    

e) desenvolvimento global que incorpore e priorize os aspectos do desenvolvimento econômico.    
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4. Reflita sobre a ilustração. 

A ONU realizou, em 1997, uma Convenção sobre mudanças climáticas que se tornou conhecida por 

Protocolo de Kyoto. Considerando as decisões dessa Convenção, depreende-se que o autor da 

ilustração 

 

 
 

a) demonstra o empenho dos Estados Unidos no combate às causas do chamado aquecimento global. 

b) defende as ações que os Estados Unidos tomaram para eliminar as causas do efeito estufa do 

planeta. 

c) critica os Estados Unidos por desrespeitarem determinações de organizações que defendem o meio 

ambiente. 

d) denuncia os Estados Unidos pelo fato de ele ter proibido a realização de congressos em defesa do 

meio ambiente. 

e) concorda com a política ambiental dos Estados Unidos de redução de gases que provocam o efeito 

estufa. 

 

5. Observe a figura a seguir para responder a questão. 

 
(www.cagle.com/politicalcartoons/PCcartoons/zudin.asp. Acessada em 14.10.2007.) 

 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente o sentido da charge. 

a) A Rússia reivindica a soberania sobre parte importante do Ártico, com a finalidade de garantir o 

controle de reservas minerais no leito oceânico, cuja exploração vai se tornando possível com o 

recuo do gelo. 

b) O fim da União Soviética fez decair o poder militar da Rússia, que agora pouco pode fazer para 

controlar as passagens estratégicas no Oceano Ártico, cada vez mais sob o controle dos Estados 

Unidos e da OTAN. 

c) O território russo no Ártico, que servia apenas como uma grande linha de defesa na época da Guerra 

Fria, agora tem se tornado interessante, pois também aproxima o país de economias desenvolvidas, 

como o Canadá e o Japão. 

d) A Rússia tem sido um dos países mais afetados pelo aquecimento global, pois está perdendo parte 

de seu território, que se estendia até o Pólo Norte, pelo recuo da calota de gelo sobre o Oceano 

Ártico. 

e) O governo da Rússia quer que a ONU transforme o Ártico em reserva internacional da biosfera, 

como forma de conter a crescente exploração de recursos da região pelos Estados Unidos e 

Canadá. 

 

http://www.cagle.com/politicalcartoons/PCcartoons/zudin.asp.%20Acessada%20em%2014.10.2007
https://4.bp.blogspot.com/-iFm6FGuhLTM/VzbqGzH4MrI/AAAAAAAARLw/v6k2W4d8xTA7L9iMAv_xbbhk2vSa8-OkQCLcB/s1600/image038.gif
https://1.bp.blogspot.com/-GVB4d15tABI/VzbqWQydl9I/AAAAAAAARL4/Ve_pKhCPBdwntpK4dMDLaJpg8DWE25aewCLcB/s1600/image040.gif
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6. O Protocolo de Kyoto consagrou o princípio da responsabilidade comum, porém, diferenciada, que 

definiu que 

a) todos os países devem reduzir emissões de gases estufa, mas aqueles que emitiram mais no passado 

devem reduzi-las antes que os demais. 

b) os países ricos devem deixar de emitir gases estufa, para que sejam estabelecidas metas de 

crescimento econômico dos países pobres. 

c) todos os países são responsáveis pelo aquecimento global, porém, apenas os países de renda baixa 

podem vender créditos de carbono. 

d) todos os países devem reduzir a mesma quantidade de gases estufa até 2012, menos os de 

industrialização tardia. 

e) os países ricos não precisam reduzir as emissões de gases estufa e podem comprar créditos de 

carbono de países pobres. 

 

7. Dados do Protocolo de Kyoto indicam que em 1990 países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados 

Unidos da América, Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, França, Itália, 

Japão e Polônia eram responsáveis por cerca de 87% das emissões de CO2 na atmosfera. Em relação 

a esse Protocolo é correto afirmar: 

a) O Protocolo de Kyoto representa uma grande inovação nas políticas globais para o meio ambiente, 

pois, além de fixar uma meta de redução sobre os níveis de emissão de gases na atmosfera, cria um 

sistema de créditos de emissões entre países. 

b) O Protocolo de Kyoto determina a todos os países que, em curto prazo, estes reduzam os níveis de 

emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta. 

c) O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmo níveis de emissão de gases (CO2) conforme os padrões 

de industrialização, bem como o modelo energético adotado pelas economias nacionais. 

d) O Protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a industrialização no mundo. Países como China, 

Brasil, Índia e México, que experimentam forte crescimento econômico, vivenciam sérios 

problemas gerados por serem obrigados a reduzir seu crescimento. 

e) O Protocolo de Kyoto resultou de negociações da Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, 

que foram fruto de um acordo liderado pelos Estados Unidos, tendo em oposição a União Europeia. 

 

8. Numa demonstração bastante evidente de que os problemas ambientais despertam enorme 

preocupação em todo o mundo, vários são os encontros realizados para tratar do tema, tais como a 

ECO-92, no Rio de Janeiro e a Rio+10, em Johanesburgo (África do Sul). Analise as seguintes afirmativas 

sobre as questões ambientais: 

I. , pois é uma consequência direta 

da produção industrial, praticamente inexistente nos países pobres; 

II. As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos de 

superação dos problemas ambientais a partir de uma modificação da matriz energética, propostas 

estas que contaram com o apoio unânime do G-7; 

III. 

problemas ambientais da atualidade, afinal ele deverá atingir todo o planeta. 

 

Assinale: 

a) se apenas a afirmativa I for correta 

b) se apenas a afirmativa II for correta 

c) se apenas a afirmativa III for correta 

d) se as afirmativas I e II forem corretas 

e) se as afirmativas II e III forem corretas 

 

9. Como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ocorrida 

em 2012, que contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas 

décadas? 

a) Mundo sustentável. 

b) Rio para Todos. 

c) Rio + 20. 

d) Rio Sustentável. 

e) Rio + Meio Ambiente. 
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10. Rio+20 aprova texto sem definir objetivos de sustentabilidade 

 

Os 188 países participantes da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável adotaram 

oficialmente o documento intitulado "O futuro que queremos", nesta sexta-feira (22). 

O propósito da Rio+20 era formular um plano para que a humanidade se desenvolvesse de modo a 

garantir vida digna a todas as pessoas, administrando os recursos naturais para que as gerações futuras 

não fossem prejudicadas. 

Uma das expectativas era de que a reunião conseguisse determinar metas de desenvolvimento 

sustentável em diferentes áreas, mas isso não foi atingido. O documento apenas cita que eles devem 

ser criados para adoção a partir de 2015. 
Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/rio20/noticia/2012/06/rio20-termina-sem-definir-objetivos- de-

desenvolvimento-sustentavel.html. Acesso: 25 maio 2013. 

 

A respeito das conferências e dos acordos internacionais da área ambiental, assinale no cartão-resposta 

a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

(01) Formulado na década de 1990, o Protocolo de Quioto passou a vigorar apenas a partir de 2005, 

quando a Rússia aderiu aos seus termos. Essa demora se deve principalmente à posição dos 

Estados Unidos, que se recusaram a aderir ao acordo sob alegação de que sua economia seria 

prejudicada. 

(02) A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável foi também denominada como Rio+20, 

por ser o primeiro evento sobre meio ambiente realizado após a Eco-92, que também ocorreu no 

Rio de Janeiro. 

(04) No ano de 2002, a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada em 

Joanesburgo, na África do Sul. Conhecida como Rio+10, essa reunião foi marcada pela forte 

tensão dos blocos capitalista e socialista. 

(08) Durante a década de 1990, formulou-se o Protocolo de Quioto, que visava a reduzir a emissão de 

gases responsáveis pelo efeito estufa. 

(16) A Agenda 21, principal documento aprovado no Rio de Janeiro durante a Eco-92, recebeu duras 

críticas por responsabilizar unicamente os países pobres pela emissão de gases causadores do 

efeito estufa. 

(32) O impasse registrado nas conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável deve-

se principalmente à disputa de hegemonia entre Estados Unidos e os países da União Europeia, 

principais antagonistas das discussões realizadas. 

SOMA: (   ) 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

que podem ser adotadas para diminuir o consumo de materiais e energia na produção de objetos. Tendo em 

vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos da imagem abaixo, colocando em primeiro lugar a ação 

que levaria a uma diminuição mais significativa do consumo energético e material e, em último, a ação que 

levaria a uma diminuição menos significativa e explique cada um deles: 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Uma das razões para a existência de uma crise ambiental a nível mundial atualmente é a utilização de 

combustíveis fósseis, fontes energéticas estas que causam impactos como o agravamento do efeito 

estufa e o aquecimento global. Uma possível solução seria a substituição destas fontes por recursos 

naturais menos susceptíveis ao esgotamento e que causem menos impactos. 

 

2. c 

A região do Polo Norte possui uma grande riqueza de recursos naturais, como o petróleo e gás natural, 

por exemplo, isso faz com que muitos países tenham interesse nesta região, tais como, Canadá, 

Estados Unidos, Noruega, Rússia e Groenlândia que estão investindo em expedições científicas, 

propaganda, pressão militar e discussão diplomática para dividir a região. 

 

3. a 

A alternativa apresenta corretamente a definição de desenvolvimento sustentável, expressão 

recorrente no debate ambiental e que ganhou destaque nos últimos anos.  

 

4. c 

A questão trata do Protocolo de Kyoto, acordo internacional entre os países integrantes da 

Organização das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo era reduzir a emissão de gases do efeito estufa 

e o consequente aquecimento global. Porém, os EUA, maior emissor de dióxido de carbono do 

mundo, se opuseram ao Protocolo de Kyoto, afirmando que a implantação das metas prejudicaria a 

economia do país. 

 

5. a 

Há uma grande disputa entre alguns países pelas reservas minerais existentes no Polo Norte, um 

desses países é a Rússia. Em 2015 o governo do país reivindicou 1,2 milhão de quilômetros quadrados 

do Ártico para a ONU alagando ter direitos à essa área pelos anos de pesquisa na região. 

 

6. a 

A responsabilidade assumida pelos países com a assinatura do Protocolo de Kyoto era de forma 

diferenciada para cada um, isso porque ficou definido que países que emitiram mais gases, no caso os 

países desenvolvidos, deveriam reduzir o quanto antes as emissões. 

 

7.  

A partir do Protocolo de Kyoto os países tinham metas quantitativas diferenciadas visando a diminuição 

da emissão dos gases do efeito estufa, neste contexto surge também o crédito de carbono. 

 

8. c. 

A única afirmativa correta é a III pois o efeito estufa está intimamente relacionado ao aquecimento 

global e consiste em um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a 

vida. Sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas formas de vida não existirem. O problema 

está no aumento da emissão de gases poluentes, os chamados gases de efeito estufa. Eles se acumulam 

na atmosfera e com isso, há uma maior retenção de calor da Terra. O aumento na concentração dos 

gases de efeito estufa provoca alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. 

Em consequência, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. 

 

9. c 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável é como é conhecida também a 

Rio+20, conferência ambiental ocorrida em 2012 no Rio de Janeiro e que teve pouco efeitos práticos. 
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10. 1 + 8 = 9 

As únicas afirmativas corretas são as que, respectivamente, fala sobre a recusa dos EUA em assinar o 

Protocolo de Quioto por alegar que a assinatura do acordo frearia o desenvolvimento econômico do 

país e a que fala sobre o objetivo do acordo. 

