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Membrana e Citoplasma 
10 

mai 
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta 

realize suas funções. 

Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. 

I. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídeos e proteínas. 

II. Os fosfolipídeos apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso. 

III. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e 

vegetais. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas I e III 

d) Apenas II e III 

e) I, II e III 

 

2. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim 

como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix 

c) microvilosidades 

d) interdigitações 

e) desmossomos. 

 

3. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão 

relacionadas. O complexo de Golgi  

a) recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático.  

b) envia proteínas nele sintetizadas para o retículo endoplasmático.    

c) recebe polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático.    

d) envia polissacarídeos nele sintetizados para o retículo endoplasmático.    

e) recebe monossacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático e para ele envia polissacarídeos.   

 

4. Leia as descrições seguintes. 

I. Organela constituída por numerosos sáculos interligados, normalmente localizada nas 

proximidades do núcleo e do retículo endoplasmático granuloso. 

II. Organela do tipo vacúolo, rica em enzimas. 

III. Rede de canais delimitados por membranas lipoprotéicas. 

 

Pode-se afirmar corretamente que o item 

a) I refere-se ao retículo endoplasmático não-granuloso, que tem a função de transporte de 

substâncias dentro das células. 

b) I e o item III referem-se, respectivamente, ao complexo golgiense e ao retículo endoplasmático, 

os quais estão particularmente desenvolvidos em células com função de secreção. 

c) II refere-se aos lisossomos, que são vacúolos responsáveis pela produção de proteínas. 

d) II e o item III referem-se, respectivamente, aos lisossomos e ao complexo golgiense, os quais são 

responsáveis pelo processo de fagocitose dentro da célula. 

e) III refere-se aos centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios e flagelos celulares. 
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5. Os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. 

As células do epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como 

essas partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo 

de sílica acaba rompendo a organela e ocasionando a destruição generalizada das células por ação de 

enzimas digestivas. A organela envolvida na silicose é o(a) 

a) peroxissoma. 

b) Complexo de Golgi. 

c) lisossoma. 

d) mitocôndria. 

e) retículo endoplasmático liso. 

 

6. A figura mostra um esquema da membrana plasmática. 

 
 

Em relação às moléculas que integram a membrana, é correto afirmar que a letra indicada por 

a) K permite a identificação de moléculas. 

b) P é formada exclusivamente por aminoácidos. 

c) R é formada por monossacarídeos. 

d) L pode permitir a passagem de algumas substâncias. 

e) J possui uma região apolar e polar. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da medicina. Entretanto, a 

compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão 

transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é: 

a) colesterol 

b) fosfolipídeo 

c) citoesqueleto 

d) glicoproteína 

 

2. Moléculas marcadas com um composto fluorescente são microinjetadas em uma célula epitelial. Dez 

minutos após a injeção, a presença dessas moléculas marcadas é detectada em células adjacentes não-

injetadas. Essa observação constitui evidência de que essas células são unidas por 

a) desmossomos 

b) zonas de adesão 

c) interdigitações 

d) microvilosidades 

e  
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3. O citoesqueleto é fundamental para o adequado funcionamento das células. 

Sobre o citoesqueleto, é INCORRETO afirmar que ele: 

a) está envolvido no movimento dos espermatozóides. 

b) participa do processo de contração muscular. 

c) apresenta centríolos como um dos seus componentes. 

d) tem como principais componentes diversos tipos de glicídios. 

e) participa da adesão entre células. 

 

 

4. ão consideradas as únicas organelas celulares com capacidade de autoduplicação pela presença de 

DNA autógeno (delas mesmas) em sua composição: 

a) mitocôndrias e dictiossomos. 

b) mitocôndrias e cloroplastos. 

c) centríolos e ribossomos. 

d) mitocôndrias e ribossomos. 

e) lisossomos e mitocôndrias. 

 

5. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das 

células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte 

experimento: 

Colocou 200 mL de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, 

um pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço 

de papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a 

quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mL, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mL. 

 

 
 

Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à 

absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de: 

a) manter o volume de absorção. 

b) aumentar a superfície de absorção. 

c) diminuir a velocidade de absorção. 

d) aumentar o tempo de absorção. 

e) manter a seletividade na absorção. 

 

6. Na coluna da esquerda, encontram-se nomes de organelas celulares e, na coluna da direita, 

importantes processos fisiológicos. Marque a seqüência que representa a correlação CORRETA entre 

as duas colunas. 

 

Organelas Processos fisiológicos 

1  ribossoma A  síntese de ATP 

2  retículo endoplasmático B  empacotamento e formação de grãos de secreção 

3  mitocôndria C  síntese de proteínas 

4  lisossoma D  digestão intracelular 

5  aparelho de golgi E  neutralização de substâncias tóxicas 

 

a) 1A, 2B, 3D, 4C, 5E 

b) 1B, 2D, 3E, 4A, 5C 

c) 1C, 2E, 3A, 4D, 5B 

d) 1C, 2B, 3A, 4D, 5E 
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7. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. Sem a água, 

acreditam os cientistas, não existiria vida. Ela forma a maior parte do volume de uma célula, daí sua 

importância no funcionamento dos organismos vivos. Na célula, 

a) o plasto retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada citosol. 

b) o hialoplasma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

colóide. 

c) o lisossoma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

citosol. 

d) o ribossoma retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada gel. 

e) o retículo endoplasmático retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada 

colóide. 

 

8. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

 

9. A célula esquematizada a seguir representa um zigoto humano recém-formado, com destaque feito 

para uma das organelas existentes nesse tipo celular.  

 
 

De acordo com esses dados, pode-se afirmar que a organela em destaque:  

I. Foi herdada do óvulo.  

II. Não é encontrada nos espermatozoides.  

III. É capaz de se autor-reproduzir.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

a) I, II e III.  

b) Apenas I e II.  

c) Apenas I e III.  

d) Apenas II e III.  

e) Apenas III. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

bubbaloo lembra?  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

II. Falsa. A porção que fica voltada para o ambiente não aquosa é a hidrofóbica da molécula de 

fosfolipídio. 

III. Falsa. Não ocorre colesterol em células vegetais. 

 

2. b 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 

revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a célula 

contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 

antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 

células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 

 

3. a 

O Complexo de Golgi recebe as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático e as modifica para 

depois serem mandadas aos seus destinos. 

 

4. b 

O complexo de golgi e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, participam dos processos de 

excreção celular. 

 

5. c 

A organela responsável pela digestão intracelular é o lisossomo(a). 

 

6. d 

Na figura, a letra L corresponde a uma proteína integral (atravessa a membrana). Em muitas situações, 

como no transporte ativo e na difusão facilitada, o transporte de substâncias pela membrana ocorre com 

a participação de proteínas. 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

O reconhecimento celular é feito pelo glicocálix, uma malha de açúcares (glicoproteínas e glicolipídios) 

localizada externamente à membrana plasmática. É a chamada ação antigênica, realizada pelo glicocálix. 

 

2. e 

Os desmossomos, as interdigitações e as zonas de adesão são modificações (especializações) na 

membrana que aumentam a adesão entre as células.  

As microvilosidades são evaginações da membrana, comuns em células do epitélio intestinal, cuja função 

é aumentar 

poro formado pela união de duas conexinas ocorre passagem de material de uma célula a outra. 

 

3. d 

O citoesqueleto é formado por proteínas. 

 

 

4. b 

As únicas organelas que possuem material genético próprio são as mitocôndrias e os cloroplastos. 
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5. b 

As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de absorção, conforme 

mostrado na figura da questão. 

 

6. c 

A alternativa em que as lacunas se completam corre  

 

7. b 

Coloides, soluções coloidais ou sistema coloidal são misturas que apresentam aspecto de solução, ou 

seja, de uma mistura homogênea, porém, são misturas heterogêneas. O hialoplasma, que é constituído 

por moléculas de proteínas dissolvidas na água possui essa característica.  

 

8. a 

O acrossomo é formado pelo complexo de golgi (complexo golgiense). 

 

9. c 

A mitocôndria é de origem materna. Também é presente no espermatozoide, mas quando ele penetra 

no óvulo ela não entra junto. 

 

Questão Contexto 

Peroxissomos e glioxissomos, que são compostos basicamente por membrana e ezimas. 
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O aprofundamento da modernidade 
11 

mai 
 

RESUMO   
 

 

Revolução científica  

A Revolução Científica foi um período no início da Idade Moderna marcado por uma verdadeira 

ruptura no que se refere à metodologia científica e à própria relação da ciência com a filosofia. Até a Idade 

Média, a mentalidade científica estava atrelada à filosofia aristotélico-tomista, o que restringia fortemente as 

suas possibilidades de transformação.  Além disso, a religiosidade, característica da era medieval, era também 

um fator preponderante para que não houvesse mudanças estruturais no campo científico.  Se a Idade Média, 

em termos culturais, esteve marcada pelo Teocentrismo - na medida em que Deus era a grande preocupação 

do homem medieval -, já a era moderna ficou marcada pelo Antropocentrismo, ou seja, pela valorização e 

pela crença de que o ser humano, através da sua racionalidade, poderia construir um conhecimento mais 

seguro, baseado no método experimental, que pudesse intervir e transformar a natureza. 

Em linhas gerais, a noção aristotélica de ciência como conhecimento especulativo dará lugar, na 

Idade Moderna, a uma profícua aliança entre ciência e técnica, o que acaba alterando de maneira profunda 

o método de investigação da natureza. O renascimento (séculos XV e XVI) atua na valorização da razão e do 

pensamento crítico e os movimentos religiosos reformistas (século XVI) no questionamento da autoridade 

papal, possibilitando a produção de um saber ativo, isto é, que se volta à realidade para transformá-la e não 

apenas para compreendê-la teoricamente.  

Uma das transformações mais importantes ocorridas durante a Revolução Científica foi a substituição 

da teoria geocêntrica (aceita por mais de vinte séculos) pela teoria heliocêntrica.  Assim, descobre-se que a 

Terra não é - como antes se acreditava -  o centro do Universo, mas sim o Sol.  Outro fator fundamental do 

período é o interesse científico pelo método como uma forma de alcançar um conhecimento mais seguro.  

Neste âmbito não podemos deixar de destacar os trabalhos, no campo da filosofia, de René Descartes, 

Francis Bacon, John Locke e David Hume, e, no campo da ciência, de Galileu, Kepler e Newton. 

Galileu Galilei (1564 - 1642) foi o responsável pela superação do aristotelismo e por uma nova 

concepção de ciência.  Modificou radicalmente os campos da óptica geométrica (lentes, reflexão e refração 

da luz), termologia (invenção do termômetro), hidrostática, óptica física (teoria sobre a natureza da luz), 

lançou os fundamentos da mecânica e representou uma verdadeira revolução ao aplicar o método 

experimental em sua prática científica.  Ao relacionar a teoria heliocêntrica de Copérnico às leis da mecânica, 

ligando a astronomia à física, Galileu fez nascer a física moderna.      

A física aristotélica explicava o movimento da seguinte maneira:  Os corpos pesados caem porque 

para o alto.  Essa física, portanto, é uma física qualitativa, na medida em que explica o movimento a partir de 

uma suposta natureza (leve ou pesada) dos corpos.  Já Galileu, preocupa-se em explicar como exatamente 

os corpos caem.  Assim ele fez uso de instrumentos e técnicas como o plano inclinado, termômetro, luneta 

e relógio de água, mostrando que era possível abandonar a ciência meramente especulativa em prol de uma 

ciência experimental e ativa. Assim, ele realizou uma investigação objetiva, isto é, em termos matemáticos, 

do espaço físico 

 No que se refere ao método experimental adotado a partir da Revolução Científica, ele possui as 

seguintes etapas: observação, hipótese, experimentação, generalização e teoria.  A observação, como uma 

primeira etapa do método, é uma observação rigorosa, precisa, metódica, já orientada por uma teoria e, em 

diversos casos, auxiliada por instrumentos técnicos que permitem maior objetividade.  Um exemplo: A 

medição da temperatura pelo tato é, sem dúvida, muito menos objetiva do que a medição através de um 

termômetro.  Nesses casos, os sentidos não são suficientes, e a observação precisa de algum instrumento 

técnico que a torne menos subjetiva e, portanto, mais precisa. 

 Após a observação, temos a formulação da hipótese, que nada mais é do que a antecipação de uma 

conclusão que deverá ser ou não comprovada pela experiência.  Na medida em que a ciência moderna se 

ocupa de um determinado problema, a hipótese é justamente uma proposta de solução para esse problema.  

A formulação da hipótese é a parte do método que carece da engenhosidade, da criatividade do cientista, 
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que imaginará uma solução possível para o problema, levando a pesquisa científica para um determinada 

direção que, posteriormente, será comprovada ou não. 

 Já no que se refere à experimentação, trata-se de proporcionar condições específicas de observação 

a fim de que seja possível aceitar ou refutar a hipótese defendida pelo cientista.  Caso a hipótese seja refutada 

pela experimentação, o cientista deverá necessariamente buscar outras hipóteses a fim de solucionar o 

problema de que se ocupa, pois aquela hipótese não se mostrou satisfatória na prática. O próximo passo do 

método é a generalização, que é a formulação de leis.  Aquelas relações que se mostraram regulares na etapa 

da experimentação poderão, finalmente, passar por uma generalização.  Assim são desvendadas relações 

constantes entre certos fenômenos, gerando conhecimentos universais ou, então, quando não é possível 

chegar a uma universalidade rigorosa, a leis estatísticas que levam em conta as probabilidades da ocorrência 

de um ou outro fenômeno (como no caso da biologia, ao tratar das mutações genéticas).  Por fim, a teoria é 

um tipo de generalização mais ampla, capaz de relacionar leis de campos distintos e de possibilitar novas 

pesquisas, abrindo novos campos de investigação. 

 

Maquiavel 

Principal filósofo renascentista, Nicolau Maquiavel (1469  1527) ficou famoso sobretudo por seus 

escritos a respeito da política. Vivendo no contexto de formação dos Estados nacionais modernos e de 

desintegração das sociedades políticas medievais, o pensador italiano refletiu a respeito de seu tempo e 

Florença e cujo objetivo era mostrar ao monarca como se deve governar. Na obra, Maquiavel teve como 

principais adversários intelectuais os filósofos políticos clássicos, tais como Platão, Aristóteles e Santo Tomás 

de Aquino, bem como os chamados utopistas do Renascimento, tais como Thomas Morus e Tommaso 

Campanella. Tanto uns quanto outros padeciam do mesmo mal, de acordo com Maquiavel: eles se 

preocupavam não tanto em compreender como a política é, mas sim em como ela deveria ser. Em outras 

palavras, estavam preocupados com o ideal e não com a realidade, com o modelo perfeito e acabado, não 

com a política tal como ela se dá de fato. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, Maquiavel se 

caracterizou, acima de tudo, por buscar construir uma explicação inteiramente realista da política. Para ele, 

quando procuramos entender o que algo deveria ser, acabamos por não entender o que ele é e, portanto, 

acabamos por desconhecê-lo.  

Para Maquiavel, em primeiro lugar, se queremos ter uma percepção realista da política, devemos ter 

em mente que ela é obra dos homens e que os homens são, fundamentalmente, maus, miseráveis, egoístas, 

traiçoeiros, mentirosos, que sempre pensam em seu próprio bem antes de pensar no dos demais e que a 

política é, portanto, basicamente um jogo de interesses. Assim, a função da política não é tornar as pessoas 

melhores, mais virtuosas ou construir uma sociedade. Seu papel é pura e simplesmente manter a ordem. A 

função do governante é gerenciar as relações de poder no interior da comunidade, não permitindo que ela 

saia dos limites.  

Na medida em que é responsável por manter a ordem, o governante tem o direito e a obrigação de 

utilizar todos os meios necessários para tal. Se for necessário matar, matar. Se for necessário mentir, mentir. 

Se for preciso trair, trair. Toda ação governamental se justifica pelo critério da eficiência, isto é, na medida 

em que seja capaz de realizar a tarefa da política, que é manter a ordem e a paz. Como só o poder pode 

limitar o poder, o uso da força é necessário. Segundo o autor, entre ser temido e ser amado, o governante 

deve, a princípio, desejar ambos, mas, se tiver de escolher entre um dos dois, deve preferir ser temido, dado 

que o medo é muito mais firme do que o amor. Mas veja: apesar de separar inteiramente a ética e a religião 

da política, Maquiavel não está defendendo que o monarca possa agir como um tirano inteiramente arbitrário, 

que faz o que quer sem se importar com os demais e impõe sua força de modo inteiramente autoritário. O 

que Maquiavel diz é que o príncipe deve agir de modo bruto quando for necessário. Para ele, se o rei se utiliza 

da brutalidade sem um motivo razoável, ele não só não está cumprindo seu papel, como também o está 

pondo em perigo e diminuindo sua autoridade perante o povo.  

Em suma, a política é a arte da difícil conjugação entre dois elementos: a virtú e a fortuna. No linguajar 

maquiavélico, fortuna não é sinônimo de riqueza, mas se refere à sorte, ao acaso, ao âmbito do imprevisível 

nas relações humanas. Por sua vez, a virtú se refere à sagacidade humana, isto é, a capacidade do governante 

de utilizar os momentos fornecidos pela fortuna ao seu favor. Veja: a virtú não se confunde com a força bruta. 
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Ela é a habilidade de se utilizar dos meios e situações disponíveis para realizar aquilo que a manutenção do 

Estado e da ordem política exigem. Sem se pautar por parâmetros morais ou religiosos, o príncipe deve 

sempre fazer o que for preciso, no momento certo. 

 

Thomas More ou Thomas Morus 

Thomas More ou Thomas Morus (1478 - 1535) foi um diplomata, escritor e advogado, que ficou 

conhecido como um dos grande humanistas do Renascimento, tendo como sua principal obra o livro 

igualdade dos cidadãos e em uma vida comunitária.  A palavra grega utopia pode signific

-

entanto, há uma ambiguidade característica da obra na medida em que, ao lançar luz sobre uma cidade 

perfeita, permite uma crítica ao feudalismo em decadência e ao Estado burguês com suas injustiças, misérias 

e desigualdades. 