 

Questão Contexto  
Em ordem tem-se: REDUZIR (não utilização de novos materiais do planeta e sem gastos de energia), 

REUTILIZAR (reaproveitamento dos objetos sem grandes gastos de energia) e RECICLAR (reaproveitamento 

dos materiais com gastos de energia). 
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A Revolução Russa e o Socialismo 

Soviético 

09 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Em 1917, a Rússia viveu um processo revolucionário que marcou o século XX. Para entendê-lo, precisamos 

lembrar da situação política, econômica e social da Rússia pré-revolucionária. 

 

A Rússia antes da Revolução 

 

Enquanto os países europeus estavam passando pela Segunda Revolução Industrial, a Rússia ainda 

possuía uma industrialização frágil, ligada predominantemente a investimentos estrangeiros. No campo, a 

situação também era precária, marcada por uma forte concentração fundiária. Politicamente, a Rússia vivia 

uma espécie de governo absolutista, o czarismo. O czar Nicolau II e a família Romanov dominavam a política 

russa há anos.Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para 

manter a base do sistema czarista de Nicolau II. Mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam os poucos 

empregos da fraca indústria russa, viviam descontentes com o governo do czar. 

 

 
Czar Nicolau II 

  

O Ensaio Geral 

 

A guerra com o Japão de 1905 foi desastrosa para a Rússia, os camponeses eram os que mais sofriam, 

além das mortes com o  conflito, tinham que lidar com a fome ocasionada por más colheitas e com o extremo 

frio daquele ano. A situação nas cidades não era das melhores e a fome era generalizada, o que fez com que 

os de São Petersburgo fossem para a frente do palácio do czar exigir melhorias para sua situação.  Nicolau II 

mostrou a cara violenta e repressiva de seu governo, mandando abrir fogo contra a população desarmada 

nas escadas do palácio. Este episódio ficou conhecido como  Domingo Sangrento. 

Depois deste episódio os trabalhadores das cidades organizaram a sua luta em conselhos de 

operários denominados Sovietes e juntamente com eles se formaram partidos políticos que lutariam pelos 

interesses dos trabalhadores, como o Partido dos  Socialistas-Revolucionários e o Partido Operário Social 

Democrata Russo (POSDR), ambos de cunho marxista. 

No ano de 1906 o czar criou a Duma, que é uma espécie de parlamento e tentar reformas para não 

perder o poder, iniciando uma monarquia constitucional, com mais liberdade política e participação popular. 

No entanto, na prática, essa liberdade e participação política não ocorria, 

 

A Revolução de Fevereiro de 1917 

 

A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) causou o colapso de uma economia e 

acentuou a crise social. O grande número de soldados (camponeses) russos mortos no conflito foi um dos 

fatores essenciais para a explosão de uma revolta social, já que os impostos pagos pela população tiveram 

uma ascensão para garantir o poder bélico da Rússia. 

Ainda no ano de 1917, todos os antagonismos de classe se voltaram para um objetivo comum: 

derrubar o poder absolutista do Czar Nicolau II. Sendo assim, trabalhadores das indústrias, camponeses e 

soldados russos se voltaram contra o czarista e obrigaram o imperador a deixar o trono, episódio conhecido 

como Revolução de Fevereiro. Feito isso, instalou-se um governo provisório republicano formado por liberais 

e progressistas que constituíam as bases do partido menchevique. 
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Liderados pelo socialista moderado Alexander Kerenski, o governo provisório controlado pelo 

partido menchevique tinha como principal objetivo transformar a Rússia em uma República parlamentarista 

democrática. Os planos de Kerenski foram executados durante o governo menchevique, mas sua visão 

divergia dos marxistas revolucionários. Para o líder menchevique, seria necessário primeiramente o 

desenvolvimento das forças produtivas (indústrias russas) como uma etapa fundamental para se chegar a uma 

revolução burguesa, para depois se alcançar o socialismo.Dentro dessa lógica burguesa, Kerenski governou 

sem atender às reivindicações da sociedade, não retirou a Rússia da guerra, nem resolveu o problema da 

fome e da miséria da população 

 

Revolução de Outubro de 1917 

 

A partir dessa crescente impopularidade, trabalhadores e camponeses juntamente com o partido 

bolchevique organizaram os sovietes (Conselhos de operários, camponeses e soldados) para derrubar os 

Mencheviques do poder. Em julho de 1917, começavam os primeiros confrontos entre policiais e grevistas. 

Em outubro de 1917, os bolcheviques derrubaram Kerenski do poder e instauraram a Revolução Socialista na 

Rússia.  

Prometendo paz, terra, pão, liberdade e trabalho, Lênin assumiu o governo da Rússia e implantou o 

socialismo. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do campo, os bancos foram nacionalizados e 

as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Muitos integrantes da monarquia, além de seus 

simpatizantes e opositores ao nascente regime socialista, foram perseguidos e condenados à morte pelos 

revolucionários. Lênin também retirou seu país da Primeira Guerra Mundial e foi instalado o partido único: o 

PC (Partido Comunista). 

 

Guerra Civil Russa 

 

Em abril de 191, os opositores do governo bolchevique, conhecidos como os czaristas, apoiados pela 

Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos, realizaram uma ofensiva para conter o movimento revolucionário 

e frear o avanço das ideias comunistas. A guerra (entre o exército branco (czaristas e seus apoiadores) e o 

exército vermelho (bolcheviques)) foi extremamente sangrenta para ambas as partes, mas acabou sendo 

vencida pelo Exército Vermelho. Os bolcheviques tomaram novamente o poder, organizados pelo Partido 

Comunista. Esta guerra abalou ainda mais a economia russa, impedindo a implantação do socialismo. Lênin, 

então, adotou a NEP (Nova Política Econômica) que apresentava medidas socialistas e capitalistas, com o 

objetivo de recuperar a economia completamente destruída após a guerra.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Em "O Último Czar", Eduard Radzinsky cita diversos registros de Nicolau II:  

 

- "9 de janeiro. Disposição de ânimo alarmante entre os revolucionários e grande propaganda do 

proletariado".  

- "28 de janeiro. Eventos de extraordinária importância, com um potencial de graves consequências 

para a situação do estado, não estão distantes".  

- "5 de fevereiro. A animosidade aumenta. Demonstrações espontâneas das massas serão a primeira 

etapa e também a última no caminho para excessos impiedosos e insensatos, no mais horrível dos 

acontecimentos: uma revolução anárquica".  

 

Sobre a Revolução de fevereiro de 1917, é correto afirmar que:  

a) a burguesia liberal apoiava a insurreição popular para instaurar no país um regime constitucional e 

parlamentar, ampliando o poder dos bolcheviques.  

b) desejava substituir um regime-burguês por outro operário-socialista.  

c) as forças no poder eram: burguesia liberal, mencheviques e social-revolucionários.  

d) seu plano baseava-se na reforma agrária e na estatização dos bancos e das fábricas.  

e) seu caráter revolucionário baseava-se no proletário e no camponês. 

 

 

 

https://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo
https://www.suapesquisa.com/primeiraguerra
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2. "Quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí 

teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar - e por ela lutaremos!"  
HILL, Christopher, Lenin e a Revolução Russa. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.  

Com essas palavras de ordem, o socialismo tinha por meta:  

a) abolir a propriedade privada, a luta de classes e a dominação do homem pelo homem.  

b) extinguir as relações religiosas, familiares e filantrópicas, instituindo formas comunitárias de 

convivência.  

c) promover o desenvolvimento por meio da distribuição da renda e da consolidação de um Estado 

assistencial.  

d) instaurar uma sociedade organizada em associações profissionais, com base na competência.  

e) garantir a presença do Estado, que funcionaria como mediador das relações interclasses sociais. 

 

3. Os revolucionários russos de 1917 viam-se como herdeiros da tradição de luta dos movimentos 

operários do século XIX europeu.  

a) Em que revoluções do século XIX houve participação efetiva da classe operária?  

b) Relacione, tendo em vista o entendimento da revolução bolchevista, o tipo de industrialização 

ocorrido na Rússia, o poder político czarista e a Primeira Guerra Mundial. 

 

4. A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou 

seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. Tendo por base o 

texto, explique:  

a) A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra.  

b) A relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo. 

  

5. Sobre alguns dos antecedentes da Revolução Russa de 1917, é correto afirmar que:  

a) A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro 

contra a Tríplice Entente. A esmagadora derrota sofrida pelos russos e a situação desesperadora 

da população pobre desencadeou uma série de manifestações que culminaram com a queda do 

Czar.  

b) Em 1905, após uma série de episódios como a revolta do Potemkin e a Greve Geral dos 

trabalhadores, os bolcheviques desfecharam um golpe contra o Czar Nicolau II. Em 1917 ocorreu 

um golpe dentro do golpe, com Lênin assumindo o poder e fundando a URSS.  

c) Em 1904 a Rússia entrou em guerra com o Japão e foi derrotada. Esse conflito repercutiu na 

sociedade russa, desencadeando vários episódios que deram origem à Revolução de 1905, 

considerada por Lênin um ensaio geral para a Revolução de 1917.  

d) Aproveitando a situação de descontrole do governo do Czar Nicolau II, Lênin voltou de seu exílio 

na Finlândia e desfechou um golpe contra a monarquia russa em 1905. Governou junto com 

Kerensky, do grupo Menchevique, até 1917 quando Stalin assumiu o poder.  

e) Após a revolta do Potemkin, Stalin comandou uma tomada do Kremlin, depondo o Czar Nicolau II 

e retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques tomaram o poder e instalaram o 

sistema de sovietes, criando a URSS. 
 

6. "Hoje ainda é moda (...) falar da Revolução Bolchevique como de uma 'aventura'. Muito bem, se for 

uma aventura, trata-se de uma das mais maravilhosas em que já se empenhou a humanidade, aquela 

que abriu às massas laboriosas o campo da história, ..." (John Reed) 

Assinale os acontecimentos que levaram o Jornalista John Reed a entusiasmar-se com a Revolução: 

a) A implantação do primeiro Estado socialista, representativo das aspirações operárias e 

camponesas, alterando, na Rússia, as relações sociais capitalistas de produção.  

b) A construção do Estado comunista, através da organização de uma sociedade de classes.  

c) O apaziguamento das agitações operárias, através do fortalecimento dos partidos políticos na 

Rússia czarista.  

d) A implementação de um projeto socialista desvinculado do elemento democrático e das 

aspirações internacionalistas, reafirmando os ideais nacionalistas dos sovietes.  

e) A substituição do Estado por uma sociedade de homens livremente associados, sem leis 

codificadas. 
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7. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora 

seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do 

povo revolucionário amotinado e do exército.  
(Manifesto de 27 de fevereiro de 1917, in Marc Ferro. A Revolução Russa de 1917, 1974.)  

 

O manifesto, lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia, revela a posição dos  

a) czaristas, que buscavam organizar a luta pela retomada do poder. 

b) bolcheviques, que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes.  

c) social-democratas, que pretendiam controlar o governo provisório.  

d) mencheviques, que defendiam o caráter democrático do novo governo.  

e) militares, que tentavam controlar a revolta popular 

 

8. Existem épocas em que os acontecimentos concentrados num curto período de tempo são 

imediatamente vistos como históricos. A Revolução Francesa e 1917 foram ocasiões desse tipo, e 

também 1989. Aqueles que acreditavam que a Revolução Russa havia sido a porta para o futuro da 

história mundial estavam errados. E quando sua hora chegou, todos se deram conta disso. Nem mesmo 

os mais frios ideólogos da guerra fria esperavam a desintegração quase sem resistência verificada em 

1989.  
 O que sob -2.)  

 

a) No contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões para a Revolução Russa ter 

simbolizado uma porta para o futuro?  

b) Identifique dois fatores que levaram à derrocada dos regimes socialistas da Europa após 1989. 

 

9. A Revolução Russa é o acontecimento mais importante da Guerra Mundial. (Rosa Luxemburgo. A 

revolução russa. Lisboa: Ulmeiro, 1975.)  

 

A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada na Alemanha, associa diretamente a ocorrência 

da Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial.  

 

Indique e analise possíveis vínculos entre os dois processos, destacando os efeitos da Guerra na vida 

interna da Rússia. 

 

10. 
o poder de atração da sua ideologia. Há quarenta anos, a Rússia Soviética era forte por causa do 

poderio do Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de Putin é f  
Timothy Garton Ash, historiador inglês, janeiro de 2007.   

Do texto, depreende-se que a Rússia   

a) manteve inalterada sua posição de grande potência em todo o período mencionado.   

b) recuperou, na atualidade, o seu papel de país líder da Europa.   

c) conheceu períodos de altos e baixos em função das conjunturas externas.   

d) passou de força política, a força militar e desta, a força econômica.   

e) conservou, sempre, a sua preeminência graças ao incomparável poderio militar. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Na Revolução de Fevereiro, a burguesia liberal, com o apoio trabalhadores das indústrias, camponeses e 

soldados russos se voltaram contra o czarista. Feito isso, instalou-se um governo provisório republicano 

formado por liberais e progressistas que constituíam as bases do partido menchevique. 

 

2. a 

Inspirados nas teorias de Karl Marx, queriam pôr fim a exploração capitalista, através da luta de classes. 

Com a vitória do proletariado, se teria o fim da propriedade privada e na exploração do homem sobre  o 

homem, para a constituição de uma sociedade sem classes sociais.  

 

3. a) A Revolução de 1848 na França (a Primavera dos Povos) e a Comuna de Paris, em 1871.  

b) No início do século XX, a Rússia assistiu à industrialização de um país agrário. Os novos centros 

industriais sofriam uma crise de abastecimento de produtos agrícolas, o que elevava os preços e 

dificultava a vida dos operários que recebiam reduzidos salários. No plano político o czarismo respondia 

às insatisfações populares através de repressão e perseguições. Estas insatisfações alimentaram o 

surgimento de grupos de oposição, entre eles os bolcheviques, que questionavam o modelo capitalista 

adotado pelo Estado russo. Com a Primeira Guerra Mundial e o aumento da crise econômica, tanto o 

czarismo quanto o modelo capitalista mergulharam numa grave crise que abriu espaço para a tomada do 

poder pelos bolcheviques através de um movimento revolucionário. 

 

4. a) A Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais causas as disputas imperialistas entre as grandes 

nações europeias, principalmente pelo controle de territórios na Ásia e na África. Um exemplo dessas 

tensões foi a famosa Questão Marroquina, que acirrou as rivalidades entre França e Alemanha.  

b) As derrotas militares do Império Russo diante da Alemanha durante a guerra aceleraram o processo de 

desagregação do regime do czar Nicolau II. A fome, o alistamento compulsório, o grande número de 

mortes e a corrupção generalizada ajudaram a precipitar o desfecho revolucionário de 1917. 

 

5. c 

A insatisfação e as manifestações causadas pela guerra Russo-

Revolução que ocorreria em1917. 

 

6. a 

A Revolução Russa foi a primeira grande revolução socialista da História. A primeira vez em que um país 

derrubou a ordem capitalista.  

 

7. b 

O manifesto conclama os operários e os soldados russos a assumirem o controle do governo 

revolucionário provisório. Tal posição era defendida pelos radicais bolcheviques. Comentário: Deve-se, 

porém, ressaltar que tanto a data (fevereiro) quanto a posição do autor do manifesto,  que defende a 

escolha de representantes para o governo provisório, poderiam ser associadas à defesa da 

democratização do governo menchevique (como citado na alternativa D). 

 

8. a) Na primeira metade do século XX, em meio às transformações na sociedade capitalista, o triunfo da 

revolução bolchevista na Rússia foi interpretado pelas esquerdas como a ruptura com o modelo calcado 

na propriedade privada dos meios de produção cuja crise culminaria em 1929. Na visão das esquerdas, o 

futuro apontava na direção do coletivismo.  
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b) A derrocada dos regimes socialistas do Leste Europeu estava associada:  às dificuldades econômicas 

de um modelo centralizador que não conseguia suprir as necessidades da sociedade;  à censura estatal 

que inviabilizava críticas e discussões em torno dos problemas socioeconômicos;  à excessiva 

concentração de gastos estatais no setor militar;  à corrupção em setores que controlavam a máquina 

burocrática;  às pressões por reformas vindas de diversos setores da sociedade. 

 

9. Antes de 1914, o regime czarista russo já apresentava graves contradições internas: o atraso econômico, 

devido à preponderância da agricultura, praticada aliás de forma arcaica; a enorme desigualdade social, 

com o predomínio da aristocracia fundiária, uma burguesia ainda pouco desenvolvida e a miséria do 

proletariado e sobretudo do campesinato; e a autocracia do czar, apesar da recente existência de uma 

assembleia (Duma) com poderes limitados. Essas contradições agravaram-se com as derrotas do exército 

russo na Primeira Guerra Mundial, que levaram à queda do czar Nicolau II e a tomada d poder pelos 

bolcheviques, que implantariam o primeiro Estado socialista da História. 

 

10. d 

O texto faz referência a três períodos da História da Rússia: o primeiro, em 1917, quando a Rússia implantou 

o Socialismo por meio da Revolução, demonstrando seu poder político-ideológico; o segundo, durante 

a Guerra Fria, onde a URSS se consolidou como força militar por causa do Exército Vermelho e dos 

investimentos em tecnologia bélica; e o terceiro, atualmente, onde a Rússia se destaca economicamente 

em função dos recursos energéticos do seu país.  
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Pré-modernismo: aprofundamento 

sobre Lima Barreto 

13 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Sendo tido por muitos como um período transição entre as escolas literárias em voga no fim do 

século XIX (parnasianismo, simbolismo, realismo etc), o pré-modernismo teve seu florescimento nas décadas 

de 1910 e 1920, no momento de consolidação da República no Brasil. Na época, as esperanças da constituição 

de uma nação forte sob os ideais de progresso positivistas estavam em crise diante de uma realidade de 

desigualdade social, de um regime oligárquico e de revoltas populares por todo o Brasil (Guerra da Vacina, 

Revolta da Chibata, movimentos messiânicos). 

Nesse contexto, vários escritores começaram a tratar sobre essa realidade de acordo com uma 

perspectiva própria e, por isso, o pré-modernismo não apresenta características muito generalizadas (o fato 

de o pré-modernismo ser um momento de transição e não uma escola literária propriamente dita funciona a 

favor disso também), apenas um conjunto de tendências presentes em algumas obras, sem aparecer  em 

todas. Há, assim, uma grande heterogeneidade na produção literária pré-modernista.  

Podemos citar, de uma maneira geral, algumas características mais recorrentes, para fins didáticos. 

Em todas as obras, de uma maneira geral, pode-se falar em uma grande mistura das tendências literárias 

anteriores, típica de um período de transição. Além disso, no que se refere a características mais pontuais, 

nota-se, principalmente nas obras de Lima Barreto e Euclides da Cunha (de quem se tratará mais adiante), é 

uma abordagem de problemas sociais brasileiros, entre eles a desigualdade e os conflitos sociais. Há 

também a presença de certo regionalismo. Pode-se encontrar também em algumas obras pré-modernistas 

alguns sinais de inovações na forma de expressão literária (mesmo apesar do conservadorismo nesse âmbito 

ser ainda muito forte), notadamente em Augusto dos Anjos, com o uso de uma linguagem científica e 

Monteiro Lobato, em cuja obra começam a aparecer representações da fala coloquial (também se tratará 

mais adiante dos dois). 

  

Principais autores: 

  

Augusto dos Anjos: escreveu uma poesia muito peculiar, de difícil classificação. Sua obra apresenta 

características formais do parnasianismo e do simbolismo, apesar de não se encaixar em nenhum dos dois 

são pelo tema. Publicou somente 

um livro, Eu, em 1912.  

Quanto ao estilo, apresenta-se sempre pessimista e melancólico, expressando tais sentimentos 

através de um vocabulário científico/médico. Quanto à forma, escreve com uma métrica bem rígida. Abaixo, 

seguem dois poemas: 

 

O MORCEGO  

 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.  

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:  

Na bruta ardência orgânica da sede,  

Morde-me a goela ígneo e escaldante molho.  

 

 

 Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho  

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho,  

Circularmente sobre a minha rede!  

 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego  

A tocá-  

Que ventre produziu tão feio parto?!  

 

A Consciência Humana é este morcego!  

Por mais que a gente faça, à noite, ele entra  

Imperceptivelmente em nosso quarto!   
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                           *** 

 

VERSOS ÍNTIMOS  

 

Vês?! Ninguém assistiu ao formidável  

Enterro de tua última quimera.  

Somente a Ingratidão  esta pantera  

 Foi tua companheira inseparável!  

 

Acostuma-te à lama que te espera!  

O Homem, que, nesta terra miserável,  

Mora, entre feras, sente inevitável  

Necessidade de também ser fera.  

 

Toma um fósforo! Acende teu cigarro!  

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,  

A mão que afaga é a mesma que apedreja.  

 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,  

Apedreja essa mão vil que te afaga,  

Escarra nessa boca que te beija! 

 

Monteiro Lobato: escreveu uma prosa regionalista, ora preocupada com o retrato, ora com a crítica 

de uma realidade social de contrastes, mazelas e desigualdades da República Oligárquica. Tinha uma grande 

preocupação com a transmissão de valores morais através da sua obra e, por isso, acabou criando o mundo 

do Sítio do Pica-pau Amarelo e personagens como Jeca Tatu, representação do estereótipo do homem das 

regiões interioranas de São Paulo. 

Quanto ao estilo, Lobato apresentava uma mistura de tendências já modernas e conservadoras. É 

inovador em sua obra a representação da linguagem coloquial ao mesmo tempo que é antimoderna suas 

preocupaçõe formais de caráter naturalista e parnasiano.Suas principais obras são Urupês, Cidades Mortas, 

Negrinha (literatura adulta) e Reinações de narizinho, O minotauro, O poço do Visconde (literatura infantil). 

Abaixo temos um trecho de Memórias de Emilia: 

 

 A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem pára de 

piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos  viver é isso. É um dorme e acorda, dorme e 

acorda, até que dorme e não acorda mais [...]  

A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscados. Cada pisco é um dia. 

Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos, 

e por fim pisca pela última vez e morre.  

 E depois que morre?, perguntou o Visconde. 

  

 

Lima Barreto: escreveu uma prosa que funcionou como uma crônica autêntica do subúrbio carioca, 

retratando e criticando ao mesmo tempo a população pobre marginalizada e a burguesia medíocre. Criticava 

também o nacionalismo exacerbado, proveniente do romantismo e do positivismo. 