Com efeito, a primeira parte da obra faz uma crítica da sociedade inglesa da época, principalmente 

aos problemas sociais vividos naquele momento.  Já na segunda parte da obra nos é apresentada uma cidade 

perfeita chamada Utopia e a vida de seus cidadãos, os utopienses.  Assim, More faz uma reflexão sobre o 

Estado, seus governantes e governados, traçando o quadro de uma sociedade que deseja praticar e difundir 

o bem entre aqueles que dela participam, uma sociedade que remete, por exemplo, à República platônica.  

Essa tradição de retratar uma sociedade perfeita é, de fato, muito associada a filosofia de Platão, e também 

teve um importantes desenvolvimento com a obra "A Cidade do Sol", escrita em 1602 pelo italiano Tommaso 

Canpanella (1568-1639).  Nesse sentido, são reforçadas na obra de Thomas More as noções de soberania, 

relações internacionais e independência.   

Essa cidade utópica não possui propriedade privada, é marcada pela comunhão de bens  e terras, 

além de não possuir também trabalho assalariado e todos os problemas que surgem a partir disso.  Assim, 

More apresenta uma sociedade livre de todos aqueles problemas sociais que existiam na Europa naquele 

momento, possibilitando uma reflexão sobre o modo de viver, os costumes, e os acontecimentos mais 

importantes da sua época, além da organização política, as instituições sociais e a economia até então 

vigentes. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de 

exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, 

deveria ser deixada em último lugar. 
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a 

Bíblia. São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado)  

 

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação 

pelo Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII.  

 

A declaração de Galileu defende que   

a) a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, 

tornando-se guia para a ciência.     

b) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência 

primeira.     

c) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com 

os dogmas da Igreja.     

d) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade 

natural.     

e) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado 

imediato das palavras.    
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2. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto 

é, o universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres 

com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, 

circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as 

palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. 
 

 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender 

a  

a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.    

b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.    

c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.    

d) importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.    

e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.    

   

3. Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona as 

concepções vigentes em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo depende das boas 

profissão de bondade é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um 

príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso 

 
Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69. 

 

Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar 

que  

a) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, 

devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    

b) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da finalidade 

que lhe é própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada com a ética.    

c) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si 

próprio e não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto 

é, a conduzi-los à virtude.    

d) o Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que seus atos 

pareçam maus.    

e) a ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma 

comunidade política onde o governante age conforme a virtude.    

   

4. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se 

que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido 

que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira 

geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem 

são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o 

perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel 

define o homem como um ser  

a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.    

b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.    

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.    

d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.    

e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus 

e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, 

e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar 

inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos 

atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 

demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao  

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.    

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.    

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.    

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.    

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.    

   

2. Um estudante, ao realizar pesquisas no laboratório da faculdade, segue determinados procedimentos 

que garantem a validade do seu trabalho. As regras básicas que orientam a produção do conhecimento 

cientifico são objetivas e universais, sendo oriundas dos esforços de pensadores da Modernidade. 

Como os modernos viviam em um ambiente de ruptura e evolução, o estabelecimento de uma 

metodologia segura que viabilizasse sua produção científica era de suma importância. No tocante ao 

pensamento moderno, assinale a opção que contradiz seus fundamentos.  

a) Humanismo, valorização da livre iniciativa e originalidade do homem, ruptura com a tradição.    

b) Individualismo, ceticismo e oposição entre o antigo e o novo.    

c) Ênfase na individualidade, valorização do novo, profunda visão humanista.    

d) Ratificação da autoridade institucional, conservadorismo, manutenção do modelo geocêntrico de 

cosmo.    

e) Ceticismo, afirmação da linguagem matemática, negação da ciência contemplativa antiga em prol 

de uma ciência ativa.    

   

3. Das alternativas abaixo, marque aquela que apresenta o sentido de cultura elaborado pelos humanistas 

no Renascimento do século XVI.  

a) Cultura é a valorização do trabalho, pois se acredita que pelo trabalho o homem não só aprimora 

suas habilidades como também ganha dignidade.    

b) Cultura é o cultivo do espírito no sentido de seguir firmemente os ordenamentos de Deus aqui na 

terra como necessário para a salvação da alma.    

c) Cultura é o cultivo do espírito, exprimindo a ação de desenvolver a capacidade intelectual e de 

aprimorar as qualidades naturais dos homens.    

d) Cultura seria associada à prática do lazer, do cultivo às artes, à ciência e às letras.    

e) Cultura seria o fazer humano por meio do qual o homem produz bens materiais e se autoproduz.     

   

4. sobre a 

outra metade, aproximadamente. Comparo a sorte a um rio impetuoso que, quando enfurecido, 

inunda a planície, derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para depositá-la em outro. Todos 

fogem diante de sua fúria, tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter essa natureza, 

quando as águas correm quietamente é possível construir defesas contra elas, diques e barragens, de 

modo que, quando voltam a crescer, sejam desviadas para um canal, para que seu ímpeto seja menos 

selvagem e devastador. O mesmo se dá com a sorte, que mostra todo o seu poder quando não foi 

posto nenhum empenho para lhe resistir, dirigindo sua fúria contra os pontos que não há dique ou 

barragem para detê-la. [...] O príncipe que baseia seu poder inteiramente na sorte se arruína quando 

esta muda. Acredito também que é prudente quem age de acordo com as circunstâncias, e da mesma 

forma é infeliz quem age opondo-  
Maquiavel 

 



 

 
F

il
. 

Considerando o pensamento político de Maquiavel e o texto acima, é INCORRETO afirmar que  

a) o êxito da ação política do príncipe depende do modo como ele age de acordo com as 

circunstâncias.    

b) a manutenção do poder e a estabilidade política são proporcionadas pelo príncipe de virtù, 

independentemente dos meios por ele utilizados.    

c) o sucesso ou o fracasso da ação política para a manutenção do poder depende exclusivamente da 

sorte e do uso da força bruta e violenta.    

d) na manutenção do poder, a ação política do príncipe se fundamenta, não no uso da força bruta e 

da violência, mas na utilização da força com virtù.    

e) o êxito da ação política, com vistas à manutenção do poder, resulta do saber aproveitar a ocasião 

dada pelas circunstâncias e da capacidade de entender o que o seu tempo exige.    

   

5. Um movimento intelectual que influenciou fortemente o surgimento da filosofia moderna foi a 

Revolução Científica, ocorrida entre os séculos XIV e XVII. Algumas de suas características mais 

marcantes foram a substituição da concepção geocêntrica do cosmos pela concepção heliocêntrica, 

a valorização da experimentação, a articulação entre saberes teóricos e realizações práticas e a 

contestação de dogmatismos religiosos. Portanto, sobre a Revolução Científica, pode-se afirmar que  

a) foi um movimento intelectual sem repercussões no campo filosófico.    

b) uma de suas consequências marcantes foi a formulação de um modelo cósmico para o qual o sol 

seria o centro do universo.    

c) caracterizou-se pela divulgação da tese geocêntrica.    

d) consagrou a concepção segundo a qual a natureza seria um âmbito sagrado e não passível de 

conhecimento e dominação pelos homens.    

e) foi um movimento intelectual que ocorreu em harmonia com as instituições e dogmas religiosos.    

   

6. A palavra utopia, originalmente elaborada por Tomas More, tem seu significado derivado do grego e 

 

 

I. As utopias, embora alguns as considerem como narrativas fantásticas, trazem no seu bojo uma 

profunda crítica social, na medida em que sugerem uma filosofia das ausências. 

II. Tomas More foi um grande humanista, um dos primeiros filósofos a criticar a propriedade privada e 

a defender um modelo mais igualitário de organização social. 

posteriores como Cidade do Sol (1623) de Tommasio Campanella, a Nova Atlântida (1627) de Francis 

Bacon, a Panorthosia (1657) de Comenius e o Complemento à Nova Atlântida de Glanvill (1675). 

IV. A contemporaneidade também produz utopias. Elas estão voltadas para o futuro, propõem 

marxismo ou do anarquismo. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) Apenas I e IV.    

b) Apenas III e IV.    

c) Apenas II e III.    

d) I, II, III e IV.    

e) Apenas I, II e III.    

  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

para o debate aspectos positivos e negativos, acertos e erros, lado bom e ruim. Se a robotização poderá fazer 

com que as tarefas do dia a dia sejam mais produtivas, mais intuitivas e muito mais fáceis para a pessoa que 

usa um robô, podem também causar isolamento, individualização, falta de interação, de contato, do toque 

e, talvez, perda do afeto nas relações humanas.  
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Pesquisa realizada pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), maior organização 

profissional dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, analisa o impacto da inteligência 

artificial (IA) na geração Alpha, aqueles nascidos entre 2010 e 2025, com resultados surpreendentes. Foram 

entrevistados cerca de 600 pais e mães, com idades entre 20 e 36 anos, com pelo menos uma criança de até 

7 anos, entre 13 e 15 de junho de 2017.  

 

Entre tantos e ricos dados, chegou-se a conclusões como: a maioria dos pais de crianças dessa geração 

considera que um tutor de IA aumenta as expectativas de aprendizado mais rápido de seus filhos, além de 

preferir que o ser de IA os auxiliem na velhice. E em relação aos cuidados infantis, passando por assistência 

médica à adoção de animais de estimação (animais domésticos serem substituídos pelos animais de 

estimação de IA), os pais desse milênio veem todas as fases da vida de seus filhos envolvidas por tecnologia 

 
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2017/08/21/noticias-saude,211800/homens-maquinas-e-o-futuro-seremos-

substituidos.shtml 

 

A noção aristotélica de ciência é puramente especulativa e de modo algum tem por finalidade 

instrumentalizar a natureza. Durante a idade moderna, a perspectiva filosófica de ciência mudou. Neste 

momento todo conhecimento acerca da natureza objetiva seu domínio. Dê que movimento estamos falando? 

  

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2017/08/21/noticias-saude,211800/homens-maquinas-e-o-futuro-seremos-substituidos.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2017/08/21/noticias-saude,211800/homens-maquinas-e-o-futuro-seremos-substituidos.shtml


 

 
F

il
. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Galileu era não só um sujeito capaz da mais convincente retórica, como também um sujeito capaz das 

afirmações mais difíceis. Perante o forte discurso religioso  forte, porém inapropriado para a ciência , 

Galileu cumpriu a delicada tarefa de afirmar uma ciência nova baseada puramente na matemática, 

distante da fé e de qualquer autoridade que não fosse a experiência. 

 

2. c 

A Revolução Científica do século XVII é caracterizada por questionar certos pressupostos da filosofia que 

a antecedia, sobretudo a escolástica. Galileu foi um dos principais pensadores do período e uma de suas 

ideias era de que a Terra não é o centro do Universo. Isso significava questionar verdades religiosas, 

procurando abrir espaço para a constituição da ciência moderna, ancorada na linguagem matemática.   

 

3. b 

O pensamento de Maquiavel sobre o comportamento do príncipe estabelece uma ética fundada a partir 

de um princípio distinto da ética clássica. No pensamento clássico, a ética tinha a finalidade de formar 

um homem com um comportamento baseado em certas virtudes, como a sabedoria, a coragem, a 

temperança, a prudência. Já a ética maquiavélica não busca refletir sobre a formação dos hábitos de um 

homem, no caso o príncipe, tendo em vista tais virtudes, mas sim tendo em vista a sua manutenção no 

poder. Portanto, os hábitos do príncipe não podem ser pensados de acordo com virtudes cardeais, mas 

sim de acordo com a experiência comum através da qual se observa homens agindo de maneira desleal 

sem qualquer pudor ou respeito para com atitudes magnânimas.   

 

4. c 

Maquiavel é considerado fundador da filosofia política moderna, pois muitas das suas afirmações se 

contrapõem à filosofia política clássica. Basicamente, a sua reflexão se preocupa muito mais com 

problemas efetivos, e muito menos com reflexões utópicas sobre o dever ser. De modo que a eficiência 

deve ser buscada na pobreza mesma das nossas cidades como elas são, e não na possível riqueza das 

nossas cidades como elas poderiam ser. 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Percebemos claramente pela passagem citada que o pensamento de Maquiavel regula de acordo com a 

sorte as nossas ações de todo tipo, sendo em um momento a própria sorte um árbitro e noutro uma 

preocupação com a qual nos conformamos. Agir bem é agir efetivamente perante as circunstâncias. Não 

por outro motivo a história é muito importante para Maquiavel, pois é através dela que encontramos 

exemplos de homens que agiram efetivamente perante as adversidades e obtiveram resultados que 

contornaram o poder devastador da sorte. Neste contexto, virtù não pode ser a virtude de um homem 

bom como a filosofia antiga especulou, mas sim aquelas qualidades que o homem possui capazes de 

fazê-lo superar os eventuais percalços. No caso do Príncipe, a virtù constitui aquele conjunto de 

qualidades pessoais necessárias para a manutenção do estado e a realização de grandes feitos, mesmo 

que estas qualidades sejam eventualmente cruéis.    

 

2. d 

A opção [D] é a que mais se distancia dos fundamentos do pensamento moderno. A modernidade surge 

como uma forma de valorização humanista do homem e de crítica à tradição. Um dos emblemas da 

modernidade é a Revolução Copernicana, que colocou em questão o geocentrismo e desenvolveu a 

concepção de que o Sol (e não a Terra) estaria no centro do sistema.   
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3. c 

O período renascentista foi caracterizado pela valorização da arte e da cultura clássica, tendo como 

referência o humanismo. Assim, o sentido que a cultura adquire nesse tempo é justamente o culto às 

artes e às faculdades humanas que mais podem elevar o espírito.   

 

4. c 

Percebemos claramente pela passagem citada que o pensamento de Maquiavel regula de acordo com a 

sorte as nossas ações de todo tipo, sendo em um momento a própria sorte um árbitro e, noutro, uma 

preocupação com a qual nos conformamos. Agir bem é agir efetivamente perante as circunstâncias. Não 

por outro motivo, a história é muito importante para Maquiavel, pois é através dela que encontramos 

exemplos de homens que agiram efetivamente perante as adversidades e obtiveram resultados que 

contornaram o poder devastador da sorte. Neste contexto, virtù não pode ser a virtude de um homem 

bom como a filosofia antiga especulou, mas sim aquelas qualidades que o homem possui capazes de 

fazê-lo superar os eventuais percalços. No caso do Príncipe, a virtù constitui aquele conjunto de 

qualidades pessoais necessárias para a manutenção do estado e a realização de grandes feitos, mesmo 

que essas qualidades sejam eventualmente cruéis.   

 

5. b  

O heliocentrismo, que passou a ser defendido com a Revolução Científica, correspondeu à concepção 

de que o sol é o centro do cosmos. Tal formulação não influenciou somente a ciência, mas, também, a 

política, a filosofia e a religião.   

 

6. d 

Todas as afirmativas estão corretas. Tendo como princípio a definição de utopia apresentada no 

afirmativa I sobre a crítica social contida nas utopias, pode-se dizer que qualquer texto que contenha a 

descrição de uma sociedade fantasiosa ou uma teoria de transformação social ou construção de uma 

sociedade alternativa se configura numa utopia. Nesse sentido que os textos citados na afirmativa III e o 

anarquismo e o marxismo são considerados como utopia.   
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Exercícios de MUV 
10 

mai 
 

 

RESUMO   
 

 

A aceleração média am 

é definido como: 

  
e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/s2).  

A aceleração constante produz um movimento chamado de uniformemente variado (MUV).   

Para este tipo de movimento, a velocidade média também pode ser calculada como a média das 

velocidades.   

     

onde vf é a velocidade final e v0 a velocidade inicial.    

Para o Moviemnto Uniformemente Variado (MUV) temos três equações para relacionar as grandezas dos 

problemas: 

    

Obs.: Para um movimento ser considerado acelerado é preciso que o módulo de sua velocidade aumente. E 

para ser considerado como retardado ou desacelerado é preciso que o módulo de sua velocidade diminua. 

O sinal negativo vai indicar seu sentido. Assim uma aceleração negativa não significa que o movimento é 

retardado.   

O movimento será acelerado quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido e será retardado 

quando velocidade e aceleração tiverem sentidos opostos.   

 

 
 

O movimento ainda pode ser classificado como progressivo (quando ocorre no sentido positivo do eixo) e 

retrógrado (quando ocorre no sentido negativo do eixo).   

  

Gráficos  

Para um movimento uniformemente variado, os gráficos de posição em função do tempo (s x t) são parábolas, 

possuindo concavidade positiva se a > 0 ou negativa se a < 0. 

am= 
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Para os gráficos de velocidade em função do tempo (v x t), temos retas:  

  
Finalmente, os gráficos de aceleração em função do tempo, em que temos retas paralelas ao eixo do tempo 

(abscissas), pois a aceleração é constante: 

  
Estes gráficos possuem certas peculiaridades vantajosas:  

  
• No gráfico s x t: a tangente do ângulo é numericamente igual a velocidade;  

• No gráfico v x t: a tangente do ângulo é numericamente igual a aceleração e a área sob o gráfico 

  

•  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de 

módulo igual a 10 m/s2. Partindo do repouso, este automóvel poderia chegar à velocidade de 90 km/h 

num intervalo de tempo mínimo, em segundos, igual a:  

a) 2,0.    

b) 9,0.    

c) 2,5.    

d) 4,5.    

e) 3,0.    

   

2. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial 

igual a 40 m  com uma velocidade de 30 m / s,  no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, 

e a sua aceleração é de 
210 m / s  no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante 4s  

é  

a) 0 m     

b) 40 m     

c) 80 m     

d) 100 m     

e) 240 m     

   

3. Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com 

velocidade nula e corre por ela com aceleração média de 2,0 m/s2 até o instante em que levanta voo, 

com uma velocidade de 80 m/s, antes de terminar a pista.  

a) Calcule quanto tempo o avião permanece na pista desde o início do movimento até o instante em 

que levanta voo.  

b) Determine o menor comprimento possível dessa pista.  