Seu estilo de escrita se distancia bastante da purismo linguístico do parnasianismo, sendo que 

incorpora à linguagem culta a linguagem cotidiana. Chama atenção a fluidez e clareza de seus escritos. Suas 

principais obras são O triste fim de Policarpo Quaresma, Bagatelas e Recordações do Escrivão Isaías Caminha. 

Abaixo segue um trecho de O Triste fim de Policarpo Quaresma, referente à Petição do personagem, com 

intuito de instaurar o tupi-guarani como língua oficial do Brasil: 

 

stada 

ao Brasil; certo também de que por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, 

se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; 

sabendo além, que dentro do nosso país os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se 

entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais 

profundos estudiosos do nosso idioma  usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o 

Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. 
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O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia para 

lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original; 

e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação 

idiomática. 

Demais, Senhores Congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é a única capaz de traduzir 

as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos 

vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores da 

organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias 

gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e 

ao nosso aparelho vocal  controvérsias que tanto empecem o progresso da nossa cultura literária, científica 

e filosófica. 

Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida, e 

cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade P. e  

 

Euclides da Cunha: foi um jornalista que, ao cobrir a Guerra dos Canudos (1896-97), escreveu, 

baseado na sua experiência, Os Sertões, livro publicado em 1902, marco do início do pós-modernismo no 

Brasil. A obra revela com certo pessimismo o contraste cultural entre um Brasil interiorano e um Brasil 

Sertanejo. Pela primeira na literatura brasileira, os traços e condições reais do sertanejo são representadas. 

Além disso, Euclides critica o nacionalismo exacerbado da população litorânea que, não enxergando a 

realidade daquela sociedade mestiça, produzida pelo deserto, agiu às cegas e ferozmente. Em tom crítico, 

também mostra o atraso e miséria em uma região separada geográfica e temporalmente do resto do país, 

evidenciando os perigos do messi  

 

"O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos 

do litoral. 

 

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica 

impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos 

fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros 

desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um 

caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou 

parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo 

sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça 

trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço 

geométrico os meandros das trilhas sertanejas. (...)  

 

É o homem permanentemente fatigado." 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. ... E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até aos ombros, barba inculta e longa; 

face escaveirada; olhar fulgurante; monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano; 

abordoado ao clássico bastão em que se apóia o passo tardo dos peregrinos. É desconhecida a sua 

existência durante tão longo período. Um velho caboclo, preso em Canudos nos últimos dias da 

campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar datas, sem pormenores 

característicos. Conhecera-o nos sertões de Pernambuco, um ou dous anos depois da partida do 

Crato.  

 

Com relação à obra de que se extraiu o fragmento acima, é INCORRETO afirmar que:  

a) apresenta cenário e paisagem idealizados por se tratar de um texto de cunho romântico.  

b) trata da campanha de Canudos e dos contrastes entre o Brasil à beira do Atlântico e um outro, do 

sertão nordestino.  

c) denuncia o extermínio de milhares de pessoas no interior baiano pelo exército nacional.  

d) contém uma visão de mundo determinista, influenciada pelas idéias de Hypolite Taine.  

e) constrói um grande painel do sertão nordestino, dividindo-se em três partes - A terra, O homem, 

A luta.  
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2. Noite em João Pessoa  

 

A noite de ontem, ostentando uma cenografia muito lúgubre, nos deu a impressão de que a justiça, na 

Paraíba do Norte, havia aberto falência.   

Afigurou-se-nos, então, que nosso aerópago forense, tornar-se-ia d'ora em diante um núcleo 

tristíssimo de bacharéis escaveirados com a faculdade prosódica obstruída por uma alalia incurável, 

arrastando desconsoladamente pela sala das audiências as fósseis togas hipotecadas.  

O largo da Catedral de N.S. das Neves, oferecia sem nenhum exagero, uma perspectiva inteiramente 

desalentadora.  

A iluminação elétrica, de um efeito intensivo péssimo, iluminava com reflexos mortiços toda aquela 

decadência sintomática que bem equivalia à justiça mundial agonizante, festejando com alguns círios 

e com o Cinema Halley a véspera de sua desintegração absoluta. 

Pouquíssimos circunstantes.  

Alguns, exibindo hiatos de desilusão mal contida, regressavam aos lares, com o atabalhoamento 

nervoso e a diminuição concomitante da verticalidade dorsal de quem está sendo vaiado publicamente  

(...) 

Ah! certamente, a noite da Justiça, com sua treva e os "films" magríssimos de seu cinema plebeu, foi 

apenas o prelúdio incoerente e mal definido dos deslumbramentos futuros que as outras noites hão de 

trazer, como uma compensação muito carinhosa, ao nosso espírito decepcionado.  
Trecho da crônica inédita de Augusto dos Anjos. Jornal O GLOBO, 04/09/94.  

 

No 6º parágrafo do texto, percebe-se a degradação física e moral dos bacharéis, que é motivada por:  

a) problemas físicos que atacam os nervos.  

b) desilusão amorosa contida.  

c) decepção profissional sofrida.  

d) sacrifício da volta ao lar.  

e) arqueamento da coluna pelo excesso de trabalho.  

 

3. Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo de Lima 

Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ela ser definida como: 

a) a necessidade de superar, em termos de um programa definido, as estéticas românticas e realistas. 

b) pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por demais 

europeizada. 

c) uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. 

d) a necessidade de fazer crítica social, já que o Realismo havia sido ineficaz nessa matéria. 

e) aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira, desde suas 

primeiras manifestações. 

 

4. "Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? nada. Levara toda ela 

atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para a 

sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também; e, agora que 

estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava? matando-

o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não 

amara  todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, 

ele não provara, ele não experimentara. 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. 

Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade 

saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. 

Lembrou-se das suas causas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas... Restava disto tudo em 

sua alma uma sofisticação? Nenhuma! Nenhuma!" 

(Lima Barreto) 
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As obras do autor desse trecho integram o período literário chamado Pré-Modernismo. Tal designação 

para este período se justifica, porque ele: 

a) desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. 

b) engloba toda a produção literária que se fez antes do Modernismo. 

c) antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. 

d) se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. 

e) prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do Modernismo. 

5. Astrologia  

 

Minha estrela não é a de Belém:  

A que, parada, aguarda o peregrino.  

Sem importar-se com qualquer destino  

A minha estrela vai seguindo além...  

- Meu Deus, o que é que esse menino tem?  

- Já suspeitavam desde eu pequenino.  

O que eu tenho? É uma estrela em desatino...  

E nos desentendemos muito bem!  

E quando tudo parecia a esmo  

E nesses descaminhos me perdia  

Encontrei muitas vezes a mim mesmo...  

Eu temo é uma traição do instinto  

Que me liberte, por acaso, um dia  

Deste velho e encantado Labirinto  
(QUINTANA, Mario. Quintana de bolso. Porto Alegre: L&P, 1997, p. 102).  

 

A influência dos astros na vida dos homens faz-se presente, também, nos seguintes versos do poeta 

Augusto dos Anjos:  

 

 

Monstro de escuridão e rutilância,  

Sofro, desde a epigênese da infância,  

A influência má dos sign  
(Psicologia de um vencido. In: ANJOS, Augusto dos. Os melhores poemas de Augusto dos Anjos. São Paulo: Global, 1997, p. 

51).  

 

Comparando o poema Astrologia, de Mario Quintana, com os versos de Augusto dos Anjos, considere 

as afirmativas:  

I. Nos versos de Augusto dos Anjos e no poema de Mario Quintana, há uma visão pessimista da 

matéria, da vida e do cosmo.  

II. No poema de Mario Quintana a inquietação em relação ao destino não assume um tom angustiado, 

como se observa nos versos de Augusto dos Anjos.  

III. O poema de Mario Quintana e os versos de Augusto dos Anjos expressam a dor de existir e uma 

profunda descrença na vida humana.  

 

Está(ão) correta(s):  

a) todas  

b) nenhuma  

c) apenas I e II  

d) apenas I e III  

e) apenas II  

 

6. Um homem de consciência -se João Teodoro, só. O mais pacato e modesto dos homens. 

Honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Para João 

Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro.  

Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis 

nem sequer o que todos ali queriam: mudar-se para terra melhor. Mas João Teodoro acompanhava 

com aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaoca.  
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Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos bem bons  agora só um e bem ruinzote. 

Já teve seis advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como o Tenório. Nem circo de 

cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente, a minha 

necessitava dum fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mais 

conserto ou arranjo possível.  

 É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais 

nada de nada de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui.  

Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem 

recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado ele! Ele que não era nada, nunca 

daquelas é coisa seriíssima. Não há cargo mais importante. É homem que prende os outros, que solta, 

que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado  e 

estava ele, João Teodoro, de-le-ga-

a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada botou-os num burro, montou no 

seu cavalo magro e partiu.  

 Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens?  

 Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim.  

 Mas, como? Agora que você está delegado?  

  
         (Lobato, Monteiro. Cidades Mortas. São Paulo, Editora Brasiliense, 2004, 26ª- edição, p. 167-8)  

O fato de João Teodoro decidir mudar-se de Itaoca, segundo o texto, revela que:  

a) ele não tinha plena consciência de que poderia ser delegado naquela cidade porque lhe faltavam 

algumas habilidades essenciais.  

b) o Tenório tinha mais capacidade para exercer a função para a qual ele, João Teodoro, estava sendo 

nomeado.  

c) ele, João Teodoro, apesar de toda a descrença em si próprio, ainda prestava, tinha algum valor. d) 

depois da crise cafeeira, nenhuma cidade tinha esperança de crescimento ou de auto-suficiência 

econômica.  

d) o governo houvera abandonado as pequenas cidades porque elas já não eram mais lucrativas e só 

trariam despesas aos cofres públicos.  

 

7. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 

história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 

vegetais e animais que o Brasil continha; sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 

as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios.  

(...)  

Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-

Arte y diccionario de la lengua guarani ó más bien tupi, e estudava o jargão caboclo com afinco e 

paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu 

estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que em chamá-lo  Ubirajara. Certa vez, o 

escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em 

 

Quaresma era considerado no Arsenal: a sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade do seu 

viver impunham-no ao respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a 

dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos. Endireitou- se, consertou o seu pince-nez, levantou 

o dedo indicador no ar e respondeu:  

 Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio, 

para a grandeza e a emancipação da Pátria.  
(Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto) 

Vocabulário:  

amanuenses: escreventes;  

doestos: injúrias.  

 

Examine a frase: Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani.  

a) No conjunto da obra, que relação há entre nacionalismo e o estudo de tupi-guarani?  

b) Quanto ao sentido, explique o emprego da forma verbal dedicava e justifique sua resposta com 

uma expressão presente no texto. 
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8. UMA HISTORIA DE MIL ANOS  

- Hu... hu...  

É como nos invios da mata soluça a juriti. Dois hus - um que sobe, outro que desce. O destino do u!... 

Veludo verde-negro transmutado em som - voz das tristezas sombrias. Os aborigines, maravilhosos 

denominadores das coisas, possuiam o senso impressionista da onomatopeia. Urutáu, urú, urutú, 

inambú - que sons definirão melhor essas criaturinhas solitarias, amigas da penumbra e dos recessos?  

A juriti, pombinha eternamente magoada, é toda us. Não canta, geme em u - geme um gemido 

aveludado, lilás, sonorização dolente da saudade. O caçador passarinheiro sabe como ela morre sem 

luta ao mínimo ferimento. Morre em u... Já o sanhaço é todo as. Ferido, debate-se, desfere bicadas, 

pia lancinante. A juriti apaga-se como chama de algodão. Fragil torrão de vida, extingue-se como se 

extingue a vida do torrão de açucar ao simples contacto da agua. Um u que se funde.  
in: LOBATO, Monteiro. Negrinha. 9ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1959, p. 135.  

 

No conto Uma História de Mil Anos, Monteiro Lobato interpreta os valores expressivos dos sons com 

que representamos o canto dos pássaros, bem como de vocábulos onomatopaicos que a Língua 

Portuguesa herdou do tupi. Com base neste comentário, responda:  

a) Para exprimir relações entre som e sentido, os escritores muitas vezes se servem da sinestesia, ou 

seja, da mescla de diferentes impressões sensoriais, como por exemplo no sintagma "ruído áspero 

e frio", em que se misturam sensações auditivas ("ruído") e tácteis ("áspero e frio"). Localize, no 

quinto parágrafo do conto, um sintagma em que ocorre procedimento semelhante e identifique 

as impressões sensoriais evocadas.  

b) Monteiro Lobato não concordava com as regras de acentuação do Sistema Ortográfico vigente, 

instituído em 1943, e não as empregava em seus textos. As diversas edições de suas obras têm 

mantido a acentuação original do escritor. Após reler o texto apresentado, localize duas palavras 

cuja acentuação não esteja de acordo com a ortografia oficial e mencione as regras a que deveriam 

obedecer.  
 

9. [...] Pus- - -se 

de um rapaz de conduta afiançada para acompanhar um cesto de pão. Era nas Laranjeiras. Estava 

resolvido a aceitar; trabalharia um ano ou mais; guardaria dinheiro suficiente que me desse tempo para 

pleitear mais tarde um lugar melhor. Não havia nada que me impedisse: eu era desconhecido, sem 

família, sem origens... Que mal havia? Mais tarde, se chegasse a alguma coisa, não me envergonharia, 

por certo?! Fui, contente até. Falei ao gordo proprietário do estabelecimento. Não me recordo mais 

corpo de arrobas.  

 Foi o senhor que anunciou um rapaz para...  

 Foi; é o senhor? respondeu-me logo sem me dar tempo de acabar.  

 Sou, pois não.  

O gordo proprietário esteve um instante a considerar, agitou os pequenos olhos perdidos no grande 

rosto, examinou-me convenientemente e disse por fim, voltandome as costas com mau humor:  

 Não me serve.  

 Por quê? atrevi-me eu.  

 Porque não me serve.  

E veio vagarosamente até uma das portas da rua, enquanto eu saía literalmente esmagado. Naquela 

recusa do padeiro em me admitir, eu descobria uma espécie de sítio posto à minha vida. Sendo 

obrigado a trabalhar, o trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis. Facilmente 

generalizei e convenci-me de que esse seria o preceder geral. Imaginei as longas marchas que teria 

que fazer para arranjar qualquer coisa com que viver; as humilhações que teria que tragar; e, de novo, 

me veio aquele ódio do bonde, quando de volta da casa do Deputado Castro. Revoltava-me que me 

obrigassem a despender tanta força de vontade, tanta energia, com coisas em que os outros pouco 

gastavam. Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o meu pensamento 

angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar particularmente o padeiro. Que 

diabo! Eu oferecia-me, ele não queria! que havia nisso demais? Era uma simples manifestação de um 

sentimento geral e era contra esse sentimento, aos poucos descoberto por mim, que eu me revoltava. 

Vim descendo a rua, e perdendo-me aos poucos no meu próprio raciocínio. Preliminarmente 

descobria-lhe absurdos, voltava ao interior, misturava os dois, embrulhava-me. No largo do Machado, 

contemplei durante momentos aquela igreja de frontão grego e colunas dóricas e tive a sensação de 

estar em país estrangeiro.  
(Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha. 3. Ed. São Paulo: Ática, 1994, p. 69-70.)  
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Qual das passagens abaixo resume com mais exatidão a situação social do rapaz no Rio de Janeiro:  

-  

 

 

 

 

 

10. Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1909), de Lima Barreto (1881-1922).  

[...] Aquele começo de mês foi para mim de grande sossego e de muito egoísmo. Embora minha mãe 

tivesse afinal morrido havia alguns meses, eu não tinha sentido senão uma leve e ligeira dor. Depois de 

empregado no jornal, pouco lhe escrevi. Sabia-a muito doente, arrastando a vida com esforço. Não 

me preocupava... Os ditos do Floc, as pilhérias de Losque, as sentenças do sábio Oliveira, tinham feito 

chegar a mim uma espécie de vergonha pelo meu nascimento, e esse vexame me veio diminuir em 

muito a amizade e a ternura com que sempre envolvi a sua lembrança. Sentia-me separado dela.  

Conquanto não concordasse ser ela a espécie de besta de carga e máquina de prazer que as sentenças 

daqueles idiotas a abrangiam no seu pensamento de lorpas, entretanto eu, seu filho, julgava-me a meus 

próprios olhos muito diverso dela, saído de outra estirpe, de outro sangue e de outra carne. Ainda não 

tinha coordenado todos os elementos que mais tarde vieram encher-me de profundo desgosto e a 

minha inteligência e a minha sensibilidade não tinham ainda organizado bem e disposto 

convenientemente o grande stock de observações e de emoções que eu vinha fazendo e sentindo dia 

a dia. Vinham uma a uma, invadindo-me a personalidade insidiosamente para saturar-me mais tarde até 

ao aborrecimento e ao desgosto de viver. Vivia, então, satisfeito, gozando a temperatura, com almoço 

e jantar, ignobilmente esquecido do que sonhara e desejara. Houve mesmo um dia em que quis avaliar 

ainda o que sabia. Tentei repetir a lista dos Césares - não sabia; quis resolver um problema de regra de 

três composta, não sabia; tentei escrever a fórmula da área da esfera, não sabia. E notei essa ruína dos 

meus primeiros estudos cheio de indiferença, sem desgosto, lembrando-me daquilo tudo como 

impressões de uma festa a que fora e a que não devia voltar mais. Nada me afastava da delícia de 

almoçar e jantar por sessenta mil-réis mensais.  
(BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Rio de Janeiro: Garnier, 1989. p. 194-195.)  

Com base no texto, é correto afirmar:  

a) Isaías Caminha sente-se sossegado, afinal agora é um jornalista de renome, tem amigos e está sem 

problemas com sua mãe.  

b) O egoísmo a que se refere Isaías diz respeito à forma como lidava com seus amigos de infância 

Oliveira, Losque e Floc.  

c) Sua relação com a mãe foi boa até que revelações sobre a sua origem bastarda abalaram de vez a 

confiança do jovem.  

d) Losque, Oliveira e Floc sentiam inveja do talento de Caminha, por isso tentavam desmoralizar sua 

mãe, o que agora não era mais possível. e) Caminha não gosta das insinuações maldosas que 

Losque, Oliveira e Floc fazem sobre sua mãe, mas ele próprio se sente desconfortável em relação 

à sua origem. 

 

11. Havia bem dez dias que o Major Quaresma não saía de casa. Estudava os índios. Não fica bem dizer 

dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse 

nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. (...) A convicção que sempre 

tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e 

impeliram-no a grandes cometimentos.  
Lima Barreto  

No fragmento anterior, 

a) o protagonista, tecendo comentários livremente, apresenta ao leitor ações e intenções da 

personagem quixotesca.  

b) o narrador revela-se preocupado com a precisão ao relatar as ações do protagonista idealizador.  

c) o narrador manifesta suas dúvidas quanto aos fatos ocorridos, em virtude de seu desconhecimento 

do universo focalizado.  

d) o narrador-personagem, ao estabelecer paralelo entre o passado e o presente do Major, manifesta 

sua decepção pela ingenuidade do sonhador.  

e) o narrador-personagem anuncia o fim trágico do protagonista e ironiza seu perfil fantasioso e 

idealista.  
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12. Leia o trecho seguinte.  

felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? 

Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folk-lore, das suas tentativas agrícolas... Restava disso 

tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma!  

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e levou-o à loucura. Uma decepção. 

E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra 

decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava 

a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não a via matar prisioneiros, 

inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de 

 
Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma.  

 

Marque a afirmativa correta.  

a) O trecho mostra que em todos os momentos de sua vida, Quaresma preocupou-se com o bem 

coletivo. Mas, neste momento, ele pensa em si próprio e vê que é um homem abandonado, 

incompreendido, injustiçado. Toda a sua dedicação à pátria não lhe deu felicidade nenhuma: é um 

homem só e decepcionado.  

b) O trecho foi extraído do 1º capítulo do romance em questão, que introduz o major Quaresma em 

seu sítio, fazendo uma reflexão de sua vida passada. A partir daí, em tempo psicológico, a narrativa 

resgata os episódios marcantes da vida de Quaresma envolvido na consolidação de seus projetos 

nacionalistas.  

c) Este trecho mostra que em todos os momentos de sua vida, Quaresma agiu como um cidadão 

nacionalista, envolvido, sobretudo, com o bem da pátria. Em sua reflexão fica claro que, mesmo 

o se importa.  

d) 

seu projeto de mostrar que o Brasil era uma nação viável e grandiosa, foi descobrir que o rio 

Amazonas era menor que o rio Nilo 

 

13. Euclides da Cunha morreu, aos 43 anos de idade, em 15 de agosto de 1909, por volta das dez e meia 

de uma manhã chuvosa de domingo, em tiroteio com os cadetes Dinorá e Dilermando Cândido de 

Assis, amante de sua mulher. Saía no mesmo dia a entrevista que dera para Viriato Corrêa, da Ilustração 

Brasileira, em sua casa na Rua Nossa Senhora de Copacabana. A entrevista foi dada em um domingo, 

Viriato e Euclides conversaram, almoçaram e passearam descalços na praia. Era sol e era azul.  

 

O texto  

a) é contraditório ao descrever as condições climáticas do dia da morte de Euclides da Cunha (uma 

manhã chuvosa/era sol e era azul)  

b) opõe uma série de fatos pessoais negativos a condições climáticas positivas.  

c) descreve três acontecimentos importantes (morte, publicação e entrevista) que têm a mesma 

duração temporal.  

d) narra, em ordem cronológica, eventos relevantes da biografia de Euclides da Cunha.  

e) recupera elementos da organização de Os Sertões, ao relacionar fatos referentes ao homem e 

condições ambientais. 

 

14. Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por 

aqueles lugares sem destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado. Praticava em frases breves e 

raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, 

alimentando-se mal e ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência 

demorada e rude... Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou malassombrado para aquelas gentes 

simples. Ao abeirar-se das rancharias (1) dos tropeiros aquele velho singular, de pouco mais de trinta 

anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Era natural. Ele surdia (2) esquálido e 

macerado - dentro do hábito escorrido, sem relevos, mudo, como uma sombra, das chapadas 

supersticiosos. Dominava-os, por fim, sem o querer. No seio de uma sociedade primitiva que pelas 

qualidades étnicas e influxo das santas missões (3) malévolas compreendia melhor a vida pelo 

incompreendido dos milagres, o seu viver misterioso rodeou-o logo de não vulgar prestígio, 
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agravando-lhe, talvez, o temperamento delirante. A pouco e pouco todo o domínio que, sem cálculo, 

derramava em torno, parece haver refluído sobre si mesmo. Todas as conjeturas ou lendas que para 

logo o circundaram fizeram o ambiente propício ao germinar do próprio desvario. A sua insânia estava, 

e dominador foi um títere.Agiu passivo, como uma sombra. Mas esta 

 
Euclides da Cunha. Os sertões. Parte II.  