   

4. Considere o gráfico abaixo, que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo em 

função do tempo, e as afirmativas que seguem. 

 

 
 

I. A aceleração do móvel é de 
21,0 m / s .  

II. A distância percorrida nos 10 s  é de 50 m.  

III. A velocidade varia uniformemente, e o móvel percorre 10 m  a cada segundo. 

IV. A aceleração é constante, e a velocidade aumenta 10 m / s  a cada segundo. 

 

São verdadeiras apenas as afirmativas  

a) I e II.    

b) I e III.    

c) II e IV.    

d) I, III e IV.    

e) II, III e IV.    
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5. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente àquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias 

públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização: os radares 

capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao 

Código de Trânsito Brasileiro. 

Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade constante de 30 m/s em uma avenida 

cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A uma distância de 50 m, o motorista percebe a 

existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a frenagem com uma desaceleração de 5 

m/s2. 

 

Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo  

a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 50 km/h.    

b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 60 km/h.    

c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64 km/h.    

d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 66 km/h.     

e) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 72 km/h.    

 

6. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade 

de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia 

de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros 

antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no 

tempo de viagem. 

Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo da diferença entre as acelerações de 

frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia?  

a) 0,08 m/s2    

b) 0,30 m/s2    

c) 1,10 m/s2    

d) 1,60 m/s2    

e) 3,90 m/s2    

 

7. A Agência Espacial Brasileira está desenvolvendo um veículo lançador de satélites (VLS) com a 

finalidade de colocar satélites em órbita ao redor da Terra. A agência pretende lançar o VLS em 2016, 

a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 

a) Considere que, durante um lançamento, o VLS percorre uma distância de 1200km  em 800s.  Qual 

é a velocidade média do VLS nesse trecho? 

b) Suponha que no primeiro estágio do lançamento o VLS suba a partir do repouso com aceleração 

resultante constante de módulo Ra .  Considerando que o primeiro estágio dura 80s,  e que o VLS 

percorre uma distância de 32km, calcule Ra .   

 

8. Um objeto tem a sua posição (x) em função do tempo (t) descrito pela parábola conforme o gráfico. 
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Analisando-se esse movimento, o módulo de sua velocidade inicial, em m/s, e de sua aceleração, em 

m/s2, são respectivamente iguais a  

a) 10 e 20.    

b) 10 e 30.    

c) 20 e 10.    

d) 20 e 30.    

e) 30 e 10.    

 

9. Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento retilíneo 

uniformemente variado representado abaixo. 

 

 
 

Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 m, então a posição do corpo no instante t 

= 8s é  

a) 54 m.    

b) 62 m.    

c) 66 m.    

d) 74 m.    

 

10. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, 

devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare 

totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema 

que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o 

intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona 

com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.  

 

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em 

relação à distância percorrida até parar totalmente?  

 

a)     c)     e)     

b)     d)     
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Exercícios  
 

1. c 

Dados: a = 10 m/s2; v0 = 0; v = 90 km/h = 25 m/s. 

v v 25 0
a     t     t 2,5 s.

t a 10

Δ Δ
Δ Δ

Δ

−
=  = =  =

   
 

2. a 

Pelos dados do enunciado e pela função horária do espaço para um MRUV, temos que: 

2

0 0
a t

S S v t
2

10 16
S 40 30 4

2

S 40 120 80

S 0 m


= +  +


= −  +

= − +

=

   

 

3. Da definição de aceleração escalar média: 

m

m

v v 80 0
a       t    

t a 2

t 40 s.

  −
=   = = 


 =

 

 

Da equação de Torricelli: 
2

2 2

0 m

80
v v 2 a S      S       S 1.600 m.

4
= +    =   =  

 

A pista deve ter comprimento mínimo igual à distância percorrida pelo avião na decolagem. Assim,  

D = 1.600 m.   

 

4. a 

[I] Verdadeira. Aplicando a definição de aceleração escalar média: 

2
m

v 10
a a   a 1 m/s .

t 10

Δ

Δ
= = =  =  

 

[II] Verdadeira. O espaço percorrido é dado pela área entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. 

10 10
S   S 50 m.

2
Δ Δ


=  =  

 

[III] Falsa. A velocidade é variável. 

 

[IV] Falsa. A velocidade aumenta 1,0 m/s a cada segundo.   

 

5. e 

Da equação de Torricelli: 
 

2 2 2 2 2
0v v 2 a S    v 30 2 5 50 v 400    v 20 m/s  

v 72 km/h.

Δ= −  = −    =  = 

=
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6. b 

 

Supondo essas acelerações constantes, aplicando a equação de Torricelli para o movimento 

uniformemente retardado, vem: 

 

2 2 2 2
0 0

2
2

2 1 1
0

1 22
2

2 1

3
1 2

v v 2 a S  0 v 2 a S   

20
a     a 0,5 m/s

v 2 400
a   a a 0,5 0,8  

2 S 20
a     a 0,8 m/s

2 250

a a 0,3 m/s .

Δ Δ

Δ

= −  = − 


=  =

 
=   − = − 


=  = 

− =

   

 

7. a) Dados: 
3S 1.200 km 1.200 10  m; t 800 s.Δ Δ= =  =  

3

m m
S 1.200 10

v    v 1.500 m/s.
t 800

Δ

Δ


= =  =  

 

b) Dados: 0 0S 32 km 32.000 m; S 0; v 0; t 80 s.= = = = =  

R R2 2 2
0 0 R

a a
S S v t t   32.000 80   a 10 m/s .

2 2
= + +  =  =    

 

8. c 

Dados do gráfico: 0x 0; t 2s (v 0 e x 20m).= =  = =  

 

Como o gráfico é um arco de parábola, trata-se de movimento uniformemente variado (MUV). Usando, 

então, as respectivas equações: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0 0

22
0 0 0

-v v a t   0 v a 2    v 2 a    I   

t 2 s a a
x v t t   20 v 2 2  20 2 v 2 a   II

2 2

 = +  = +  =


=  
= +  = +  = +



 

 

(I) em (II): 

( ) 220 2 2a 2 a    2 a 20     a 10 m/s .= − +  = −  =  

 

Em (I): 

( )0 0 0v 2 a  v 2 10   v 20 m/s.= −  = − −  =    

 

9. b 

 

Dado: S0 = 46 m. 

Do gráfico: 

0 2t 0  v 10 m/s v 0 10
  a   a 2 m/s .

t 5 s  v 0 t 5 0

Δ

Δ

=  = −
 = =  = −

=  = −   
 

Aplicando a função horária do espaço para o instante t = 8 s: 



 

 
F

ís
. 

( ) ( )
22

0 0
a 2

S S v t t   S 46 10 8 8 46 80 64 
2 2

S 62 m.

−
= + +  = + + = + − 

=

 
 

 

10. d 

Durante o tempo de reação do condutor, a velocidade escalar é constante. Portanto, durante esse 

intervalo de tempo, o gráfico da velocidade escalar em função da distância é um segmento de reta 

horizontal. 

 

A partir da aplicação dos freios, se a desaceleração tem intensidade constante, o movimento é 

uniformemente variado (MUV). Então o módulo da velocidade escalar varia com a distância percorrida 

(D)  de acordo com a equação de Torricelli: 

 

2 2 2
0 0v v 2aD  v v 2aD.= −  = −  

 

O gráfico dessa expressão é um arco de parábola de concavidade para baixo.    
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População brasileira : desafios e 

crescimento 

07 

mai 
 

RESUMO   
 

 

População Brasileira 

 

O Brasil, com uma população absoluta de 207,7 milhões de habitantes, é o 5º país mais populoso do mundo. 

Porém, sua participação no contexto demográfico mundial nem sempre foi tão expressiva: nos últimos 50 

anos é que se verificou um processo extremamente acelerado de crescimento populacional.  

 

A população de um país pode crescer numericamente de duas formas: 

• Crescimento vertical: Fundamentado na diferença entre a quantidade de crianças que nascem e a 

quantidade de pessoas que morrem em determinado ano. Subtraindo-se a segunda taxa da primeira, 

tem-se o chamado crescimento natural ou crescimento vegetativo da população, que é indicado em 

valores percentuais ou em milhagem. 

• Crescimento horizontal: Corresponde às migrações  deslocamentos de pessoas que emigram 

(saem) de um país e imigram (chegam) em outro. Esse processo afeta diretamente o número de 

habitantes dos dois países, o de origem e o de destino.  

 

O crescimento vegetativo vem sofrendo uma queda gradual. Apesar disso, tais taxas ainda são bastante 

elevadas. O crescimento vegetativo dos países desenvolvidos, por exemplo, é inferior a 1%.  

 

As taxas de natalidade no Brasil estavam entre as mais elevadas do mundo, porém, vêm decrescendo 

nitidamente nos últimos anos. Após 1970, principalmente, constatam-se diversos fatores inibidores de 

natalidade típicos do meio urbano: a maioria das pessoas se casa com idade mais elevada que no meio rural, 

o que diminui o período social de fertilidade e, consequentemente, a média de filhos por família. Além disso, 

o custo da criação dos filhos é muito elevado, pois as exigências são mais caras (educação, vestuário, 

transporte), a integração da mulher no mercado de trabalho, somada à falta de creches, impõe restrições à 

gravidez, e o acesso a métodos anticoncepcionais, especialmente a partir da última década, é mais fácil. 

 

As taxas de mortalidade no Brasil apresentam declínio ainda mais acentuado que as de natalidade, 

especialmente a partir de 1940. A queda desse índice, particularmente entre 1940 e 1970, também está 

relacionada ao processo de industrialização e à migração do campo para a cidade, pois, entre outros fatores, 

no meio urbano: há mais centros de atendimento médico-hospitalar que no campo, ou seja, a população 

tem mais acesso à assistência médica. Além disso, a difusão de campanhas de vacinação gratuita é mais fácil, 

proporcionando o desenvolvimento da medicina preventiva, e o saneamento básico é mais amplo que nas 

áreas rurais.  

 

De forma geral, observa-se uma diminuição da natalidade no Brasil e respectivo envelhecimento da sua 

população, configurando o que se denomina um período de transição demográfica. Esse processo é um dos 

assuntos de população brasileira mais cobrados nos vestibulares da Fuvest, Comvest e Vunesp.   
  

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

1. Examine o gráfico. 

 
(http://atlasescolar.ibge.gov.br. Adaptado.) 
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Sobre a evolução da mortalidade infantil no Brasil e suas possíveis causas, é correto afirmar que, no 

período analisado,  

a) o Nordeste apresentou a maior redução no período, devido à melhoria no acesso da população 

aos serviços de saúde pública e de saneamento básico.  

b) o Centro-Oeste conservou seus índices durante o período, devido à estagnação na oferta de 

serviços de saúde pública e à manutenção da renda da população.  

c) o Norte, contrariando a tendência do gráfico, encerrou 2008 com o pior índice de todo o período, 

devido à precariedade de serviços de saúde pública e de saneamento básico.  

d) o Sudeste conservou o menor índice devido à ampliação dos serviços de saúde pública e à melhora 

nos níveis de renda da população.  

e) o Sul apresentou piora em seu índice devido à ausência de serviços de saúde pública e de 

infraestruturas de saneamento básico satisfatórios. 

 

2.  

 
O Globo, 25/04/2010 

 

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma 

resposta às transformações na composição etária da população brasileira. 

Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa:  

a) revisão das bases da legislação sindical  

b) alteração das regras da previdência social  

c) expansão das verbas para o ensino fundamental  

d) ampliação dos programas de prevenção sanitária 

 

3. Sobre as causas e os possíveis efeitos da previsão de mudança da estrutura etária brasileira entre 2000 

e 2035, pode-se afirmar que 

 
(http://noticias.uol.com.br) 
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a) a expansão do topo da pirâmide está associada à tendência de crescimento da expectativa de vida 

no Brasil e um de seus efeitos deverá ser a diminuição de demanda por serviços de saúde dirigidos 

à população idosa do país. 

b) a redução do topo da pirâmide etária está associada à tendência de crescimento da expectativa de 

vida no Brasil e um de seus efeitos deverá ser o aumento dos serviços turísticos destinados 

especialmente à população idosa do país. 

c) a redução da base da pirâmide está associada à queda da taxa de natalidade e um dos seus efeitos 

deverá ser a diminuição do número de jovens em idade escolar no país. 

d) a redução da base da pirâmide está associada ao aumento da taxa de fecundidade e um dos seus 

efeitos deverá ser o aumento total do número de jovens em idade escolar no país. 

e) o aumento proporcional da população adulta no país está associado ao aumento da taxa de 

natalidade e um dos seus efeitos deverá ser a constituição de uma situação de pleno emprego 

junto à população adulta do país. 

 

4.  

  
(Ana M. N. Vasconcelos e Marília M. F. Gomes. "Transição demográfica: a experiência brasileira". Epidemiologia e serviços 

de saúde, outubro/dezembro de 2012. Adaptado.) 

 

Razão de dependência corresponde ao peso da população considerada inativa sobre a população 

ativa. Determine, a partir das informações da tabela, as décadas que apresentaram a maior e a menor 

razão de dependência para a população brasileira. Apresente duas condições que determinam o 

processo de transição demográfica analisado. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Em cerca de quarenta anos, o Brasil passou da iminente ameaça de explosão demográfica para a 

perspectiva de redução da população, caso continuem nascendo relativamente tão poucas crianças e 

não haja um processo de imigração internacional que compense a diminuição dos nascimentos. Hoje 

a população brasileira continua crescendo, mas em ritmo cada vez menor. 
(LÚCIO, C. et al. As mudanças da população brasileira. Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo. 2013) 

 

O atual padrão demográfico do Brasil apresenta como tendência a(o) 

a) progressão do envelhecimento 

b) elevação da taxa de fecundidade 

c) aceleração do crescimento vegetativo 

d) estagnação da emigração internacional 

 

2. Observe os seguintes mapas do Brasil. 
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Os mapas representam, respectivamente, os temas: 

a) Natalidade  Mortalidade infantil  IDH  

b) Mortalidade infantil  Alfabetização  Trabalho infantil  

c) Alfabetização  Trabalho infantil  IDH  

d) Natalidade  IDH  Trabalho infantil  

e) Alfabetização  Mortalidade infantil  Natalidade 

 

3. Considerando as atuais características demográficas da população indígena brasileira, assinale a 

alternativa correta.  

a) Ainda existem etnias indígenas isoladas no interior da Amazônia, vivendo em grandes aldeias, com 

predominância de idosos, e desenvolvendo roças para o autoconsumo.  

b) A atual população indígena brasileira supera, em contingente e em etnias, os habitantes nativos 

encontrados no início da colonização no século XVI.  

c) Enquanto a população indígena do centro-sul obteve crescimento demográfico, a população 

habitante da Amazônica apresentou forte redução de contingente.  

d) Verifica-se a tendência de reversão da curva demográfica, tendo em vista o crescimento atual da 

população indígena no país, sendo que a maior parcela desse contingente vive em áreas rurais. 

 

4. A taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto da população jovem (menores 

de 15 anos) e idosa (com 60 anos ou mais) em relação à população total. Ela expressa a proporção da 

população sustentada pela população economicamente ativa. 

 

 
Adaptado de veja.abril.com.br, 28/11/2012 

 

A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer o seguinte impacto sobre as 

despesas governamentais nas próximas duas décadas: 

a) redução do déficit da previdência social 

b) diminuição das verbas para a rede de saúde 

c) elevação dos investimentos na educação infantil 

d) ampliação dos recursos com seguro-desemprego 
 

5. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um 

alerta para o futuro. 

 
Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 20 out. 2015 (adaptado). 

 

Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado 

é a diminuição da  

a) oferta de mão de obra nacional.  

b) média de expectativa de vida.  

c) disponibilidade de serviços de saúde.  

d) despesa de natureza previdenciária.  

e) imigração de trabalhadores qualificados. 
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6. Analise o mapa 

 
Atlas Nacional do Brasil. Digital. IBGE. Acessado em setembro de 2016. Adaptado. 

 

a) Cite uma região brasileira que teve grande crescimento populacional no período indicado e explique 

dois fatores que levaram a esse crescimento. 

b) O elevado crescimento em algumas áreas, no período representado no mapa, significa a reversão 

da tendência histórica de concentração populacional no pais? Justifique sua resposta. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

A proporção de idosos na população deve saltar dos atuais cerca de 8% para cerca de 23% em 2050. 

Contudo, o problema da previdência oficial, nos moldes atuais, é muito mais grave. Assumindo que a idade 

média de aposentadoria continue próxima aos 55 anos, a proporção de aposentados na população atingiria 

36% em 2050. Além disso, os aposentados do futuro viverão significativamente mais. A expectativa de vida 

ao nascer, que em 1960 era de 55 anos, hoje já é de 75 anos. O sistema não só terá que arcar com um maior 

número de beneficiários, como também com benefícios por muito mais tempo. Sendo que, ao mesmo 

tempo, a proporção de trabalhadores na população, que financia as aposentadorias, irá se reduzir.  
Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2016/Ficamos-velhos-antes-de-nos-tornarmos-ricos 

 

O texto revela um grande desafio que o Brasil precisa enfrentar desde já. Nesse sentido, indique 

possíveis soluções para a crise do setor previdenciário do país. 
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Exercícios de aula 

 

1. a 

A partir da intepretação do gráfico, é possível perceber que a Região Nordeste apresenta uma 

significativa diminuição na taxa de mortalidade infantil. Isso ocorre devido a melhorias no saneamento 

básico e programas de apoio social (Bolsa Família), permitindo um maior acesso a alimentos e a 

consecutiva diminuição nos casos de desnutrição. 

 

2. b 

As transformações na pirâmide etária (1980 a 2010), indicam o envelhecimento da população, tal como 

pode-se observar no corpo e ápice da pirâmide. O aumento da esperança de vida ao nascer exige um 

planejamento maior sobre a questão previdenciária (equilíbrio entre arrecadação e gasto previdenciário). 