 

Notas:  

1. rancharias: arranchamento, conjunto de ranchos ou casebres; povoado pobre.  

2. surdia: surgia.  

3. santas missões: instalação de missionários para pregação da fé cristã. Esses propagandistas do 

cristianismo agem em grupo, criando um ambiente de histeria, que favorece a persuasão da mensagem 

cristã.  

 

Considere as seguintes afirmações:  

I. Euclides da Cunha apresenta Conselheiro de acordo com a visão positivista, dominante no fim do 

século XIX e início do XX.  

II. No texto de Euclides predomina a norma culta, imposta pelo rigor científico mas de rara beleza 

literária, com toques de erudição.  

III. Na opinião de Euclides, o domínio do Conselheiro sobre as povoações que ele visitava foi se 

impondo pelo carisma da figura messiânica do líder religioso. Para isso, contribuiu o ambiente 

atrasado e supersticioso da região.  

 

Assinale:  

a) se todas as afirmações estiverem corretas.  

b) se todas as afirmações estiverem incorretas.  

c) se apenas I e II estiverem corretas.  

d) se apenas II e III estiverem corretas. 

e) se apenas I e III estiverem corretas. 

 

15. TEXTO 1  

acalcanhar de doze mil coturnos; e seis mil revólveres; e vinte canhões, e milhares de granadas, e 

milhares de schrapnells, e os degolamentos, e os incêndios, e a fome, e a sede; e dez meses de 

combates, e cem dias de canhoneio contínuo; e o esmagamento das ruínas; e o quadro indefinível dos 

templos derrocados; e, por fim, na ciscalhagem das imagens rotas, dos altares abatidos, dos santos em 

pedaços - sob a impassibilidade dos céus tranqüilos e claros - a queda de um ideal ardente, a extinção 

absoluta de uma crença consoladora e forte...   

Impunham-se outras medidas. Ao adversário irresignável as forças máximas da natureza, engenhadas à 

destruição e aos estragos. Tinha-as, previdentes. Havia-se prefigurado aquele epílogo assombroso do 

drama. Um tenente, ajudante-de-ordens do comandante geral, fez conduzir do acampamento dezenas 

de bombas de dinamite. Era justo; era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a 

psicologia da guerra: enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia-  
CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 520-521  

 

Com base no TEXTO 1, e na obra de Euclides da Cunha, estão corretas:  

I. O Texto 1 é exemplo de como o sertanejo é descrito também em outras passagens do livro Os 

 

II. A narrativa de Euclides da Cunha propõe uma antítese entre a força física ou material do exército 

e a força do sertanejo, adaptado às condições de seu lugar e amparado pela crença religiosa.  

III. - todo aquele arsenal não lhes 

14).  

IV. Há dois planos opostos que descrevem os dois lados desiguais da luta em Canudos. De um lado, 

o exército de São Sebastião e, de outro, os sertanejos com suas ruínas, na ciscalhagem das imagens 

rotas e em pedaços.  
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V. A construção do texto por meio de parado- -nos os reveses, robustecia-os a 

fome, empedernia- -29) confirma uma das características da obra: a presença 

de elementos contrastantes como resultado de idéias antagônicas.  

VI. 

de Canudos, já que os sertanejos a invertiam. 

 

a) Somente I e V 

b) I, III, IV 

c) Somente III e VI 

d) II, V e IV 

e) I, II, V e VI 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. a  

 

2. c 

 

3. c 

 

4. c  

 

5. e 

 

6. a 

 

7. a) policarpo quaresma defendia a idéia de que no brasil se deveria falar o tupi-guarani, a língua dos 

nativos. O português, segundo ele, era uma língua importada, estrangeira. Portanto, o estudo do idioma 

indígena era uma expressão de seu nacionalismo xenofóbico.  

b) o uso do pretérito imperfeito indica uma ação que se iniciou no passado e não foi concluída. "todas as 

manhãs (...) Ele se atracava até ao almoço (...) E estudava o jargão caboclo com afinco e paixão" (a ação 

se prolonga, é continuada, não se interrompe). 

 

8. o, visão)  

b) proparoxítonas: aborígines, mínimo; paroxítonas terminadas em ditongo oral e em consoante: 

solitárias, frágil, ínvios, açúcar, água; i em hiato: possuíam; ditongo aberto éi ói éu: onomatopéia; não se 

acentuam outros ditongos abertos: urutau; não são acentuadas as oxítonas finalizadas em u antecedidas 

por consoante ou vogal repetida: uru, urutu.  

 

9. b 

 

10. e 

 

11. b 

 

12. a 

 

13. e 

 

14. a 

 

15. e 
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Ciclo trigonométrico 
11 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Considere uma circunferência de raio = 1 e centro (0,0). Essa circunferência é chamada de ciclo 

trigonométrico. 

 

 

 

- Convencionou-se como sentido positivo dos arcos o sentido anti-horário. 

- Os eixos coordenados dividem o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes: 

 

 

 

Determinação principal 

 

Quando marcamos um arco AB no ciclo, sabemos que o arco tem origem  no ponto A e a extremidade no 

ponto B, mas não temos certeza da quantidade de voltas que foram dadas no ciclo para que, saindo da 

origem, cheguemos ao ponto B. 
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Neste caso, AB = 30°. Porém, podemos dizer que AB = 30° + 360° = 390°. Ou então, que AB = 30° - 360° = -

330°. 

 

Desta forma, dizemos que o arco AB possui infinitas determinações: 

(...-330°, 30°, 390°...) 

 

Arcos côngruos 

  

São arcos que possuem as extremidades num mesmo ponto. Para que isso ocorra, a diferença entre as suas 

medidas deve ser uma quantidade inteira de voltas, ou seja, ser múltiplo de 360°  

 

Ex: Acima, vimos que 30° e 390° são arcos côngruos. 

 

Podemos deduzir uma expressão geral dos arcos côngruos: 

 

AB = α α em radianos. 

AB = α + 360°.K; α em graus. 

 

Redução de quadrante 

Em cada um dos quadrantes temos intervalos iguais cada um com 90° ou radianos (ou rad). 

 

 
 

x 
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Ou seja, no primeiro quadrante estão os ângulos entre 0° e  90°( rad); no segundo entre 90°( rad) e 

180° ( rad); no terceiro entre 180° ( rad) e 270° ( rad) e no quarto quadrante entre 270°( rad) e 

360°( rad) 

 

Já vimos que no círculo trigonométrico os valores de senos e cossenos conhecidos estão no 1° quadrante 

(como 30°,45° e 90°). Por isso caso o ângulo seja maior que 90° precisamos reduzir ao primeiro quadrante 

para estudá-los. 

 

Para reduzir do 2° quadrante para o primeiro basta diminuir 180° do ângulo. Do 3°para o primeiro diminui-se 

o ângulo menos 180° e do 4°,360° menos o ângulo. 

 

Por exemplo: 

O ângulo de 150° reduzido ao primeiro quadrante é igual ao de 30° assim como o de 210° e o de 330°. 

 

Vale lembrar que para estudar seno, cosseno e tangente desses ângulos precisamos lembrar dos seus sinais 

no quadrante em que o ângulo se encontra. 

 

Por exemplo: Se fossemos estudar o seno de 30 graus: Nos 1° e 2° quadrantes eles são positivos e nos 3° e 4° 

negativos, assim seno de 150° = seno 30° e seno de 210°=seno de 330° = - seno 30° 

 

Os sinais de seno, cosseno e tangente são:  

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sobre os ângulos 150°,  e  e, é correto afirmar que suas tangentes possuem valores, 

respectivamente: 

 

a) negativo, positivo, negativo. 

b) positivo, positivo, negativo. 

c) negativo, negativo, negativo. 

d) negativo, positivo, positivo. 

e) positivo, negativo, negativo. 

 

2. Quanto ao arco 4555°, é correto afirmar. 

a) Pertence ao segundo quadrante e tem como côngruo o ângulo de 55° 

b) Pertence ao primeiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 75° 

c) Pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 195° 

d) Pertence ao quarto quadrante e tem como côngruo o ângulo de 3115° 

e) Pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 4195° 
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3. O valor da expressão  é: 

 

4. No círculo trigonométrico um ângulo é tal que seu seno vale  e encontra-se no segundo quadrante. 

A tangente deste ângulo vale: 

a)   
 

b)  
 

c) 1 

 

d)  
 

e)  
 

 

5. O valor da expressão  é: 

a) . 

b) . 

c) 0. 

d) . 

e) . 

 

6. Obtenha a menor determinação positiva dos arcos cujas medidas são: 

 

a) 800 graus 

b)  
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7. Considere as afirmativas abaixo: 

I. tg 92° = tg 88°. 

II. tg 178° = tg 88°. 

III. tg 268° = tg 88°. 

IV. tg 272° = tg 88°. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e III. 

b) Apenas III e IV. 

c) Apenas I, II e IV. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas II, III e IV. 

 

8. A medida de um ângulo é 225º. Em radianos, a medida do mesmo ângulo é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

9. Para  = 89°, conclui-se que: 

a) tg  < sen  < cos . 

b) cos  < sen  < tg . 

c) sen  < cos  < tg . 

d) cos  < tg  < sen . 

e) sen  < tg  < cos . 

 

 

10. O numero N =  pertence ao intervalo: 

a) ] 4, 3 [. 

b) [ 3, 2 [. 

c) [ 2, 1 ]. 

d) ] 1, 0 ]. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
1. a 

150° está  no segundo quadrante, nele a tangente é negativa 

 = 60° está no primeiro quadrante, cuja tangente é positiva 

= 320° está no 4° quadrante, onde a tangente é negativa 

 

2. e 

4555° = 12.360° + 235° logo é côngruo a 235° 

4195° = 11.360° + 235° logo também é côngruo a 235° 

 

3.  

 
 

4. a 

Considere seno de a como a razão de cateto oposto pela hipotenusa, logo: 

 

Assim x vale 4; portanto o cosseno de a vale . Mas como está no segundo quadrante o valor de cosseno 

é negativo, assim: . Portanto, a tangente será:  

 

5. b 

 
 

6. a 

a)800° = 2.360 + 80°. Logo a menor determinação positiva é 80° 
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b) = . Logo a menor determinação positiva é  

 

7. d 

Os arcos côngruos de 88° são: 92°, 268° e 272° 

Considerando os sinais da tangente, temos que I , III e IV são verdadeiras. 

 

8. b 

 
 

9. b 

Sabendo que sen0 = 0 e cos0 = 1; sen90° = 1 e cos90° = 0. A medida que o ângulo aumenta (no primeiro 

quadrante) o seno aumenta e o cosseno diminui. Temos também que seno e cosseno tem valor máximo 

de 1 e tangente de 89 é maior que 1. Logo cos  < sen  < tg . 

 

10. c 
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Orações Coordenadas 
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RESUMO   
 

 

As orações coordenadas são independentes porque não exercem função sintática em relação a outra oração, 

podem ser ligadas por conjunções ou sinais de pontuação, sendo assim, são classificadas, respectivamente, 

em assindéticas e sindéticas. 

 

Oração coordenada assindética: São aquelas que não são introduzidas por uma conjunção, são ligadas por 

meio de pontuação (vírgula, dois pontos, ponto e vírgula).  