 

3. c 

A redução da base da pirâmide significa um menor número de nascimentos (queda da taxa de natalidade). 

Uma das consequências será a diminuição do número de jovens em idade escolar. 

 

4. As décadas de 1950 e 2010 são as que apresentam, respectivamente, maior e menor razões de 

dependência. A queda das taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade e o aumento da expectativa 

de vida sãos as atuais condições que caracterizam o processo de transição demográfica brasileira. 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

O atual padrão demográfico brasileiro é de envelhecimento da população, resultante da melhoria da 

qualidade de vida e influenciado, também, pela diminuição do crescimento vegetativo. 

 

2. c 

O nível de alfabetização é um valor mensurado em percentual e, dada a condição econômica brasileira, 

esse nível é mais elevado no Centro-Sul do país, podendo ser associado ao mapa I. O trabalho infantil 

apresenta valores maiores no campo. Assim, os estados mais urbanizados apresentam um indicador 

menor, tal como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, permitindo associar o mapa II ao trabalho infantil. 

Já o IDH é um indicador que varia de 0 a 1. Quanto maior é esse valor, melhor é o IDH, sendo o Centro-

Sul a região que apresenta o maior IDH do país, o que permite associar esse indicador ao mapa III. 

 

3. d 

Com a instituição de reservas indígenas e uma série de outras políticas sociais para a proteção desse 

grupo, observa-se, nos últimos anos, um crescimento dessa população. Essa tendência decorre, 

principalmente, do reconhecimento da população indígena e, também, da diminuição da mortalidade, 

uma vez que existem programas médicos e de assistência para essas comunidades. É importante ressaltar 

que, pela própria característica desses povos, mais de 60% vivem em áreas rurais. 

 

4. a 

A diminuição do percentual da população dependente, isto é, aquela sustentada pela população 

economicamente ativa, permite um alívio nas contas da previdência social, enquanto não há um 

envelhecimento mais acentuado da população brasileira. 

 

5. a 
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O gráfico mostra a clara redução do número de filhos por mulher em idade ativa (taxa de fecundidade), 

chegando a taxas menores que 2, assim, não cobrindo a taxa de reposição média da população. Em um 

cenário desse, as consequências mais diretas são: redução da mão de obra e do mercado consumidor e 

a crise no setor previdenciário. 

 

6.  

a) Com grande crescimento populacional, pode-se destacar a Região Norte. A taxa de fecundidade e os 

fluxos migratórios decorrentes da expansão da fronteira agropecuária podem ser destacados entre os 

fatores que levaram a esse crescimento. 

b) Não. O pequeno aumento do percentual da população absoluta pode ser explicado pelo crescimento 

demográfico mais acelerado na Amazônia Legal. O Norte apresenta cerca de 8% da população do país. 

O Centro-Oeste apresenta cerca de 7% do total populacional. Porém, a população brasileira ainda se 

encontra concentrada no Sudeste, que apresenta 42% da população do país, além de, historicamente, 

ser concentrada na faixa litorânea. 

 

 

Questão Contexto  
 

Alterar a lógica do regime previdenciário de repartição (em que os trabalhadores ativos financiam a 

aposentadoria dos mais velhos) para um regime de capitalização (em que a poupança de cada trabalhador 

financiaria a sua própria aposentadoria). Entretanto, tal mudança pode dificultar o acesso à aposentadoria 

quando, durante a fase laborativa, o trabalhador não obtiver valores suficientes para a aposentadoria. Além 

de que o aumento da expectativa de vida pode diminuir ou esgotar o valor que será recebido. O aumento da 

idade de aposentadoria e do tempo de contribuição são possíveis soluções que o governo vem buscando. 

Recuperar parte da dívida previdenciária que as empresas devedoras têm com o governo federal seria outra 

opção. 
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A Europa no Século XIX-

Aprofundamento  
07 

mai 

 

 

RESUMO   
 

 

Este resumo ira tratar dos principais temas políticos, sociais e econômicos na Europa no século XIX, a 

finalidade é entender e revisar um pouco mais do que ajudou a formar os aspectos mais marcantes do século 

XX, faremos também ligações com os mais importantes acontecimentos do século XVIII que determinaram a 

passagem para a idade contemporânea. 

 

Aspectos políticos 

 

As mudanças políticas do século XIX foram sem sombra de dúvida as mais importantes para a compreensão 

do mundo atual, mesmo com as incríveis reviravoltas da metade do século XX as mudanças ocorridas no 

século XIX permaneceram de certo modo. Os cinquenta primeiros anos do século XIX foram os do 

surgimento do liberalismo político e econômico nas revoltas de 1820 até 1848, o domínio napoleônico sobre 

a Europa foi o principal disseminador dessa ideologia já que Napoleão era adepto das ideias girondinas, 

vemos com isso também o surgimento do nacionalismo contra a invasão napoleônicas por parte de seus 

opositores. 

 

Outro acontecimento político muito interessante foram as unificações tardias, Itália e Alemanha 

protagonizaram na segunda metade do século diversas lutas que terminaram na unificação das duas regiões 

que antes viviam divididos em diversos estados, as duas nações foram unidas sob um rei mas com o capital 

das burguesias locais, no caso da Itália com o Conde Cavour de Piemonte e Sardenha e no caso da Alemanha 

o Otto Von Bismark da Prússia, os dois primeiros ministros eram dos países mais industrializados e tinham 

alianças com as burguesias de suas regiões. 

 

A segunda revolução industrial acontecida no meio do século XIX deu ao homem inúmeras possibilidades 

tecnológicas, assim a demanda por matéria prima e consumidores aumentava juntamente com os avanços 

tecnológicos. A busca das indústrias pela expansão do mercado levou-as para as antigas colônias na costa 

africana e na Ásia, os países tomariam posse desses territórios de onde sairiam somente depois da metade do 

século XX. Os países da América Latina sofreriam também com uma imensa pressão e intervenções dos países 

europeus a fim de proteger os seus investimentos. 

 

Aspectos sociais 

 

O século XIX foi a consolidação do poder burguês na Europa, o período napoleônico foi o consolidador dos 

ideais burgueses girondinos que foram formados durante a revolução francesa, e mesmo depois das lutas 

contra a dominação napoleônica os ideais de igualdade jurídica e liberdade de comércio sobreviveram a 

restauração das monarquias e deram origem para o liberalismo político que combinado ao nacionalismo deu 

origem aos estados contemporâneos. 

 

Juntamente com o surgimento da burguesia industrial surgiria o proletariado que desempenhava 

praticamente todas as funções da sociedade, essa classe surge junto com as máquinas praticamente, mas a 

seu lugar na política e sociedade demorou a chegar e somente com a organização dos sindicatos os 

trabalhadores puderam disputar melhores condições de vida e trabalho. O surgimento do socialismo é mais 

localizado em 1848 com o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels e é identificado com as massas 

operárias já que este defende a igualdade econômica entre os homens o meio seria a divisão dos meio de 

produção, essa ideologia surgiu por meio da observação das enormes injustiças e diferenças sociais entre 

burgueses e operários. 

 

Depois da metade do século a escravidão no mundo começou a ser fortemente combatida pelos ingleses e 

outros países europeus, estes estavam atrás dos mercados consumidores que a libertação dos escravos daria. 

No entanto, outro aspecto racista dominaria o conhecimento científico no fim do século, as ciências como 
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a frenologia tentavam provar a superioridade racial branca a fim de justificar a dominação sob os continentes 

africanos e asiáticos, essas teorias foram levadas em conta até a Segunda Guerra Mundial onde diversos 

soldados africanos e asiáticos derrotaram os nazistas. 

 

Aspectos econômicos 

 

O capitalismo industrial tomou conta da economia no século XIX e se consolidou definitivamente para o 

século XX onde dominaria o mundo devido ao imperialismo que espalho o modelo econômico para todos 

os cantos do planeta, isso mudaria profundamente todos os aspectos da realidade humana, pois junto com 

o modelo econômico vinha uma ideologia, logo até o século XX todos os cantos estariam emergidos nessa 

realidade. 

 

Junto com essa dominação mundial vinham as disputas entre as potências, os países industriais disputavam 

o mercado da África e da Ásia, essas disputas foram refletidas em conflitos bélicos primeiro nas colônias e 

mais tarde na própria Europa. A primeira guerra mundial foi o conflito previsto e praticamente inevitável, as 

disputas imperialistas menores se acumularam até o grande conflito que puxou a produção europeia ao 

máximo.  

 

EXERCÍCIOS DE AULA  
 

 

1. Sobre o chamado despotismo esclarecido é correto afirmar que:  

a) foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias, tendo por característica a utilização 

dos princípios do Iluminismo.  

b) foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas 

elaboradas pelos filósofos da época.  

c) foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das monarquias europeias reformarem 

estruturalmente seus Estados.  

d) foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem o programa de modernização 

proposto pelos filósofos iluministas.  

e) foi uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de algumas monarquias reformarem, sem alterá-

las, as estruturas vigentes.  

 

2. Em 1703, é assinado o Tratado de Mathuen entre Portugal e Inglaterra. Este acordo, segundo Celso 

foi o Tratado de Mathuen e discuta a afirmativa de Celso Furtado.  

 

3. Nas Revoluções Francesa (1789), Mexicana (1910), Russa (1917) e Chinesa (1949), há um elemento comum 

a todas. Trata-se da:  

a) presença imperialista.  

b) ideologia socialista.  

c) ideologia liberal.  

d) participação do operariado.  

e) participação do campesinato.  

 

4. Na independência de países da América Latina, da Bélgica, da Grécia e da Bulgária, e nas unificações 

italianas e alemã, esteve presente o:  

a) Marxismo, que se constituiu em elementos aglutinador dos partidários das revoluções.  

b) Nacionalismo, que figurou como força revolucionária no século XIX.  

c) Iluminismo, que representou a base ideológica dos movimentos reacionários de restauração.  

d) Liberalismo, que serviu de sustentação para o retorno à velha ordem econômica do século XVIII.  

e) Bonapartismo, que representou o apoio dos setores militares às lideranças locais. 
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5.  

a estrada apontada por seu interesse e para levar onde lhe aprouver, sua indústria e seu capital, 

 
(SMITH, Adam. Textes Choisis. Paris, Dalloz, 1950, p. 275) 

 

Este texto apresenta a máxima do liberalismo inglês do século XVIII, pressupondo que a noção de 

liberdade ligava-se ao reino da Natureza, sem vinculações com a problemática do espaço. Assinale a 

opção que se identifica, corretamente, com o pensamento de Adam Smith.  

a) As atitudes políticas dos cidadãos, em particular sua liberdade de escolher seus representantes, 

era tema de interesse vital para os liberais do século XVIII, mormente em face dos primeiros 

movimentos operários.  

b) A idei um espaço socialmente construído, é um dos fundamentos do 

liberalismo do século XVIII.  

c) 

século XVIII.  

d) implesmente, o conjunto de habitantes de 

uma província, de um país ou de um reino, pertencendo muito mais ao domínio da Natureza.  

e) O pensamento liberal parte do reconhecimento do valor e importância da cooperação humana 

mediante a forte presença do Estado. 

 

6. Em 1998, comemorou-se o sesquicentenário do Manifesto Comunista. No entanto, entre 1850 e 1860, 

não se podia antever o brilhante futuro que lhe estava reservado. Inúmeros fatores podem explicar a 

a metade do século XIX. Entre os fatores 

responsáveis pela difusão das ideias contidas no Manifesto Comunista destacam-se:  

a) a importância do Manifesto para a Comuna de Paris e a unificação alemã  

b) a primazia de Lenin junto à Iª Internacional e o surgimento de dois partidos operários de peso na 

Alemanha  

c) a primazia de Marx junto à Associação Internacional dos Trabalhadores e o surgimento de novos 

partidos trabalhistas pelo mundo  

d) a fundação de partidos trabalhistas pelo mundo e o profundo nacionalismo do Manifesto  

e) o nacionalismo expresso no texto e a primazia de Marx junto à Iª Internacional 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA  
  

 

1.  A expansão imperialista sobre os territórios asiáticos e africanos no decorrer do século XIX foi, antes 

de tudo, um ato de conquista. A partir desta afirmativa, identifique a opção que indica a nação europeia 

expansionista, a região colonizada e o movimento de resistência possíveis de interrelacionar-se 

corretamente.  

a) França / Argélia / Guerra do Boxers  

b) Inglaterra / Índia / Revolta dos Cipaios  

c) Inglaterra / Sudão / Revolta dos Boers  

d) Portugal / Angola / MPLA  

e) Alemanha / China / Movimento Taiping 

 

2. Referindo-

aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos 

desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-  
(HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções: Europa, 1789- 1848, 3ed, Rio de Janeiro: Paze Terra, 1981.)  

 

a) Identifique o processo histórico ao qual o autor se refere no texto acima.  

b) Dentre as várias razões que explicam o pioneirismo inglês no mesmo processo, aponte e explique 

duas delas. 
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3. O século XVIII conheceu extraordinário desenvolvimento das ciências e da filosofia, possibilitando ao 

homem ocidental avanços e conquistas substanciais. Identifique uma das consequências desse 

desenvolvimento.  

a) Romperam-se as concepções aristotélicas defendidas pela Igreja Católica Apostólica Romana.  

b) Criaram-se as ideias de um Cosmos hermético e hierarquizado.  

c) Valorizavam-se as noções de que a natureza e tudo que nela se encontrava é imutável.  

d) Reconstituiram-se os postulados da escolástica e a supremacia da fé sobre a razão.  

e) Propuseram-se novos métodos científicos sobretudo, na área das ciências sociais. 

 

4. Desde a 0h de hoje (20h de ontem em Brasília), existe uma só Alemanha. O hasteamento da bandeira 

alemã de 75 metros no mastro de 45 metros de altura em frente ao Reichstag, prédio do Parlamento, 

em Berlim, no primeiro minuto deste dia 03, selou a anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental. A 

praça da República, onde fica o Reichstag, estava totalmente tomada. Centenas de Milhares de 

alemães cantaram em coro a canção da Alemanha, hino nacional, para celebrar o fim da divisão do 

país.  
Folha de S. Paulo, Quarta-feira, 03 de outubro de 1990.  

 

A notícia anterior refere-se 

No passado, a unificação alemã também foi o principal objetivo da ação política de Bismarck, que, para 

concretizá-la em 1871, combateu:  

a) Espanha, Prússia e Áustria  

b) França, Inglaterra e Espanha  

c) Dinamarca, Rússia e Itália  

d) Prússia, Inglaterra e Holanda  

e) Dinamarca, Áustria e França  

 

5. Na segunda metade do século XIX, em face do avanço do Ocidente na Ásia, a China:  

a) tornou-se, como a Índia, uma colônia, com a única diferença de ser dominada por várias potências 

e não apenas pela Inglaterra.  

b) reagiu, como o Japão, realizando, ao mesmo tempo, um processo de restauração imperial e de 

modernização econômica.  

c) manteve, formalmente, seu estatuto de Império Celestial, mas ao preço de enormes perdas e 

concessões às potências ocidentais.  

d) conseguiu fechar-se ao Ocidente graças à Rebelião Taiping, depois de derrotada pela Inglaterra 

na Guerra do Ópio.  

e) resistiu vitoriosamente a todas as agressões do Ocidente até Pequim ser saqueada durante a Guerra 

dos Boxers. 

 

6. As fábricas do século XVIII substituíram as antigas oficinas artesanais. Explique o que eram essas oficinas 

e as diferenças entre elas e o sistema da fábrica.  

 

7.  

 

ulhou numa imensa escuridão devido à pane de uma central 

hidrelétrica, situada nas cataratas do Niágara. A cidade foi lançada bruscamente nas trevas e os jornais, 

confeccionados manualmente, perceberam a extrema vulnerabilidade da sociedade industrial. Um 

escritor se inspirou nesse acontecimento e fez um livro de ficção chamado Uma Nova Idade Média de 

 

 

a) Que formas de energia estão envolvidas no processo de geração numa hidrelétrica?  

b) Qual o sistema de pensamento do século XVIII que fez a associação entre a luz e o progresso 

científico?  

c) Segundo esse sistema de pensamento, quais as características da Idade Média?  

 

8. Ó Celeste Guilhotina, Abrevias rainhas e reis, Por tua influência divina Reconquistamos nossos direitos.  
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a) Identifique o acontecimento histórico ocorrido na Europa no final do século XVIII, ao qual esses 

versos se referem.  

b) Mencione duas características do poder do rei numa sociedade do Antigo Regime.  

c) Cite dois direitos assegurados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 

9. No período de 1756 a 1763, franceses e ingleses enfrentaram-se num conflito denominado Guerra dos 

Sete Anos. O continente americano destacou-se por ser o principal teatro de operações beligerantes. 

Foi resultado desse conflito a vitória:  

a) francesa, que lhe garantiu o total controle das regiões do Canadá e Vale do Ohio.  

b) inglesa, que favoreceu a autonomia política das colônias contra o absolutismo francês.  

c) espanhola, que se aproveitando da fragilidade dos envolvidos, ampliou seu território a partir do 

México.  

d) francesa, que ampliou a autonomia política das colônias em favor do comércio com a Guiana 

Francesa.  

e) inglesa, que saiu enfraquecida economicamente e tornou mais rígido seu controle sobre as 

colônias, desencadeando a Revolução Americana. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

O mundo mesmo antes da globalização do século XX já estava conectado de certa forma, principalmente 

por causa do sistema comercial atlântico, principalmente entre a Europa e as Américas. Sendo assim 

podemos afirmar que o que ocorria na Europa de certo modo refletia no outro lado do atlântico, assim, 

aponte e explique um acontecimento que foi influenciada nas américas por ações europeias.  
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

O despotismo esclarecido foi um artifício usado pelos impérios do século XVIII e XIX para tentar manter 

seu poder frente as mudanças políticas. 