 

Exemplo: Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. 

 

Oração coordenada sindética: São ligadas por meio de conjunções. As sindéticas podem ser classificadas 

em: 

  

Aditivas: Apresentam uma ideia de adição na frase.  

Exemplo: Não só estudamos, como também trabalhamos. 

 

Adversativas: Demonstram uma ideia de contraste entre as orações.  

Exemplo: Falava em preservação ambiental, mas poluía os rios.  

 

Alternativas: Expressam alternância, troca ou escolha entre as orações.  

Exemplo: Ora ria, ora chorava de tanta emoção. 

 

Conclusivas: Denotam uma ideia conclusiva, entretanto essa condição se instala, geralmente, na segunda 

oração.  

Exemplo: Ele me ajudou muito, por isso sou-lhe grato.  

 

Explicativas: Apresentam uma razão ou justificativa, geralmente sobre a primeira oração. 

Exemplo: Faltei à aula, porque estava fortemente gripado.  

 

Abaixo, segue uma lista com as principais conjunções e suas funções dentro das orações coordenadas: 

 

 
 

  

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados o 

espaço pontilhado não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas apenas em:  

a) Morre o homem, (...) fica a fama. 

b) Reino com novo rei (...) povo com nova lei. 

c) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento. 

d) Amigos, amigos! (...) negócios à parte.  

e) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro. 
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2. Dentre os períodos transcritos a abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração 

coordenada sindética adversativa. Assinalar a alternativa correspondente a este período. 

a) A frustração cresce e a desesperança não cede. 

b) O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a auto-absolvição?  

c) É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. 

d) Sejamos francos.  

e) Em termos mundiais somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo 

extremamente representativos como população. 

 

3. A questão seguinte baseia- ta Manuel Bandeira (1886- 1968). 

Pneumotórax 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 

A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 

Tosse, tosse, tosse. 

Mandou chamar o médico: 

- Diga trinta e três. 

- Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 

- Respire. 

............................................................................................... .... 

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 

- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 

- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
(Manuel Bandeira, Libertinagem)  

 

Em uma de suas ocorrências, no poema Pneumotórax, a conjunção e poderia ser substituída por mas, 

sem prejuízo semântico. Essa possibilidade verifica-se em  

a) dispneia, e suores noturnos  

b) trinta e três... trinta e três  

c) Diga trinta e três  

d) pulmão esquerdo e o pulmão direito  

e) ter sido e que não foi 

 

4. Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila. 

Os dois pontos (:) do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicando-se o nexo entre 

as duas orações pela conjunção: 

a) portanto 

b) e. 

c) como. 

d) pois. 

e) embora. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta orações de mesma classificação que as deste período:  

Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. 

(Vidas secas, Graciliano Ramos) 

a) Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano 

b) Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam juros. 

c) Depois que aconteceu aquela miséria, temia passar ali. 

d) Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. 

e) Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. 

 

6. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) ( ) Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. (aditiva) 

b) ( ) Fale agora ou permanecerá calado para sempre. (conclusiva) 

c) ( ) Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. (adversativa) 

d) ( ) Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa de sua vida. (explicativa) 
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7.  

Transforma-se o amador na cousa amada, 

por virtude do muito imaginar; 

não tenho, logo, mais que desejar, 

pois em mim tenho a parte desejada. 

 

que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si somente pode descansar, 

pois consigo tal alma está liada. 

Mas esta linda e pura semidéia, 

que, como um acidente em seu sujeito, 

assi co a alma minha se conforma, 

está no pensamento como idéia: 

e o vivo e puro amor de que sou feito, 

como a matéria simples busca a forma. 
(Camões, ed. A.J. da Costa Pimpão) 

 

A relação semântica expressa pelo termo logo logo

igualmente em:  

a) Não se lembrou de ter um retrato do menino. E logo o retrato que tanto desejara.  

b) Acendia, tão logo anoitecia, um candeeiro de querosene.  

c) É um ser humano, logo merece nosso respeito.  

d) E era logo ele que chegava a esta conclusão.  

e) Adoeceu, e logo naquele mês, quando estava cheio de compromissos. 

 

8.  

E disse [Deus]: Certamente tornarei a ti por este 

tempo da vida; e eis que Sara tua mulher terá um filho. 

E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. 

E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em 

idade; já a Sara havia cessado o costume das mulheres. 

Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda 

deleite depois de haver envelhecido, sendo também o 

meu senhor já velho? (...) 

 

E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, 

ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. 
(www.bibliaonline.com.br, Gn 18, 10-12; 21, 2.) 

 

Em: 

● Assim, pois, riu-se Sara consigo...  

● ... que Deus lhe tinha falado.  

a conjunção pois tem valor ........... e o pronome lhe refere-se ao termo ............ Os espaços devem ser 

preenchidos, respectivamente, com: 

a) conclusivo e Abraão.  

b) explicativo e Sara.  

c) causal e Sara.  

d) explicativo e Abraão.  

e) condicional e Abraão 
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9.  

 
(Felipe, Quino.) 

 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo (a) 

a) Emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) Uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

 

 

 

 

10. Considere os segmentos abaixo (ref. 10). 

Como a iniciativa é minha, (I) 

a imaginação também será. (II) 

 

No contexto, estabelece-se entre os segmentos a seguinte relação:  

 

 

 

licação.  

 

 

11. Parei num cruzamento. Lembrei-me do garoto do porão. Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-

lo comigo. Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me lembrei de como eu era diferente, 

apenas algumas semanas atrás. Não vacilava ao receber uma ordem, por mais incompreensível que 

fosse. Ler algumas páginas do diário do Dr. Bertonni foi o mesmo que virar o mundo pelo avesso. Eu 

tinha direito a ração, casa e trabalho. Pensava que fosse feliz por isso. Enquanto desvendava a história 

do mundo, através dos antigos jornais e pelo diário, era tomado pelo medo. Muitas vezes pensei ter 

perdido a felicidade por saber tanto. Mas agora eu percebo: meses atrás eu não era feliz, mas apenas 

ignorante.  
(Costa, Marcos Túlio. O CANTO DA AVE MALDITA. Record, 1986.) 

Assinale a opção correspondente à função da conjunção "mas" na última linha do texto:  

a) Opõe o tempo presente ao tempo passado.  

b) Opõe perceber a conhecer.  

c) Complementa a ideia de felicidade com a ideia de ignorância.  

d) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância.  

e) Contrapõe a vida pregressa do narrador a uma certa noção de ignorância. 
 

 

12. Reúna os dois fatos citados em um período, estabelecendo entre eles a relação que se acha entre 

parênteses.  

Os homens queimavam a vegetação perigosamente. O desequilíbrio ecológico instala-se. (relação de 

conclusão) 
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13.  

Só os roçados da morte 

compensam aqui cultivar, 

e cultivá-los é fácil: 

simples questão de plantar; 

não se precisa de limpa, 

de adubar nem de regar; 

as estiagens e as pragas 

fazem-nos mais prosperar; 

e dão lucro imediato; 

nem é preciso esperar 

pela colheita: recebe-se 

na hora mesma de semear. 
(João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina) 

 

Substituindo-se os dois- - -

se o sentido do texto APENAS  

 

 

 

 

e) po  

 

14. Assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em 

destaque no período composto. 

a) ( ) Ele é inteligente e estuda muito. - Sentido aditivo 

b) ( ) Ele é inteligente, mas estuda muito. - Sentido conclusivo. 

c) ( ) Ele é inteligente, logo estuda muito. - Sentido adversativo 

d) ( ) Ele é inteligente, porque estuda muito. - Sentido explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

 

Observe atentamente a tirinha abaixo. 

 

 
 

  Extraia da tirinha um exemplo de coordenação e comente o tipo de relação que se estabelece. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A relação entre todas as frases explícitas na alternativa é de adversidade/oposição, com exceção da 

alternativa b, que corrobora para o pensamento de conclusão. 

 

2. a  

A alternativa correta transmite a ideia de que, apesar do país ser uma potência econômica, ainda é 

representativo como população, demonstrando a oposição de ideias entre as duas orações.  

 

3. e  

Todas as alternativas expressam o sentido de adição sobre 

há a frase de que algo poderia ter sido, porém (mas, entretanto) não foi, tendo seu sentido adversativo.  

 

4. d 

a  

 

5. b  

a adição de informações dentro de uma mesma construção semântica.  

 

6. b 

A oração demarcada  

 

7. c 

oração -É um ser humano, logo merece nosso respeito.- compreende das mesmas características 

apresentadas da oração modelo.  

 

8. a 

personagem do texto, Abraão. 

 

9. a 

O efeito de humor dessa frase é causado pela introdução da oração coordenada adversativa (com a 

 

 

10. a  

A relação que as sentenças I e II promovem é de causa e consequência, uma vez que uma é um fato que 

só ocorre por conta da outra. Assim, entende-  

 

11. d  

A co

a última linha do texto explicita a ideia de que há uma adversidade entre a ignorância e a felicidade, fato 

que é relacionado ao restante do texto. 
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12. os homens queimam a vegetação perigosamente, logo o desequilíbrio ecológico se espalha.  

 

13. d 

para não esperar a colheita é explicada com os dois pontos (ou com o termo conectivo). 

 

14. a e d estão corretas. B- Sentido adversativo. C- Sentido conclusivo.  

 

 

Questão Contexto  
 

coordenada assindética, ou seja, sem conjunção, estabelecendo uma relação de conclusão, uma vez que 
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Quí. 
 

Professor:  Abner Camargo 

Monitor:  João Castro 
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Propriedades coligativas: pressão de 

vapor, pressão osmótica, ponto de 

ebulição e ponto de congelamento 

03 

jul 

RESUMO   
 

 

Propriedades coligativas 
  

Com a adição de um soluto não volátil a um solvente, a solução obtida apresenta propriedades diferentes 

das do solvente puro, as quais são denominadas propriedades coligativas. 

 

• Tonoscopia 

É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, provocada pela adição de um soluto 

não volátil. 

 

• Ebulioscopia 
É o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. 

 O aumento da temperatura de ebulição pode ser justificado pela diminuição da pressão máxima de 

vapor, que se deve à presença das partículas do soluto. Para que ocorra a ebulição da solução, é necessário 

que ela seja aquecida até que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica 

 

• Crioscopia 
É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente em uma solução. 

 A adição de um soluto não volátil a um solvente provoca o abaixamento na temperatura de 

congelamento desse solvente, o que pode ser explicado pelo fato das partículas do soluto dificultarem a 

cristalização do solvente. 

 

Generalizando 

Quanto maior o número de partículas (nº de mol) do soluto não volátil na solução: 

• Maior a elevação da temperatura de ebulição 

• Maior o abaixamento da temperatura de congelamento 

 

 

• Osmose e pressão osmótica 

Osmose: é a passagem de solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada por meio de uma 

membrana semipermeável. 

 

Pressão osmótica (

(osmose) 

 

A pressão osmótica está relacionada com a concentração em mol/L da solução e com a temperatura da 

seguinte maneira: 

π = ϻ R T 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. À mesma temperatura, comparando-se as propriedades da água pura e as soluções aquosas de cloreto 

de sódio, estas devem apresentar menor:  

a) pressão de vapor.  

b) concentração de íons.  

c) densidade.  

d) condutibilidade elétrica.  

e) pH. 