 

2. O tratado de Mathuen é assinado em plena Guerra da Sucessão Espanhola, entre Portugal e Inglaterra, 

em 1703. Previa que os panos ingleses entrariam em Portugal sem pagar nenhuma taxa alfandegária, ao 

passo que os vinhos portugueses seriam importados pela Inglaterra, pagando uma taxa apenas um terço 

mais barata que a dos vinhos franceses.  

Neste sentido, realmente há o aniquilamento da incipiente manufatura portuguesa, incapaz de resistir à 

concorrência dos produtos ingleses, geralmente mais baratos e de qualidade superior. Além disso, com 

o consumo maior de panos do que de vinhos, há o brutal aumento do déficit da balança comercial 

portuguesa que será sanado, justamente, com o ouro brasileiro, recém descoberto. Daí a afirmação de 

Celso Furtado a respeito da transferência do impulso dinâmico da produção aurífera brasileira para a 

Inglaterra. 

 

O tratado de panos e vinhos foi um fracasso para Portugal, já que os panos importados geraram mais 

lucro aos ingleses que os vinhos para os portugueses, o que fez a reserve aurífera se esvair para os 

britânicos deixando Portugal em uma profunda crise no século XIX. 

 

3. e 

Depois da revolução francesa todas as revoluções contaram com a massa camponesa. 

 

4. b 

O nacionalismo surgido durante a resistência contra as tropas napoleônicas foi determinante no 

surgimento dessas nações. 

 

5. d  

O conceito de nação não poderia representar a mesma coisa que representou no século XIX, logo o 

conceito de Adam Smith seria diferente. 

 

6. c 

A Internacional Comunista ajudou a divulgar os ideais comunistas entre os operários. 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

A guerra dos cipaios foi um importante movimento de resistência contra a dominação imperialista 

britânica. 

 

2. a) O candidato deverá ser capaz de identificar a Revolução Industrial como sendo o processo histórico 

ao qual Eric Hobsbawm se refere.  

b) A eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra esteve relacionada a uma série de pré-condições 

existentes naquele país. Dentre os vários fatores que explicam o pioneirismo inglês neste processo, o 

aluno poderá destacar, por exemplo:  
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 Existência de capitais anteriormente acumulados, graças, sobretudo, à exploração colonial. Grande 

parte desses capitais estava concentrada em mãos de pessoas dispostas a investir no progresso 

econômico;  

 O processo de cercamento dos campos propiciou o surgimento de um grande contingente de 

trabalhadores desprovidos dos meios necessários para suprir suas necessidades básicas de subsistência, 

o que os tornava aptos a aceitarem a disciplina do trabalho nas fábricas;  

 Existência de um mercado consumidor consolidado que funcionava como condição fundamental não 

só para o início da industrialização, mas, sobretudo, para a manutenção de nível de reprodução do 

sistema. Isto porque, a maquinofatura inverte a relação anteriormente existente entre produção e 

consumo. Antes, a produção era definida pelo mercado. No sistema capitalista, o mercado é criado de 

acordo com a produção;  

 Integração do mercado nacional, no sentido da existência de circuitos mercantis de escoamento da 

produção, relativamente bem constituídos (sistema de transportes e comunicações);  

 Fornecimento garantido de matérias-primas, particularmente do algodão. O fornecimento abundante 

e constante de matérias-primas era fundamental para garantir o funcionamento do sistema de 

maquinofatura que pressupõe a produção de artigos de consumo em massa;  

 Existência de uma burguesia que já controlava o poder político (revoluções burguesas do século XVII), 

o que lhe permitia romper os entraves feudais que eventualmente pudessem travar ou desacelerar o 

desenvolvimento industrial. 

As indústrias surgiram na Inglaterra graças á essas pré-condições, mas especialmente do fato de ter uma 

burguesia com importância política. 

 

3. a 

A superação do saber dominado pela igreja católica foi um fator importante para o avanço científico. 

 

4. e  

A primeira unificação alemã foi cercada de lutas para a formação do espaço nacional a fim de unificar os 

povos germânicos. 

 

5. c  

A forma de dominação na China foi bem peculiar já que manteve as estruturas mas com o comando de 

fato na mão das potências imperialistas. 

 

6. Com o renascimento urbano, a partir do século XI, ganha importância a produção urbana realizada na 

oficina artesanal onde o trabalhador artesão tinha o domínio sobre a produção. O mestre artesão, 

auxiliado pelo aprendiz, controlava a produção e seu ritmo desde a obtenção da matéria-prima até a 

venda do produto na sua própria oficina. Com a Revolução Industrial tem origem o sistema de fábrica, 

na qual o trabalhador (agora proletário) perde o domínio sobre a produção, isto é, o proletário não tem 

mais a propriedade nem dos meios de produção (matérias-primas, instrumentos de trabalho) nem do 

produto, restando-lhe somente a força de trabalho que vende por um salário. A produção tem a 

supremacia da máquina e o ritmo da produção é dado pela necessidade do mercado. 

 

Podemos ressaltar a perda do controle da produção como a maior diferença, antes o artesão era dono 

absoluto de sua produção, na revolução industrial os burgueses tiveram a posse dos meios e do produto. 

 

7. 

 

b) Foi o pensamento iluminista.  

pelo obscurantismo e superstição. 

 

O iluminismo nascido no século XVIII deu as bases para as ideologias modernas do século XIX e XX. 

 

8. a) Revolução Francesa  
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b) as que apontam para o poder absoluto do rei (poder divino, monarquia absolutista, concentração de 

poderes, elaboração e execução de leis); para a legitimação desse poder pela nobreza e pelo clero 

(corte, presença da nobreza); para o poder de concessão de privilégios e monopólios (leigos ou 

eclesiásticos) e para o direito de vida e morte sobre os súditos.  

c) a representação política através do voto (ainda que não universal); a igualdade jurídica (perante a lei); 

a liberdade (seguida de qualificativo relativo, por exemplo, a expressão de impressão, etc.); o direito à 

propriedade; o direito à segurança; o direito de julgamento por seus pares; o direito de resistir à 

opressão, ainda que praticada pelo Estado; e a defesa da soberania da nação. 

 

A guilhotina no século XVIII foi um símbolo, fúnebre, de liberdade para o povo. Isso inspirou as revoltas 

da primeira metade do século XIX. 

 

9. e 

Um endurecimento nas políticas sempre provoca, mesmo que mínima, uma reação dos atingidos por 

essas mudanças. 

 

Questão Contexto 
 

Um exemplo clássico dos eventos europeus influenciando nas Américas foi a Revolução do Porto de 1820, a 

medida que esta pedia a volta de D. João IV para Portugal e a recolonização do Brasil estes pedidos geravam 

revolta nos emancipacionistas brasileiros o que influenciou na independência. 
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Romantismo: Particularidades de 

Álvares de Azevedo e Castro Alves 

11 

mai 
 

RESUMO   
 

 

 O Romantismo é uma escola literária de caráter especialmente subjetivo  ou seja, o eu é o assunto 

principal e mais importante da produção literária. Esse individualismo romântico é o que dá margem a outras 

características que definem essa escola, como o ideal de liberdade, o escapismo, a boemia e a postura muito 

idealista adotada pelos românticos. (veja a aula anterior, sobre romantismo, para mais detalhes). 
 No Brasil, a poesia romântica é tradicionalmente classificada em três fases: Indianista, Ultrarromântica 

e Condoreira. Vale lembrar que, formalmente, a lírica romântica tem uma preocupação rítmica e de rimas 

que não necessariamente se prende às formas clássicas (como o soneto)  afinal, um dos ideais românticos 

é o de liberdade. 

 

1ª Geração Romântica  Indianista 

 
 or tratar vastamente 

do motivo do indígena brasileiro. Na prosa, o maior expoente do indianismo é José de Alencar, com O 

Guarani, Iracema e Ubirajara; já na poesia, o nome mais marcante é Gonçalves Dias, especialmente por I-

Juca-Pirama. 
 Deve-se notar que o Romantismo europeu voltou-se para a imagem do cavaleiro medieval como ideal 

de pureza. No Brasil, isso ocorre de maneira similar: volta-se para uma imagem construída de pureza e 

bondade, porém no lugar do cavaleiro europeu, a literatura toma para si a imagem do indígena.  
 Essa escolha é marcadamente nacionalista, isto é, parte de uma idealização da Nação. Por isso 

mesmo, os indígenas das poesias românticas não correspondem àqueles que de fato existiam, mas são uma 

imagem criada pelo ideário romântico nacionalista. A noção de um índio dócil, gentil, de certa forma 

domesticado remete ao conceito do bom-selvagem, do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Isso 

permite afirmar que, apesar do conteúdo francamente nacionalista, a geração indianista ainda importa formas 

europeias. 
 No Brasil, o nome de maior destaque é Gonçalves Dias. Famoso por sua Canção do Exílio, o poeta 

também se dedicou à poesia tipicamente indianista. 
 

Canção do Exílio 
 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 
 

Em  cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
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Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 
Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

 

I-Juca-Pirama 

IV 

Meu canto de morte, 

Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 

Nas selvas cresci; 

Guerreiros, descendo 

Da tribo tupi. 

Da tribo pujante, 

Que agora anda errante 

Por fado inconstante, 

Guerreiros, nasci; 

Sou bravo, sou forte, 

Sou filho do Norte; 

Meu canto de morte, 

Guerreiros, ouvi. 

 

 

Não vil, não ignavo, 

Mas forte, mas bravo, 

Serei vosso escravo: 

Aqui virei ter. 

Guerreiros, não coro 

Do pranto que choro: 

Se a vida deploro, 

Também sei morrer. 

 

Marabá 

 

Eu vivo sozinha; ninguém me procura! 

Acaso feitura 

Não sou de Tupá? 

Se algum dentre os homens de mim não se esconde, 

 Tu és, me responde, 

 Tu és Marabá! 

 

 Meus olhos são garços, são cor das safiras, 

 Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 

 Imitam as nuvens de um céu anilado, 

 As cores imitam das vagas do mar! 

 

Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 

"Teus olhos são garços, 

Responde anojado; "mas és Marabá: 

"Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 

"Uns olhos fulgentes, 

"Bem pretos, retintos, não cor d'anajá!" 

 

 É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 

 Da cor das areias batidas do mar; 

 As aves mais brancas, as conchas mais puras 
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 Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 

 

Se ainda me escuta meus agros delírios: 

"És alva de lírios", 

Sorrindo responde; "mas és Marabá: 

"Quero antes um rosto de jambo corado, 

"Um rosto crestado 

"Do sol do deserto, não flor de cajá." 

 

 Meu colo de leve se encurva engraçado, 

 Como hástea pendente do cáctus em flor; 

 Mimosa, indolente, resvalo no prado, 

 Como um soluçado suspiro de amor!  

 

"Eu amo a estatura flexível, ligeira, 

"Qual duma palmeira, 

Então me responde; "tu és Marabá: 

"Quero antes o colo da ema orgulhosa, 

"Que pisa vaidosa, 

"Que as flóreas campinas governa, onde está." 

 

 Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 

 O oiro mais puro não tem seu fulgor; 

 As brisas nos bosques de os ver se enamoram, 

 De os ver tão formosos como um beija-flor! 

 

Mas eles respondem: "Teus longos cabelos, 

"São loiros, são belos, 

"Mas são anelados; tu és Marabá: 

"Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 

"Cabelos compridos, 

"Não cor d'oiro fino, nem cor d'anajá." 

 

E as doces palavras que eu tinha cá dentro 

A quem nas direi? 

O ramo d'acácia na fronte de um homem 

Jamais cingirei: 

 

Jamais um guerreiro da minha arazóia 

Me desprenderá: 

Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, 

Que sou Marabá! 

 

2ª Geração Romântica  Ultrarromântica/Byroniana 
 

 A segunda geração romântica é também chama de ultrarromântica, byroniana. Nela, os ideias 

românticos são levados às últimas consequências, num extremismo característico. Portanto, encontram-se 

na lírica romântica, principalmente: 
• uma profunda insatisfação do eu com o mundo em que vive, o que gera um tédio constante; 

• profunda melancolia; 

• o tédio e a melancolia geram no sujeito um escapismo, ou seja, um desejo constante de escapar de 

sua realidade insatisfatória; 

• valorização do onírico, isto é, do mundo dos sonhos como forma de escape; 

• o escapismo também está presente na boemia exagerada, típica dos românticos;  

• idealização extrema do amor e da mulher amada, que é sempre inatingível; é comum a imagem da 

mulher já morta que, devido à sua perfeição, não pertence à realidade. A mulher dos ultrarromânticos 

existe unicamente na criação do poeta;  

• o amor (ideal) como salvação;  

• há também uma poesia sarcástica, na qual há ironias e provocações quanto ao tema amoroso. 
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 O maior nome da poesia ultrarromântica no Brasil é Álvares de Azevedo, especialmente por sua Lira 

dos Vinte Anos  obra marcada pela melancolia e desejo de morte.  

 

Pálida à Luz 
Pálida à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada, 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 

Era a virgem do mar, na escuma fria 

Pela maré das águas embalada! 

Era um anjo entre nuvens d'alvorada 

Que em sonhos se banhava e se esquecia! 

 

Era mais bela! o seio palpitando 

Negros olhos as pálpebras abrindo 

Formas nuas no leito resvalando 

 

Não te rias de mim, meu anjo lindo! 

Por ti - as noites eu velei chorando, 

Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 

 
Se Eu Morresse Amanhã! 

Se eu morresse amanhã, viria ao menos 

Fechar meus olhos minha triste irmã; 

Minha mãe de saudades morreria 

Se eu morresse amanhã! 

 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 

Que aurora de porvir e que manhã! 

Eu perdera chorando essas coroas 

Se eu morresse amanhã! 

 

Que sol! que céu azul! que dove n'alva 

Acorda a natureza mais loucã! 

Não me batera tanto amor no peito 

Se eu morresse amanhã! 

 

Mas essa dor da vida que devora 

A ânsia de glória, o dolorido afã... 

A dor no peito emudecera ao menos 

Se eu morresse amanhã! 
 

Lembrança de Morrer 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 

Que o espírito enlaça à dor vivente, 

Não derramem por mim nenhuma lágrima 

Em pálpebra demente. 
 

E nem desfolhem na matéria impura 

A flor do vale que adormece ao vento: 

Não quero que uma nota de alegria 

Se cale por meu triste passamento. 
 

Eu deixo a vida como deixa o tédio 

Do deserto, o poento caminheiro, 

... Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um sineiro; 
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Onde fogo insensato a consumia: 

Só levo uma saudade... é desses tempos 

Que amorosa ilusão embelecia. 
 

Só levo uma saudade... é dessas sombras 

Que eu sentia velar nas noites minhas... 

De ti, ó minha mãe, pobre coitada, 

Que por minha tristeza te definhas! 
 

De meu pai... de meus únicos amigos, 

Pouco - bem poucos... e que não zombavam 

Quando, em noites de febre endoudecido, 

Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 

Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 

Se um suspiro nos seios treme ainda, 

É pela virgem que sonhei... que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda! 
 

Só tu à mocidade sonhadora 

Do pálido poeta deste flores... 

Se viveu, foi por ti! e de esperança 

De na vida gozar de teus amores. 
 

Beijarei a verdade santa e nua, 

Verei cristalizar-se o sonho amigo... 

Ó minha virgem dos errantes sonhos, 

Filha do céu, eu vou amar contigo! 
 

Descansem o meu leito solitário 

Na floresta dos homens esquecida, 

À sombra de uma cruz, e escrevam nela: 

Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 
 

Sombras do vale, noites da montanha 

Que minha alma cantou e amava tanto, 

Protegei o meu corpo abandonado, 

E no silêncio derramai-lhe canto! 
 

 

E quando à meia-noite o céu repousa, 

Arvoredos do bosque, abri os ramos... 

Deixai a lua pratear-me a lousa! 

 

 

É Ela! É Ela! É Ela! É Ela! 
 

É ela! É ela! - murmurei tremendo, 
E o eco ao longe murmurou - é ela! 
Eu a vi... minha fada aérea e pura - 

A minha lavadeira na janela! 
 

Dessas águas-furtadas onde eu moro 
Eu a vejo estendendo no telhado 

Os vestidos de chita, as saias brancas; 
Eu a vejo e suspiro enamorado! 
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Esta noite eu ousei mais atrevido 
Nas telhas que estalavam nos meus passos 

Ir espiar seu venturoso sono, 
Vê-la mais bela de Morfeu nos braços! 

 

Como dormia! Que profundo sono!... 
Tinha na mão o ferro do engomado... 

Como roncava maviosa e pura!... 
Quase caí na rua desmaiado! 

 

Afastei a janela, entrei medroso... 
Palpitava-lhe o seio adromecido... 
Fui beijá-la... roubei do seio dela 

Um bilhete que estava ali metido... 
 

Oh! de certo... (pensei) é doce página 
Onde a alma derramou gentis amores; 
São versos dela... que amanhã de certo 

Ela me enviará cheios de flores... 
 

Tremi de febre! Venturosa folha! 
Quem pousasse contigo neste seio! 
Como Otelo beijando a sua esposa, 
Eu beijei-a a tremer de devaneio... 

 

É ela! É ela! - repeti tremendo; 
Mas cantou nesse instante uma coruja... 

Abri cioso a página secreta... 
Oh! Meu Deus! Era um rol de roupa suja! 

 

Mas se Werther morreu por ver Carlota 
Dando pão com manteiga às criancinhas 

Se achou-a assim mais bela - eu mais te adoro 
Sonhando-te a lavar as camizinhas! 

 

É ela! É ela! meu amor, minh'alma, 
A Laura, a Beatriz que o céu revela... 
É ela! É ela! - murmurei tremendo, 
E o eco ao longe suspirou - é ela! 

 

3ª Geração Romântica  Condoreirismo  
 

 A terceira geração romântica, em oposição à geração anterior, é mais contida quanto aos valores 

dessa escola literária, especialmente no que toca à idealização do amor e da mulher amada. Isso não quer 

dizer que não haja idealizações na poesia desta geração, mas que ela exista de forma mais atenuada, sem os 

exageros dos byronianos, como pode-se observar no poema a seguir, de Castro Alves 
 

 

Numa rede encostada molemente... 

Quase aberto o roupão... solto o cabelo 

E o pé descalço do tapete rente. 
 

 
 

Eu, fitando esta cena, repetia 

Naquela noite lânguida e sentida: 

"Ó flor!  tu és a virgem das campinas! 

"Virgem!  tu és a flor da minha vida!..." 
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 O principal ponto que diferencia esta geração das outras é, porém, a poesia social. A lírica passa a 

tratar de temas da problemática social, indo além do nacionalismo idealizante da primeira geração e do 

individualismo da segunda. Não se deve, porém, pensar essa fase como realista  pois, embora trate de temas 

espinhosos, a poesia condoreira não assume a postura crítica que caracteriza a escola literária chama de 

Realismo. É ainda uma poesia romântica, marcada pelo sentimentalismo. 
 No Brasil, são basicamente dois temas da poesia social de terceira geração: a República e a abolição. 

Castro Alves, poeta que 

nasceu no estado da Bahia e, embora tenha morrido muito jovem, tornou-se o maior nome da lírica social 

romântica. Suas obras defendem um ideal de liberdade que passa pela república e abolição. Eis alguns 

exemplos de sua produção: 
 

A canção do africano 
 

Lá na úmida senzala, 

Sentado na estreita sala, 

Junto ao braseiro, no chão, 

Entoa o escravo o seu canto, 

E ao cantar correm-lhe em pranto 

Saudades do seu torrão ... 

De um lado, uma negra escrava 

Os olhos no filho crava, 

Que tem no colo a embalar... 

E à meia voz lá responde 

Ao canto, e o filhinho esconde, 

Talvez pra não o escutar! 

"Minha terra é lá bem longe, 

Das bandas de onde o sol vem; 

Esta terra é mais bonita, 

Mas à outra eu quero bem! 

 

O Navio Negreiro 
 

 
III 

Desce do espaço imenso, ó águia do oceano! 
Desce mais ... inda mais... não pode olhar humano 

Como o teu mergulhar no brigue voador! 
Mas que vejo eu aí... Que quadro d'amarguras! 

É canto funeral! ... Que tétricas figuras! ... 
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror! 

 

IV 
Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 
Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite... 
Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar... 
 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 
Magras crianças, cujas bocas pretas 

Rega o sangue das mães: 
Outras moças, mas nuas e espantadas, 
No turbilhão de espectros arrastadas, 

Em ânsia e mágoa vãs! 
 

E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais ... 
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Se o velho arqueja, se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala. 

E voam mais e mais...  

 
 

O "adeus" de Teresa 
 

A vez primeira que eu fitei Teresa, 
Como as plantas que arrasta a correnteza, 

A valsa nos levou nos giros seus 
E amamos juntos E depois na sala 

"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala 
E ela, corando, murmurou-me: "adeus." 

 

Uma noite entreabriu-se um reposteiro. . . 
E da alcova saía um cavaleiro 

Inda beijando uma mulher sem véus 
Era eu Era a pálida Teresa! 

"Adeus" lhe disse conservando-a presa 
 

E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!" 
 

Passaram tempos sec'los de delírio 
Prazeres divinais gozos do Empíreo 
... Mas um dia volvi aos lares meus. 

Partindo eu disse - "Voltarei! descansa!. . . " 
Ela, chorando mais que uma criança, 

 

Ela em soluços murmurou-me: "adeus!" 
 

Quando voltei era o palácio em festa! 
E a voz d'Ela e de um homem lá na orquesta 

Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei! Ela me olhou branca surpresa! 

Foi a última vez que eu vi Teresa! 
 

E ela arquejando murmurou-me: "adeus!" 
 

Mater Dolorosa 
 

Deixa-me murmurar à tua ali 
adeus eterno, em vez de lá chorar 

sangue, chorar o sangue! meu 
coração sobre meu filho; tu deves 

morrer, meu filho, tu deves 
morrer. 

Nathaniel Lee 
 

Meu Filho, dorme, dorme o sono eterno 
No berço imenso, que se chama - o céu. 

Pede às estrelas um olhar materno, 
Um seio quente, como o seio meu. 

 

Ai! Borboleta, na gentil crisálida, 
As asas de ouro vais além abrir. 

Ai! Rosa branca no matiz tão pálida, 
Longe, tão longe vais de mim florir. 

 

Meu filho, dorme Como ruge o norte 
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Nas folhas secas do sombrio chão! 
Folha dest'alma como dar-te à sorte? 

É tredo, horrível o feral tufão! 
 

Não me maldigas... Num amor sem termo 
Bebi a força de matar-te a mim 

Viva eu cativa a soluçar num ermo 
Filho, sê livre... Sou feliz assim... 

 

- Ave - te espera da lufada o açoite, 
- Estrela - guia-te uma luz falaz. 

- Aurora minha - só te aguarda a noite, 
- Pobre inocente - já maldito estás. 

 

Perdão, meu filho... Se matar-te é crime 
Deus me perdoa... Me perdoa já. 

A fera enchente quebraria o vime... 
Velem-te os anjos e te cuidem lá. 

 

Meu filho dorme... Dorme o sono eterno 
No berço imenso, que se chama o céu. 

Pede às estrelas um olhar materno, 
Um seio quente, como o seio meu. 

 

 

TEXTOS DE APOIO 

 
Minha desgraça 
(Álvares de Azevedo) 

 

Minha desgraça, não, não é ser poeta, 

Nem na terra de amor não ter um eco, 

E meu anjo de Deus, o meu planeta 

Tratar-me como trata-se um boneco.... 

 

Não é andar de cotovelos rotos, 

Ter duro como pedra o travesseiro.... 

Eu sei.... O mundo é um lodaçal perdido 

Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro.... 

 

Minha desgraça, ó cândida donzela, 

O que faz que o meu peito assim blasfema, 

E' ter para escrever todo um poema, 

E não ter um vintém para uma vela. 
Publicado no livro Poesias de Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1853). Poema integrante da série Segunda Parte. 

In: GRANDES poetas românticos do Brasil. Pref. e notas biogr. Antônio Soares Amora. Introd. Frederico José da Silva Ramos. São 

Paulo: LEP, 1959. v. 

 

Namoro a cavalo 
(Álvares de Azevedo) 

 

Eu moro em Catumbi. Mas a desgraça 

Que rege minha vida malfadada 

Pôs lá no fim da rua do Catete 

A minha Dulcineia namorada. 

 

Alugo (três mil réis) por uma tarde 

Um cavalo de trote (que esparrela!) 

Só para erguer meus olhos suspirando 
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A minha namorada na janela... 

 

Todo o meu ordenado vai-se em flores 

E em lindas folhas de papel bordado 

Onde eu escrevo trêmulo, amoroso, 

Algum verso bonito. . . mas furtado. 

 

Morro pela menina, junto dela 

Nem ouso suspirar de acanhamento. . . 

Se ela quisesse eu acabava a história 

Como toda a comédia em casamento. 

 

Ontem tinha chovido. . . que desgraça! 

Eu ia a trote inglês ardendo em chama, 

Mas lá vai senão quando uma carroça 

Minhas roupas tafuis encheu de lama... 

 

Eu não desanimei. Se Dom Quixote 

No Rocinante erguendo a larga espada 

Nunca voltou de medo, eu, mais valente, 

Fui mesmo sujo ver a namorada. . . 

 

Mas eis que no passar pelo sobrado 

Onde habita nas lojas minha bela 

Por ver-me tão lodoso ela irritada 

Bateu-me sobre as ventas a janela... 

 

O cavalo ignorante de namoros 

Entre dentes tomou a bofetada, 

Arrepia-se, pula, e dá-me um tombo 

Com pernas para o ar, sobre a calçada. .. 

 

Dei ao diabo os namoros. Escovado 

Meu chapéu que sofrera no pagode 

Dei de pernas corrido e cabisbaixo 

E berrando de raiva como um bode. 

 

Circunstância agravante. A calça inglesa 

Rasgou-se no cair de meio a meio, 

O sangue pelas ventas me corria 

Em paga do amoroso devaneio! 
(Obras, 1853. Lira dos vinte anos, 2ª parte) 

https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=256534 © Luso-Poemas 

 

Boa noite 
(Castro Alves) 

Veux-tu donc partir? Le jour est encore éloigné: 

C'était le rossignol et non pas l'alouette, 

Dont le chant a frappé ton oreílle inquiète; 

Il chante Ia nuit sur les branches de ce granadier 

Crois-moi, cher ami, c'était le rossignol. 

 

Shakespeare 

 

Boa noite, Maria! Eu vou,me embora. 

A lua nas janelas bate em cheio. 

Boa noite, Maria! É tarde... é tarde. . 

Não me apertes assim contra teu seio. 

 

 

https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=256534
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Boa noite! ... E tu dizes - Boa noite. 

Mas não digas assim por entre beijos...  

Mas não mo digas descobrindo o peito, 

 Mar de amor onde vagam meus desejos! 

 

 

Julieta do céu! Ouve... a calhandra  

já rumoreja o canto da matina. 

Tu dizes que eu menti? ... pois foi mentira...  

Quem cantou foi teu hálito, divina! 

 

 

Se a estrela-d'alva os derradeiros raios 

Derrama nos jardins do Capuleto, 

Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 

"É noite ainda em teu cabelo preto..." 

 

 

É noite ainda! Brilha na cambraia 

 Desmanchado o roupão, a espádua nua 

O globo de teu peito entre os arminhos 

Como entre as névoas se balouça a lua. . . 

 

 

É noite, pois! Durmamos, Julieta! 

Recende a alcova ao trescalar das flores.  

Fechemos sobre nós estas cortinas... 

 São as asas do arcanjo dos amores. 

 

 

A frouxa luz da alabastrina lâmpada 

Lambe voluptuosa os teus contornos... 

Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 

Ao doudo afago de meus lábios mornos. 

 

 

Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 

Treme tua alma, como a lira ao vento, 

Das teclas de teu seio que harmonias, 

Que escalas de suspiros, bebo atento! 

 

 

Ai! Canta a cavatina do delírio,  

Ri, suspira, soluça, anseia e chora. . . 

Marion! Marion!... É noite ainda. 

Que importa os raios de uma nova aurora?!... 

 

 

Como um negro e sombrio firmamento, 

Sobre mim desenrola teu cabelo... 

E deixa-me dormir balbuciando: 

 Boa noite!  formosa Consuelo. 
Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/calves03.html 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 

atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

próprias de uma tradição brasileira." 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

 

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

 

2.  

Ossian o bardo é triste como a sombra 

Que seus cantos povoa. O Lamartine 

É monótono e belo como a noite, 

Como a lua no mar e o som das ondas... 

Mas pranteia uma eterna monodia, 

Tem na lira do gênio uma só corda; 

Fibra de amor e Deus que um sopro agita: 

Se desmaia de amor a Deus se volta, 

Se pranteia por Deus de amor suspira. 

Basta de Shakespeare. Vem tu agora, 

Fantástico alemão, poeta ardente 

Que ilumina o clarão das gotas pálidas 

Do nobre Johannisberg! Nos teus romances 

Meu coração deleita-se... Contudo, 

Parece-me que vou perdendo o gosto. 

 
(Álvares de Azevedo, Lira dos vinte anos) 

 
Considerando-se esse excerto no contexto do poema a que pertence (Ideias íntimas), é correto afirmar 

que, nele, 

a) o eu lírico manifesta tanto seu apreço quanto sua insatisfação em relação aos escritores que evoca. 

b) a dispersão do eu lírico, própria da ironia romântica, exprime-se na métrica irregular dos versos. 

c) o eu lírico rejeita a literatura e os demais poetas porque se identifica inteiramente com a natureza. 

d) a recusa dos autores estrangeiros manifesta o projeto nacionalista típico da segunda geração 

romântica brasileira. 

e) Lamartine é criticado por sua irreverência para com Deus e a religião, muito respeitados pela 

segunda geração romântica.  

 

3.  

Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 

Se um suspiro nos seios treme ainda. 

É pela virgem que sonhei... que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda! 
                                        (Álvares de Azevedo) 

 

A característica do Romantismo mais evidente desta quadra é: 

a) o espiritualismo. 

b) o pessimismo. 

c) a idealização da mulher. 

d) o confessionalismo. 

e) a presença do sonho. 
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4. Paralelos históricos nunca são exatos, e por isso sempre são suspeitos, mas no século XIX está o molde 

do que nos acontece agora, com as revoluções anárquicas da era da restauração pós-Bonaparte, 

nascidas da frustração com a promessa libertária esgotada da Revolução Francesa, no lugar do nosso 

atual inconformismo sem centro, nascido da frustração com experiências socialistas fracassadas. Nos 

dois casos, a revolta sem método, muitas vezes apolítica e suicida, substituiu a revolução racionalizada.  
(VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 149) 40.  

 

A frustração com a promessa libertária esgotada da Revolução Francesa, se chegou a dar o tom a uma 

poesia melancólica e intimista dos primeiros momentos do Romantismo, foi afastada pelo esforço 

empenhado em novas lutas libertárias dos nossos últimos românticos. É o que sugere uma comparação 

estabelecida entre obras, respectivamente, dos poetas:  

a) Álvares de Azevedo e Castro Alves.  

b) Bernardo Guimarães e Cruz e Souza.  

c) Casimiro de Abreu e Raul Pompeia.  

d) Álvares de Azevedo e Olavo Bilac.  

e) Casimiro de Abreu e Raul Bopp. 

 

 

5. Oh! ter vinte anos sem gozar de leve 

A ventura de uma alma de donzela! 

E sem na vida ter sentido nunca 

Na suave atração de um róseo corpo 

Meus olhos turvos se fechar de gozo! 

Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas 

Passam tantas visões sobre meu peito! 

Palor de febre meu semblante cobre, 

Bate meu coração com tanto fogo! 

Um doce nome os lábios meus suspiram, 

Um nome de mulher... e vejo lânguida 

No véu suave de amorosas sombras 

Seminua, abatida, a mão no seio, 

Perfumada visão romper a nuvem, 

Sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras 

O alento fresco e leve como a vida 

Passar delicioso... Que delírios! 

Acordo palpitante... inda a procuro; 

Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas 

Banham meus olhos, e suspiro e gemo... 

Imploro uma ilusão... tudo é silêncio! 

Só o leito deserto, a sala muda! 

Amorosa visão, mulher dos sonhos, 

Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto! 

Nunca virás iluminar meu peito 

Com um raio de luz desses teus olhos? 

 

Os versos acima integram a obra Lira dos Vinte Anos, de Álvares de Azevedo. Da leitura deles podemos 

depreender que o poema: 

a) ilustra a dificuldade de conciliar a ideia de amor com a de posse física. 

b) manifesta o desejo de amar e a realização amorosa se dá concretamente em imagens de sonho. 

c) concilia sonho e realidade e ambos se alimentam da presença sensual da mulher amada. 

d)  

e) revela sentimento de frustração provocado pelo medo de amar e pela recusa doentia e deliberada 

à entrega amorosa. 

 

6. Era um sonho dantesco... O tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho, 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar do açoite... 
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Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 

Castro Alves 
Aponte a alternativa que não se aplica ao texto: 
a) O sonho dantesco a que se refere o poeta compõe-se de figuras humanas, os escravos. 

b) Sonho dantesco remete às cenas horríveis do "Inferno", descritas na Divina Comédia, de Dante 

Alighieri. 

c) O sonho dantesco expressa a indignação do eu lírico diante do desajuste opressor/oprimido da 

sociedade brasileira do século XIX. 

d) A expressão sonho dantesco conota a recusa em admitir que o que se via era real. 

e) O sonho dantesco é o resultado da inadaptação do poeta ao mundo, devido a seus conflitos 

exclusivamente interiores. 

 

7. Navio negreiro - fragmentos (Castro Alves)  

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se é loucura... se é verdade  

Tanto horror perante os céus?!  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noites! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!  

 

Quem são estes desgraçados  

Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  

Que excita a fúria do algoz?  

Quem são? Se a estrela se cala,  

Se a vaga à pressa resvala  

Como um cúmplice fugaz,  

Perante a noite confusa... 

Dize-o tu, severa  

Musa, Musa libérrima, audaz!...  

 

São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  

São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão.  

Ontem simples, fortes, bravos.  

Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão. . .  

 

(...)  

 

VI  

 

Existe um povo que a bandeira empresta  

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...  

E deixa-a transformar-se nessa festa  

Em manto impuro de bacante fria!...  

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?  

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto! ...  
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Auriverde pendão de minha terra,  

Que a brisa do Brasil beija e balança,  

Estandarte que a luz do sol encerra  

E as promessas divinas da esperança...  

Tu que, da liberdade após a guerra,  

Foste hasteado dos heróis na lança  

Antes te houvessem roto na batalha,  

Que servires a um povo de mortalha!...  
(ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960. pp. 281-283) 

 

e 1868, sobre o tráfico de escravos no Brasil. Por 

meio desse poema, o autor faz uma crítica à sociedade brasileira e à política do Império, responsáveis 

pela manutenção de um regime escravista. A figura que sustenta metaforicamente essa crítica é:  

a) a bandeira nacional.  

b) a providência divina.  

c) a força da natureza.  

d) a inspiração da musa.  

e) a nobreza dos selvagens. 

 

8. Considere as afirmações a seguir, referentes às três gerações da poesia romântica brasileira.  

 

I. Gonçalves de Magalhães, com seus Suspiros poéticos e saudades, traduz fielmente, na forma e nos 

temas, o espírito do Romantismo, sendo considerado até hoje, pela crítica, como o maior expoente da 

primeira geração.  

II. Nos autores da segunda geração, com Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, o nacionalismo e o 

indianismo da geração precedente cedem lugar a uma poesia marcada pelo individualismo, pela 

confissão íntima e pelo extravasamento subjetivo. 