 

 
Q
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2. Considere cinco soluções aquosas diferentes, todas de concentração 0,1 mol/L, de glicose (C6H12O6), 

2SO4 e ZnSO4, respectivamente. A solução que apresenta a 

maior temperatura de ebulição é:  

a) C6H12O6  

 

 

d) K2SO4  

e) ZnSO4 
 

3. Duas soluções aquosas, uma de glicose e outra de sacarose, contêm a mesma massa, em gramas, de 

soluto por litro de solução.  

a) Comparar os valores dos pontos de congelação dessas duas soluções com o da água pura.  

b) Qual das duas soluções apresentará o menor ponto de congelação? Explicar a resposta. 
 

4. Comparando-se as seguintes soluções aquosas, à mesma temperatura e todas de igual concentração 

em mol/L:  

I. glicose  

II. sacarose  

III. cloreto de sódio 

 IV. cloreto de cálcio  

 

pode-se dizer que são isotônicas (exercem igual pressão osmótica) somente:  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) I e IV.  

d) II e III.  

e) III e IV. 
 

5. É prática nos países frios adicionar etilenoglicol à água do radiador dos automóveis durante o inverno. 

Isto se justifica porque a água:  

a) diminui seu pH.  

b) diminui seu ponto de congelamento.  

c) diminui seu ponto de ebulição.  

d) aumenta sua pressão máxima de vapor.  

e) aumenta sua pressão osmótica. 
 

6. Qual das seguintes substâncias em solução aquosa 0,5 M apresenta a menor pressão de vapor à mesma 

temperatura?  

α = 90%)  

α ≅ 100%)  

α = 100%)  

d) LiOH (α ≅ 100%)  

e) C6H12O6 (glicose) 
 

7. Considere os seguintes sistemas e o gráfico a seguir.  

I. Água pura  

II. Solução aquosa 1,0 molar de ureia  
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Após relacionar cada um dos sistemas às curvas do gráfico, é correto afirmar que:  

a) o líquido mais volátil é representado pela curva C.  

b) a curva A representa o sistema III.  

c) em uma mesma temperatura, o sistema III apresenta a menor pressão de vapor.  

d) em uma mesma pressão, a ordem crescente de pressão de vapor é PvA < PvB < PvC.  

e) em uma mesma pressão, o sistema I deve apresentar a maior temperatura de ebulição. 
 

8. Num congelador, há cinco formas que contêm líquidos diferentes, para fazer gelo e picolés de limão. 

Se as formas forem colocadas, ao mesmo tempo, no congelador, e estiverem, inicialmente, à mesma 

temperatura, vai-se congelar primeiro a forma que contém 500 mL de:  

a) água pura.  

b) solução, em água, contendo 50 mL de suco de limão.  

c) solução, em água, contendo 100 mL de suco de limão.  

d) solução, em água, contendo 50 mL de suco de limão e 50 g de açúcar.  

e) solução, em água, contendo 100 mL de suco de limão e 50 g de açúcar. 
 

9. Para que os glóbulos vermelhos do sangue não estourem ou murchem, a pressão osmótica do soro 

fisiológico administrado aos pacientes é:  

a) maior que a do sangue.  

b) menor que a do glóbulo vermelho.  

c) menor que a do sangue.  

d) igual à do glóbulo vermelho.  

e) igual à da atmosfera. 
 

10. Considere as seguintes soluções aquosas:  

I. 0,030 molar de glicose  

II. 0,030 molar de ácido acético  

III. 0,010 molar de cloreto de sódio  

 

Em relação a essas soluções, são feitas as seguintes afirmações:  

(a) A pressão de vapor da água nessas soluções obedece à ordem: PIII < PI < PII (PII ≅ PI)  

 

≅ ΔTII  

 

Dentre as afirmações acima, está(ão) correta(s):  

a) apenas (a).  

b) apenas (a) e (b).  

c) apenas (c).  

d) apenas (b) e (c).  

e) todas. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

Em países onde ocorre o fenômeno da neve é comum ver os moradores utilizando-se de sal para retirar o 

gelo de suas casas, calçadas e pavimentações. Explique o motivo da utilização de sal. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Adição de soluto não volátil faz diminuir a pressão de vapor 

 

2. d 

Vamos calcular qual possui o maior efeito coligativo 

a) C6H12O6  - 0,1 x 1 = 0,1 

- 0,1 x 2  = 0,2 

- 0,1 x 2  = 0,2 

d) K2SO4  - 0,1 x 3 = 0,3 

e) ZnSO4 - 0,1 x 2  = 0,2 

 

Sabendo que a adição de um soluto não volátil faz com que aumente a temperatura de ebulição, 

concluímos que este efeito será maior na solução d 

 
3. a) A água pura, na pressão atmosférica de 1 atm, congela na temperatura de 0°C. A presença do soluto 

diminui o ponto de congelamento da água. Com isso, as duas soluções congelarão a uma temperatura 

menor que 0°C.  

b)Para as soluções com a mesma massa, o cálculo da concentração molar das soluções será realizado da 

seguinte maneira: 

 
4. a 

Vamos calcular a concentração de partículas em cada caso e comparar 

I. glicose  - 1 partícula 

II. sacarose  - 1 particulas 

III. cloreto de sódio (NaCl → Na+ + Cl-) 2 partículas 

 IV. cloreto de cálcio (CaCl2 → Ca2+ + 2 Cl-) 3 partículas 

 

5. b 

É prática nos países frios adicionar etilenoglicol à água do radiador dos automóveis durante o inverno. 

Isto se justifica porque a água  com a adição deste soluto não volátil tem seu ponto de congelamento 

abaixado, e com isso diminui o risco dessa solução se congelar no radiador. 

 

6. a 

Vamos primeiro ver qual delas possuirá o maior efeito coligativo 

α = 90%)  - 0,5 x 3 x 0,9 = 1,35 

α ≅ 100%)  - 0,5 x 2 x 1= 1 

α = 100%)  - 0,5 x 2 x 1 = 1 

d) LiOH (α ≅ 100%)  0,5 x 2 x 1= 1 

e) C6H12O6 (glicose)  0,5 x 1 = 0,5 
 

Porntato, solução A é que apresentará uma menor pressão de vapor. 
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7. c 

Conseguimos perceber pelo gráfico que quando temos uma mesma temperatura a solução III era a que 

apresentará uma menor pressão de vapor. Sabendo que o efeito coligativo é maior em III > II > I as curvas 

A, B, C representa respectivamente as soluções I, II e III 

 

8. a 

A adoção de soluto não volátil abaixa o ponto de congelamento da solução, com isso, o recipiente com 

água pura seria o primeiro a congelar. 

 

9. d 

Caso o soro seja hipotônico em relação aos glóbulos, esses iriam receber solvente por osmose 

estourando,  caso o soro seja hipertônico em relação aos glóbulos iriam fazer com que esses 

murchassem.  

 

10. c 

I. 0,030 molar de glicose  - i = 0,03 x 1 = 0,030  

II. 0,030 molar de ácido acético  i =0,030 x 2 = 0,060  

III. 0,010 molar de cloreto de sódio i = 0,010 x 2 = 0,020   

 

Assim, percebemos que o efeito coligativo sera maior em II depois I depois  III. 

 

 

Questão Contexto 
 

A adição de um soluto não volátil (no caso o sal) faz com que a temperatura de congelamento da água abaixe, 

e assim faz com que ela permaneça no estado líquido em uma maior faixa de temperatura, e no estado líquido 

ela escoa liberando a passagem para os moradores. 
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Exercícios e análise de propostas da 

UNICAMP 

11 

jul 
 

 

RESUMO 
 

 

A redação da UNICAMP é conhecida por destoar dos demais vestibulares de São Paulo (FUVEST, 

UNESP e ENEM) no que se refere ao gênero exigido na prova. Não se sabe previamente qual gênero será 

solicitado ao vestibulando e, por isso, é necessário que se estude com atenção as peculiaridades de cada um 

deles  desde gêneros literários, como a crônica, até a própria redação dissertativo-argumentativa, passando 

por verbetes de dicionário, relatórios, diário etc.Toda essa liberdade pode parecer assustadora, mas o 

enunciado costuma oferecer todas as condições da produção textual e, por isso, é essencial uma leitura 

atenta e interpretativa da proposta.  

Uma boa redação da UNICAMP obedece a quatro regras básicas: 

- Deixar claro o propósito da sua escrita: se você tiver que escrever uma carta, por exemplo, deixe 

claro o motivo, a razão pela qual você está escrevendo; 

- Não fuja do gênero textual solicitado; 

- Fique atento ao locutor e ao interlocutor solicitados: pense sempre no papel que você assume 

enquanto autor da redação e no público-alvo da mesma. 

- Adeque a linguagem ao tipo de texto: informal, padrão, científica, etc. 

Seguindo essas regras é muito difícil que se fuja do gênero e do tema. 

 

Abaixo seguem 3 temas da UNICAMP a serem analisados: 

 

Tema I 
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Aqui, o esperado do candidato era que, ao posicionar-se como um estudante de Ensino Médio, deveria 

posicionar-se em favor do ponto de vista apresentado na matéria, ou seja, de que o pessimismo teria sua 

importância, tal qual o otimismo. Tal ponto de vista deveria ser relacionado aos argumentos presentes no 

texto, afinal, trata-se de um resumo. Dentre tais argumentos, vale destacar a tese do psicólogo Martin 

Seligman, de que os otimistas deveriam ser confrontados com a realidade pessimista, opinião também 

compartilhada pelo filósofo Schopenhauer. Seria necessário também apontar a pesquisa que associou o 

otimismo exacerbado à ansiedade e mencionar o alerta contra o otimismo inescrupuloso, que teria sido o 

responsável pela ascensão do nazismo, por exemplo.  

 

 

Tema II 
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O gênero exigido é um manifesto, em que o candidato deveria se colocar na posição de um estudante 

que fala não somente em seu nome, mas também de seus colegas, e se posicionar com relação ao 

monitoramento. Além de expor o ponto de vista dos alunos, o manifesto deveria convocar pais e professores 

a agirem em conformidade com o parecer dos estudantes através de um apelo proveniente de argumentação 

consistente, que poderia ser construída a partir da noção de liberdade de expressão, privacidade dos alunos 

e manutenção da imagem pública da escola. 

 

 

Tema III 
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 Aqui, o candidato deveria assumir o papel de um jornalista que tem como público-alvo os leitores de 

uma revista de grande circulação. O texto jornalístico a ser escrito deve identificar três problemas enfrentados 

hoje, nas cidades brasileiras em decorrência da chuva e relacioná-los à crônica. Os problemas mencionados 

poderiam ser mortes, sentimento de desamparo, perdas materiais e simbólicas, etc. Uma boa ideia também 

seria realçar a atualidade da crônica de Drummond, mesmo sendo ela escrita na década de 1960. É importante 

também que se demonstre em que medida o ponto de vista do candidato coincide com o de Drummond. A 

reflexão deveria se estender às cidades brasileiras de uma maneira geral, mas pode se concentrar no exemplo 

de uma cidade específica.  

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

 Esse exercício se propõe a levantar dois temas que exigiram redações mais breves entre as propostas 

da UNICAMP dos últimos anos. A ideia é que você, observando o que é exigido, redija esses textos. Se quiser, 

você pode treinar, depois, a escrita desenvolvendo os temas abordados no resumo. 

 

 

1.  
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2.  
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GABARITO 

 

 

 

 

1. Resposta pessoal 

2. Resposta pessoal 

 

 

 

 

 
 

 