III. Em Castro Alves, representante principal da terceira geração, a poesia social e a defesa de causas 

humanitárias andam, lado a lado, com poemas dedicados à mulher e ao amor sensual.  

 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I.  

b) II.   

c) III.  

d) I e II. 

e) II e III.  

 

9. SONETO DO EPITÁFIO  

 

Lá quando em mim perder a humanidade  

Mais um daqueles, que não fazem falta,  

Verbi-gratia  o teólogo, o peralta,  

Algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade:  

 

Não quero funeral comunidade,  

-  

Pingados gatarrões, gente de malta,  

Eu também vos dispenso a caridade:  

 

Mas quando ferrugenta enxada edosa  

Sepulcro me cavar em ermo outeiro,  

Lavre-me este epitáfio mão piedosa:  

 

 

Passou vida folgada, e milagrosa;  

 
(BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. In: LAJOLO, Marisa. (Org.) Literatura Comentada: Bocage. São Paulo: Abril Cultural, 

1980. p. 91. Ortografia atualizada.) 
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LEMBRANÇAS DE MORRER  

 

Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  

Que o espírito enlaça à dor vivente,  

Não derramem por mim nem uma lágrima  

Em pálpebra demente.  

 

E nem desfolhem na matéria impura  

A flor do vale que adormece ao vento:  

Não quero que uma nota de alegria  

Se cale por meu triste passamento.  

 

Eu deixo a vida como deixa o tédio  

Do deserto, o poento caminheiro 

 - Como as horas de um longo pesadelo  

Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  

 

 

Onde o fogo insensato a consumia:  

Só levo uma saudade  é desses tempos  

Que amorosa ilusão embelecia.  

 

[...]  

 

Descansem o meu leito solitário  

Na floresta dos homens esquecida,  

À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  

Foi poeta  sonhou  e amou na vida.  

 

Sombras do vale, noites da montanha  

Que minha alma cantou e amava tanto,  

Protegei o meu corpo abandonado,  

E no silêncio derramai-lhe canto!  

 

 

E quando à meia-noite o céu repousa,  

Arvoredos do bosque, abri os ramos.  

Deixai a lua pratear-me a lousa!  
(AZEVEDO, Álvares de.Lira dos Vinte anos. In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 188-189.) 

 

Os poemas de Bocage e Álvares de Azevedo tratam diferentemente do mesmo tema. Identifique esse 

tema e explicite as maneiras como cada autor o trata, relacionando-as com o contexto de época. 

 

10. Leia o excerto abaixo, retirado da obra Macário, de Álvares de Azevedo. 

 

(O DESCONHECIDO) Eu sou o diabo. Boa-noite, Macário.  

(MACÁRIO) Boa-noite, Satã. (Deita-se. O desconhecido sai). O diabo! uma boa fortuna! Há dez anos 

que eu ando para encontrar esse patife! Desta vez agarrei-o pela cauda! A maior desgraça deste mundo 

é ser Fausto sem Mefistófeles. Olá, Satã!  

(SATÃ) Macário. 

(MACÁRIO) Quando partimos?  

(SATÃ) Tens sono?  

(MACÁRIO) Não.  

(SATÃ) Então já.  

(MACÁRIO) E o meu burro?  

(SATÃ) Irás na minha garupa. 
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Sobre o movimento literário em que se inscreve Álvares de Azevedo, é INCORRETO afirmar:  

a) A representação de figuras do mundo sobrenatural também constitui uma das características desse 

movimento, conforme se lê no excerto acima.  

b) José de Alencar é o autor de romances mais representativos desse movimento, com obras como O 

Guarani, O sertanejo, As minas de prata. 

c) A representação da nação, um dos temas do movimento em que se inscreve a obra de Álvares de 

Azevedo, exaltou as belezas naturais da terra brasileira. 

d) Os estados de alma em que o sujeito poético expressa seus sentimentos de tristeza, dor e angústia 

é tema recorrente no movimento em que se inscreve a obra de Álvares de Azevedo.  

e) A poesia de Álvares de Azevedo, como a dos outros românticos brasileiros, define-se em torno de 

dois polos poéticos: a marcante presença da natureza, explorada com destaque em Noites da 

taverna, e a constante viagem ao interior do sujeito para exprimir sua dor e seus sentimentos. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

Em  cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
Gonçalves Dias  

 

Canção do exílio 

 

Minha terra tem macieiras da Califórnia 

onde cantam  gaturamos de Veneza. 

Os poetas da minha terra 

são pretos que vivem em torres de ametista, 

os sargentos do exército são monistas, cubistas, 

os filósofos são polacos vendendo a prestações. 

A gente não pode dormir 
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com os oradores e os pernilongos. 

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 

Eu morro sufocado 

em terra estrangeira. 

Nossas flores são mais bonitas 

nossas frutas mais gostosas 

mas custam cem mil réis a dúzia. 

 

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 

e ouvir um sabiá con certidão de idade! 

 
Murilo Mendes 

 

Leia atentamente os dois textos e responda qual a relação que o texto de Murilo Mendes possui com o texto 

do Romantismo de Gonçalves Dias.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

A forma e temática romântica chegaram às terras brasileiras por meio de autores que estudaram no 

continente europeu. No entanto, era necessário adaptar-se à realidade brasileira, visto que se vivia um 

período de constantes transformações políticas e sociais, como a instalação da corte portuguesa e, 

posteriormente, a Independência do Brasil (fazendo com que o território brasileiro deixasse de ser uma 

colônia), o que proporcionou aos autores dessa escola um sentimento nacionalista. 

 

2. a 

A ironia e a autoironia são características da obra de Álvares de Azevedo, sobretudo no livro Lira dos vinte 

anos, no qual muitas vezes dirige o seu sarcasmo contra os poetas ultrarromânticos. 

 

3. c 

De acordo com o fragmento, a característica do Romantismo que está evidente é a idealização da mulher 

 

 

4. a 

Álvares de Azevedo é figura máxima da geração ultrarromântica, poesia essa considerada melancólica e 

 

 

5. a 

de amar. O poema lamenta a impossibilidade da possa física da mulher amada, cuja imagem ora se 

mostra, ora se esconde, mas excita sempre. As ideias são claras e intensas, mas a realidade não responde 

ao apelo do jovem. 

 

6. e 

Castro Alves apresenta em sua obra a preocupação com questões de seu tempo, com o abolicionismo e 

a expansão do movimento republicado, sendo assim, o sonho dantesco é na verdade a incapacidade de 

adaptação do poeta ao mundo devido aos problemas encontrados.  

 

7. a  

brasileiro responsável pela manutenção da crueldade foi a escravidão no país.  

 

8. e 

II. Correta, pois os poemas citados são exemplos da segunda geração romântica no Brasil, que enfatizava 

a confissão e o extravasamento das emoções mais subjetivas.  

III. Correta, pois Castro Alves possui uma poesia que trata de temas humanitários, como a abolição dos 

escravos, além de evidenciar versos apaixonados.  

 

9. Ambos os textos tratam da morte. Bocage a trata com escárnio e humor, banalizando-a; já Álvares de 

Azevedo trata a morte por meio das características românticas: pessimismo, morbidez, evasão da 

realidade, sentimentalismo e subjetivismo. 
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10. e  

Os dois polos poéticos de Álvares de Azevedo são marcados pelo sentimentalismo exagerado e 

idealizado, principalmente pela mulher amada, na primeira parte da Lira dos Vinte Anos, e da ironia e 

autocrítica na segunda parte da obra. Além disso, Noite na taverna são contos macabros, fruto da 

conversa de um grupo de amigos reunidos em uma taverna  

 

 

Questão Contexto  
 

Embora os textos sejam de períodos literários diferentes, o de Gonçalves Dias, do Romantismo, e o de Murilo 

Mendes, do Modernismo, eles possuem uma relação de intertextualidade em que um texto possui certo tipo 

de referência com o outro. O autor modernista alterou o sentido do texto original e deu um tom mais crítico 

à poesia por meio da ironia.  
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Mat. 
 

Professor:  Gabriel Miranda 
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Introdução às Funções 
09 

mai 
 

RESUMO   
 

 

FUNÇÃO: dados dois conjuntos de número, A (x) e B (y), define-se como função a relação em que para cada 

número x existe um único número y a ele relacionado.  

CONJUNTO DOMÍNIO: são todos os valores do conjunto A (x) que tenham um y  ao qual se relacionam.  

CONJUNTO IMAGEM: é o subconjunto de B (y) que possua um x a ele relacionado.  

 

Operações com Funções 

 1. Produto de uma função por um número real 

(kf )(x) = k . f(x) 

 

2. Soma de funções 

  Temos f(x) = 2x + 2 e g(x) = - x - 1. Se somarmos membro a membro obtemos: 

f(x) + g(x) = (2x + 2) + (-x - 1) = 2x - x +2 -1 = x + 1 

(f + g) (x) = x + 1 

 

 3. Produto de funções 

  Seguindo o mesmo procedimento que para a soma de funções, considerando f(x) = x e g(x) = -x + 2, 

o produto das funções será: 

(f . g) (x) = f(x) . g(x) = x.(-x + 2) = -𝑥2 + 2x 

(f . g) (x) = -𝑥2 + 2x 

 

 4. Composição de funções 

  A composição de uma função f com outra função g é uma nova função, representada por gof, 

definida por: 

(g o f) (x) = g [f(x)] 

 

5. Função Inversa 

Se f for uma função injetiva, a função inversa de f é uma nova função, que se representa por 𝑓−1. 

Seja f a função definida por y = 3x - 5, a expressão que define 𝑓−1 determina-se resolvendo a equação y = 3x 

- 5 em ordem a x: 

y = 3x - 5 <=> 3x = y + 5 <=> x = (y + 5)/3 

𝑓−1(𝑥) =
𝑥 + 5

3
 

 

6. Função par e função ímpar 

Damos o nome de função par à que é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, que 

verifica: 

f(-x) = f(x) 

 

Damos o nome de função ímpar à função que é simétrica em relação à origem das coordenadas, ou 

seja, quando se verifica que: 

f(-x) = - f(x) 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Considere os conjuntos A e B: 

A = { 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30} e B = {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000}, e a função f: 

A é B, f(x) = 𝑥2 + 100. 
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O conjunto imagem de f é: 

a) { 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30}. 

b) {100, 200, 500, 1000}. 

c) {300, 400, 600, 700, 800, 900}. 

d) {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000}. 

e) conjunto vazio. 

 

2. A figura a seguir representa o gráfico de uma função da forma para  

 
 

Pode-se concluir que o valor de b e: 

a) 2. 

b) 1. 

c) 0. 

d) 1. 

e) 2. 

 

3. Uma função f de variável real satisfaz a condição f(x+1) = f(x) + f(1), qualquer que seja o valor da variável 

x. Sabendo-se que f(2)=1, podemos concluir que f(5) é igual a:  

a)1/2  

b)1  

c)5/2  

d)5  

e)10 

 

4. Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa, a uma temperatura fixa 

de 0°C.  

 
 

Baseado nos dados do gráfico, determine: 

a) a lei da função apresentada no gráfico;  

b) qual é a massa (em gramas) de 30 𝑐𝑚3 de álcool? 

5. Determine o domínio das seguintes funções reais: 



 

 
M
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a) f(x) = 
1

𝑥 −6
 

b) f(x) =
𝑥

𝑥2−9
 

c) f(x) = √6 − 𝑥 

d) y = 
√𝑥−4

𝑥+7
 

 

6. Uma função f satisfaz a identidade f(ax) = af(x) para todos os números reais a e x. Além disso, sabe-se 

que f(4) = 2. Considere ainda a função g(x) = f(x  1) + 1 para todo o número real x. 

a) Calcule g(3). 

b) Determine f(x), para todo x real. 

 

7. Uma função de variável real satisfaz a condição f(x+2) = 2f(x) + f(1), qualquer que seja a variável x. 

Sabendo-se que f(3) = 6, determine o valor de: 

a) f(1) = 

b) f(5) = 

 

8. Dada à função definida por f(x) = ax + b, em que f(1) = 11 e f(0) = 5, encontre os valores de a e b 

determinando a lei de formação. 

 

9. Dados A = { 0, 1, 2, 3}, B = {-1, 0, 1} e a correspondência entre A e B dada por y = x  2, com x ∈ A e y ∈ 

B, faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. 

 

10. Considere a função f dada por: 

 f(x) = {(x + 5) - [12/(x + 1)]/[(x + 9) / (x +1)] - 5/x}  

 Determine o domínio de f. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Relacionando cada elemento de A em B pela função:  

f(x) = 𝑥2 + 100  

 

f(- 30) = (- 30)² + 100 = 900 + 100 = 1000  

f(- 20) = (- 20)² + 100 = 400 + 100 = 500  

f(- 10) = (- 10)² + 100 = 100 + 100 = 200  

f(0) = 0² + 100 = 100  

 

A partir do elemento 10 do conjunto A os resultados vão se repetir, então o conjunto imagem é:  

Im {100, 200, 500, 100} 

 

2. d 

f(-1)=-3  

f(2)= 0  

f(3) = 1/5  

f(0)= -1  

 

Substituindo esses valores na função:  

Por exemplo:  

f(2)=0  

0=(2+a) / (2b+c) =>2+a=0 => a=-2  

 

f(0) = -1  

-1 =(0+a) / (0.b+c)  

-1=(0-2)/c => -c=-2 => c=+2  

 

f(-1) = -3  

-3 =(-1+a) / (-b+c)  

-3 = (-1-2)/(-b+2)  

-3 = -3/(2-b) => -3(2-b)=-3 => b=+1  

 

3. c 

f(x + 1) = f(x) + f(1) 

f(1+1) = f(1) + f(1) 

f(2) = 2f(1) 

1 = 2f(1) 

f(1) = 1/2 

 

f(2+1) = f(2) + f(1) 

f(3) = 1 + 1/2 

f(3) = 3/2 

 

f(3+1) = f(3) + f(1) 

f(4) = 3/2 + 1/2 

f(4) = 2 
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f(4+1) = f(4) + f(1) 

f(5) = 2 + 1/2 

f(5) = 5/2 

 

4. a)V =(5/4).m 

  

b)R: 24g 

 

 

5.  

  

-3   

 

c) x < 6   

 
-7 

 

 e  

 

6. (I) f(ax) = a f(x), ∀a ∈ R, ∀x ∈ R  

(II) f(4) = 2  

(III) g(x) = f(x  1) + 1, ∀x ∈ R  

a)  

De (I) e (II), temos  

a = 2 e x = 2 ⇒ f(2 . 2) = 2 . f(2) ⇒ ⇒ f(4) = 2 f(2) = 2 ⇒ f(2) = 1  

Em (III), x = 3 ⇒ g(3) = f(2) + 1 ⇒ g(3) = 2  

b) Em (I), se x = 4 , f(4 . a) = a . f(4) então f(4a) = 2a e f(x) = x/2   

 

7. a) Dado que f(3)=6, então temos que, pela definição da função dada, para x=1, vem: 

f(1+2)=2f(1)+f(1) 

f(3)=3f(1) 

6=3f(1) 

f(1)=6/3 

f(1)=2. 

b) Agora para x=3, temos: 

f(3+2)=2f(3)+f(1) 

f(5)=2.6+2 

f(5)=14  



 

 
M

a
t.

 

 

8. f(x) = 6x+5 

Dada a lei de formação f(x) = ax+b e os pontos f(1) = 11 e f(0)=5 temos que: 

f(1) = 11 = a.1+ b 

e 

f(0) = 5 = a.0+b 

b=5 

 

Substituindo b no primeiro ponto  

11= a+5 

a = 6 

 

A lei de formação será: f(x)=6x+5 

 

9. Não é função 

Segundo a lei da função: y = x-2 

A {0,1,2,3} 

 

y = x - 2 

f(0) = 0 - 2 

f(0) = -2 

 

y = x - 2 

f(1) = 1 - 2 

f(1) = -1 

 

y = x - 2 

f(2) = 2 - 2 

f(2) = 0 

 

y = x - 2 

f(3) = 3 - 2 

f(3) = 1 

 

Portanto, o conjunto A passa a ser definido por: 

A {-2, -1, 0, 1} 

 

10. IR - { -5, -1, 0, 1}  

As restrições são 

 

 

 

Portanto o domínio será IR - { -5, -1, 0, 1} 

 

 



 

 
P

o
r.

 

Por. 
 

Professor: Fernanda Vicente 

Monitor:  Rodrigo Pamplona 
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Vozes Verbais 
08 

mai 
 

RESUMO   
 

 

Voz: demonstra como o sujeito da oração se relaciona com a ação indicada pelo verbo. Dessa forma, verbos 

que expressam estado ou fenômeno da natureza não flexionam quanto à voz. 

 

● Voz ativa: o sujeito é agente da ação. 

 Exemplo: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

 

● Voz passiva: o sujeito é paciente da ação. Pode ser analítica ou sintética.  

 

a. Analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa desejados, seguido do 

particípio do verbo principal.  

Exemplo: As toneladas de lixo foram despejadas pelos caminhões. 

 

b. Sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira pessoa do singular 

-se toneladas de lixo pelos 

caminhões. 

 

● Voz reflexiva: Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de me, te, se, nos, vos - cuja 

função designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. 

 Exemplo: Eu me feri; Tu te feriste; Ele se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram.  

 

Agente da passiva  

O agente da passiva é o termo da oração que exerce a ação verbal na voz passiva. 

Exemplo: Ela está sendo conquistada por mim. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 1. Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita ao  

2. menos uma vez: aos 52 anos eu ignorava a admirável forma lírica da  

3. canção paralelística (...).  

 

5. Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas, que fiquei  

 

7. sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a San Servando.  

8. O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga.  
Manuel Bandeira  

 

 

a) Aquelas deliciosas cantigas foram lidas seguidamente.  

b) Aquelas deliciosas cantigas eram lidas seguidamente.  

c) Havia lido seguidamente aquelas deliciosas cantigas.  

d) Tinham sido lidas seguidamente aquelas deliciosas cantigas.  

e) Aquelas deliciosas cantigas seguidamente estavam sendo lidas. 
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2. -

se  

a) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva analítica.  

b) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva pronominal.  

c) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz ativa.  

d) o pronome átono se é parte integrante do verbo.  

e) o pronome átono se exerce a função de pronome reflexivo. 

 

3. A pesquisa em ciências humanas apresenta condições muita peculiares. Dentre os múltiplos 

fenômenos por que se interessa, raros são aqueles que podem ser submetidos à verificação direta, à 

experimentação, ao tratamento em laboratório. A construção e a validação dos modelos assume, desse 

modo, considerável importância e ocupa significativa proporção no processo de investigação, 

caracterizando-o nitidamente. Como todo discurso científico se fundamenta nos discursos anteriores, 

de que depende seu pleno desenvolvimento, impõe-se ao pesquisador informar-se continuamente - 

tarefa, na realidade, interminável - a respeito de uma produção científica que não cessa de crescer. A 

bibliografia alentada e sempre renovada desempenha nas "humanidades" um papel que seria 

impensável nas chamadas ciências naturais. Largo tempo exige a preparação do pesquisador e 

trabalhosa é a iniciação à pesquisa.  

 

Transpondo para a voz passiva a frase "Largo tempo exige a preparação do pesquisador", obtém-se a 

forma verbal.  

a) é exigida.  

b) é exigido.  

c) exigem-se.  

d) exigir-se-á.  

e) tinha sido exigido. 

 

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Transpondo da voz 

ativa para a passiva a frase "Os alunos haveriam de ouvir os conselhos do mestre", obtém-se a forma 

verbal ............ .  

a) teriam sido ouvidos.  

b) haveriam de ser ouvidos.  

c) haveria de ser ouvido.  

d) seriam ouvidos.  

e) ouvir-se-iam. 

 

5.  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Transpondo da voz 

passiva para a voz ativa a frase "Os avisos terão sido dados pelo coordenador", obtém-se a forma verbal 

.......... .  

a) deu.  

b) dará.  

c) terá dado.  

d) terão dado.  

e) foram dados. 

 

 

6. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. Transpondo para a voz ativa a frase "As datas das provas estavam sendo fixadas pela 

comissão de exames", obtém-se a forma verbal ................... .  

a) estava fixando. 

b) fixavam-se. 

c) eram fixadas.  

d) fixava.  

e) estavam fixando. 
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7. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. Transpondo para a voz passiva a frase "Não os enganaríamos por muito tempo", obtém-

se a forma verbal ................... .  

a) teriam sido enganados.  

b) enganar-se-iam.  

c) teríamos enganado.  

d) seriam enganados.  

e) serão enganados. 

 

8. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. Transpondo para a voz passiva a frase "Os examinadores teriam questionado os 

vestibulandos", obtém-se a forma verbal ............................... . 

a) seriam questionados.  

b) tinham sido questionados.  

c) questionariam.  

d) teriam sido questionados.  

e) haveriam de ser questionados. 

 

9. Leia atentamente o texto e responda à questão que a ele se refere. Pode-se abordar o estudo das 

organizações asseverando a unicidade de toda estrutura social e evitando qualquer generalização, até 

que se tenha à mão prova empírica de similaridade bem aproximada. Foi esse o ponto de vista 

aconselhado à equipe de pesquisa da Universidade de Michigan pelos líderes de quase todas as 

organizações estudadas.- Nossa organização é única; de fato, não podemos ser comparados a 

qualquer outro grupo, declarou um líder ferroviário. Os ferroviários viam seus problemas 

organizacionais como diferentes de todas as demais classes; o mesmo acontecia com os altos 

funcionários do governo. Os dirigentes das companhias de seguros reagiam da mesma forma, o que 

também era feito pelos diretores de empresas manufatureiras, grandes e pequenas. Entretanto, no 

momento em que começavam a falar de seus problemas, as reivindicações que faziam de sua unicidade 

tornavam-se invalidadas. Através de uma análise de seus problemas teria sido difícil estabelecer 

diferença entre o diretor de uma estrada de ferro e um alto funcionário público, entre o vice-presidente 

de uma companhia seguradora e seu igual de uma fábrica de automóveis. Conquanto haja aspectos 

únicos em qualquer situação social, também existem padrões comuns e, quanto mais nos 

aprofundamos, maiores se tornam as similaridades genotípicas. Por outro lado, o teorista social global 

pode ficar tão envolvido em certas dimensões abstratas de todas as situações sociais que ele será 

incapaz de explicar as principais origens de variação em qualquer dada situação. O bom senso indica 

para esse problema a criação de uma tipologia. Nesse caso, são atribuídos às organizações certos tipos 

a respeito dos quais podem ser feitas generalizações. Assim, existem organizações voluntárias e 

involuntárias, estruturas democráticas e autocráticas, hierarquias centralizadas e descentralizadas, 

associações de expressão e aquelas que agem como instrumentos. As organizações são classificadas 

de maneira ainda mais comum, de acordo com suas finalidades oficialmente declaradas, tais como 

educar, obter lucros, promover saúde, religião, bem-estar, proteger os interesses dos trabalhadores e 

recreação.  
Adaptado de KATZ, Daniel e KAHN, Robert L., p. 134-135. Psicologia Social das Organizações. São Paulo: Atlas, 1970. Obs.: 

Asseverando significa afirmando com certeza, assegurando. 

tiva correspondente 

está indicada em:  

a) Nesse caso, são atribuídos (por alguém) certos tipos a respeito dos quais podem fazer-se certas 

generalizações.  

b) Nesse caso, (alguém) pode atribuir às organizações certos tipos a respeito dos quais podem ser 

feitas generalizações.  

c) De fato, (alguém) não pode nos comparar a qualquer outro grupo.  

d) Nesse caso, (alguém) atribui às organizações certos tipos a respeito dos quais (alguém) pode fazer 

generalizações.  

e) Nesse caso, atribuem-se às organizações certos tipos a respeito dos quais se podem fazer 

generalizações. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe o aviso abaixo: 

 

 
 

Reescreva a menagem corrigindo os erros 

não. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

pretérito perfeito) deve passar para a forma nominal, mas o verbo auxiliar deve estar conjugado no 

mesmo tempo e , ao mesmo tempo, concordar com o sujeito. Portanto, na voz passiva, a oração fica: 

. 

 

2. b 

A voz passiva sintética se caracteriza pela presença de verbos transitivos diretos aliados à partícula 

- -  

 

3. b 

empo exige a 

preparação do pesquisador

 

 

4. b 

 passiva da frase 

 

 

5. c 

Transpondo-se a frase em análise para a voz ativa, há que se desfazer a construção verbal característica 

da voz passiva, respeitando o tempo verbal; logo, tem-  

 

 

6. a 

 

 

7. d 

em análise para 

a voz passiva. Impende ressaltar que, na mudança da voz ativa para a passiva, o que é objeto passa a 

sujeito e vice-

e, ao assumir a posição de sujeito, deve abdicar sua condição oblíqua e se apossar da forma reta  

 

 

8. d 

s 

há que se respeitar o tempo verbal e enquadrá-lo na estrutura da passiva analítica. 

 

9. d 

alternativa possível, mas o sujeito não está expresso, o que pode gerar confusão. 

 

Questão Contexto  
-

seu sujeito (Esta casa é vendida). 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Funções inorgânicas: sais 
24 

abr 
 

 

RESUMO   
 

Sais 

  
Os sais segundo Arrhenius são todas substâncias que, em solução aquosa, libera pelo menos um cátion 

diferente de H+ e um ânion diferente de OH- ou O2-. 

  
Em solução aquosa: 

AgNO3
(S) 

         Ag+ + NO-
3 

NaHCO3(S)      Na+ + HCO-
3 

 

Nomenclatura dos sais 

  
Para nomear um sal devemos inicialmente conhecer o nome do ânion, que é proveniente do nome 

de um ácido. Para isso devemos substituir as terminações da seguinte forma: 

  
Sufixo do ácido      Sufixo do ânion 

                                                                 ídrico                        eto 
                                                                   ico                          ato 
                                                                   oso                         ito 

 

Para determinar o nome dos sais, pode-se utilizar o seguinte esquema, seguindo o padrão descrito 

acima. 

 
nome do ânion de nome do câtion 

 
NaCl  Cloreto de sódio 

K2SO4  Sulfato de potássio 
Al(NO2)3  Nitrito de alumínio 

Solubilidade em água 
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Reações de salificação 

 
Obtenção de sais. Quando um ácido e uma base são misturados, ocorre uma reação entre essas duas 

espécies denominada reação de neutralização e, consequentemente, forma-se um sal. 

  

Neutralização total 
  

Quantidade de íons H+ proveniente do ácido = quantidade de íons OH- proveniente da base, ocorre 

formação de água, consumindo todo H+ e OH-. 

 
Exemplo: 

Ácido clorídrico + hidróxido de sódio 

 
HCl        H+ + Cl-      cada molécula de HCl produz 1 H+. 
NaOH   Na+ + OH-   cada molécula de NaOH produz 1 OH-. 

 
HCl  + NaOH      NaCl   +   H2O 

Neutralização parcial 
  

Quando um ácido e uma base são misturados em quantidades diferentes daquelas que levarão a uma 

neutralização total, corre uma neutralização parcial do ácido ou da base. 

 
Exemplo 1) Neutralização parcial do ácido 

 
Ácido fosfórico + hidróxido de sódio 

 
H3PO4 + NaOH    NaHPO4   + H2O 

O sal formado nesse tipo de neutralização é classificado como sal ácido, hidrogeno fosfato de sódio. 

 
Exemplo 2) Neutralização parcial da base 

 
Ácido clorídrico + hidróxido de magnésio 

 
HCl  +  Mg(OH)2     Mg(OH)Cl   +   H2O 

O sal formado nesse tipo de neutralização é classificado como sal básico, hidroxi cloreto de magnésio. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O gesso, sulfato de cálcio anidro endurecido, é um sal muito utilizado em diversas áreas do 

conhecimento, tais como: medicina (imobilização de membros com fratura) e ornamentações, por 

exemplo. Sobre a função inorgânica sal, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Os sais são provenientes de uma reação entre um ácido e a água.    

b) Os hidrogenossais são provenientes de uma reação de neutralização parcial, ou seja, alguns 

hidrogênios ionizáveis não são neutralizados.    

c) Soluções salinas não são boas condutoras de eletricidade.    

d)    

  

2. Sobre as substâncias inorgânicas, é correto afirmar-se que  

a) os sais são compostos iônicos, portanto sólidos cristalinos com alto ponto de fusão e alto ponto 

de ebulição.    

b) os ácidos são compostos iônicos, pois conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa.    

c) são compostos iônicos.    

d) os óxidos apresentam um não metal e um átomo de oxigênio.    

e) as bases neutralizam os sais formando água.    
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3. O lítio é um metal atualmente muito conhecido, pois é utilizado na produção de baterias para celulares. 

No entanto, também vem sendo utilizado há muito tempo na formulação de medicamentos 

estabilizadores de humor, na forma de sais como carbonato e sulfato de lítio. Este metal é o mais leve 

que se tem conhecimento, com densidade igual a 
30,534 g cm ,  ou seja, quase metade da massa 

específica da água. 

 

 
 

Com base no texto acima, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Os sais de lítio citados no texto têm, respectivamente, as fórmulas 2 3Li CO  e 2 4Li SO .     

b) O lítio localiza-se na coluna 1 da tabela periódica, sendo assim, ele normalmente recebe um 

elétron nas ligações iônicas.    

c) Por ser mais leve que a água, o lítio metálico pode ser utilizado na construção de embarcações.    

d) O lítio é um metal alcalino e não reativo na presença de água.    

e) Nas pilhas de lítio, o metal funciona como ânodo, ou seja, recebe elétrons.    

   

4. A cultura egípcia desenvolveu técnicas avançadas de mumificação para a preservação dos corpos. Em 

um das etapas mais importantes do processo de mumificação, a desidratação do corpo, utilizava-se 

uma solução de sais de natrão. Essa solução é constituída por uma mistura de sais de carbonato, 

bicarbonato, cloreto e sulfato de sódio. Quando os sais de natrão são dissolvidos em água, os íons 

presentes, além do Na+, são  

a) 
3 3

2 4CO , HCO , C O e HSO .− − − −l     

b) 
3 2

2 3 4CO , HCO , C O e SO .− − − −l     

c) 
2 2

3 2 3 3CO , H CO , C e SO .− − − −l     

d) 
2

3 2 3 4CO , H CO , C e HSO .− − − −l     

e) 
2 2

3 3 4CO , HCO , C e SO .− − − −l     

  

5. 
ser provocada por alimentação em excesso, alimentação deficiente, estresse, entre outros motivos. 

Alguns medicamentos indicados para o alívio dos sintomas contêm, normalmente, substâncias como 

( )
3

A OHl  e ( )
2

Mg OH . 

 

Nesse contexto e com relação a ácidos, bases e reações de neutralização, é correto afirmar que:  

a) as substâncias: 2 4H SO , 4NaHSO , 2 3H CO  e 3NaHCO  podem ser classificadas como ácidos, 

conforme a definição de Arrhenius.    

b) b) ( )
3

A OHl e ( )
2

Mg OH  podem ser classificados como sais básicos.    

c) como produto da neutralização do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, por hidróxido de 

alumínio ter-se-á uma solução aquosa de 3A Cl l .    

d) as bases como o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são substâncias moleculares e, 

portanto, não se dissolvem bem na água.    

e) os ácidos formam soluções aquosas não condutoras de eletricidade.    

   

6. Alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina no tratamento de doenças, são exemplos disso o 

bicarbonato de sódio como antiácido, o carbonato de amônio como expectorante, o permanganato 

de potássio como antimicótico e o nitrato de potássio como diurético. 
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Assinale a alternativa que contém a fórmula química desses sais, respectivamente.  

a) Na2CO3, (NH4)2CO3, KMnO4 e KNO3    
b) NaHCO3, (NH4)2CO3, KMnO4 e KNO3    
c) NaHCO3, (NH4)2CO3, KMnO4 e K2NO3    
d) NaHCO3, NH4CO3, KMnO4 e KNO3    
e) Na2CO3, NH4CO3, KMnO4 e K2NO3    

   

7. A semeadura de nuvens atualmente é usada em todo o mundo para otimizar a precipitação, tanto de 

chuva quanto de neve e, ao mesmo tempo, inibir o granizo e a neblina. E ela funciona. Esse tipo de 

semeadura tem efeito ao espalhar partículas microscópicas, a fim de afetar o desenvolvimento da 

condensação, agindo como núcleos de gelo artificiais. Insolúveis na água, tais partículas funcionam 

como suporte para o crescimento dos cristais de gelo. Para tal propósito, utiliza-se frequentemente 

determinado sal. Ele possui uma estrutura cristalina similar à do gelo e forma um recife artificial onde 

os cristais podem crescer.  
Adaptado de: http://gizmodo.uol.com.br/semeadura-de-nuvens/  

 

Que sal é utilizado para semear as nuvens?   

a) Agl     

b) Kl     
c) NaCl     
d) 3AgNO     

e) 3KNO     

  

8. O ácido fosfórico é usado na fabricação de vidros, na tinturaria, na fabricação de fertilizantes 

fosfatados, nas indústrias alimentícias e nas farmacêuticas. Entretanto, uma aplicação do ácido 

fosfórico que chama bastante atenção é o seu uso em refrigerantes do tipo "cola". A maioria dos 

refrigerantes no Brasil possui alto teor de ácido fosfórico, ficando com um pH 3.  Ele é utilizado 

principalmente como acidulante da bebida, baixando seu pH, regulando sua doçura, realçando o 

paladar e também atuando como conservante.  

Industrialmente, o referido ácido é obtido a partir da seguinte reação de dupla troca:  

 

2 4 3 4 2 4 3 4( )H SO Ca PO CaSO H PO+ → +  

 

Observa-se que o ácido utilizado como reagente é o __________, e o sal formado como produto é o 

__________. 

 

As palavras que preenchem corretamente as lacunas, de cima para baixo, são:  
a) ácido fosforoso  fosfito de cálcio.    
b) ácido fosfórico  fosfato de cálcio.    
c) ácido sulfúrico  sulfato de cálcio.    
d) ácido sulfuroso  sulfato de cálcio.    

   

9. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante 

e/ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de 

hidróxido de sódio mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As 

soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de 

sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. 

Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto 

de sódio são, respectivamente,  

a) 3NaC O, NaC Ol l  e NaC .l     

b) 2 4NaC O , NaC Ol l  e NaC .l     

c) 2NaC O, NaC Ol l  e NaC .l     

d) 4NaC O, NaC Ol l  e 2NaC O .l     

e) 2 3NaC O , NaC Ol l  e NaC .l     
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10. O ,NaCl o cloreto de sódio, é comercialmente conhecido como sal de cozinha. É uma das substâncias 

químicas de conhecimento mais antigo, tendo sido um dos primeiros materiais usados como moeda 

de pagamento, daí o termo salário. Pode ser utilizado na indústria de alimentação como conservante 

e secante de alguns produtos alimentícios. Nos processos industriais, serve para síntese de sódio 

metálico (Na), gás cloro 2C( ),l soda cáustica (NaOH) e gás hidrogênio (H2). Analisando as substâncias 

acima, pode-se afirmar corretamente que  

Dados: Na = 23u, C l = 35u, O = 16u e H = 1u.  

a) no sal de cozinha, observamos uma ligação iônica, uma vez que ela ocorre entre o cloro que é um 

metal e o sódio que tem caráter não metálico bastante acentuado.    

b) o composto NaOH é uma base, cujo cátion tem nox variável, por isso seu nome é hidróxido de 

sódio.     

c) no gás hidrogênio, observamos uma ligação covalente apolar, normal e do tipo Pi ( ).π     

d) no gás cloro, observamos uma ligação iônica, por isso a sua geometria será sempre linear.    

e) o cloreto de sódio resulta da reação de neutralização do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio.    
   

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

O bicarbonato de sódio é um produto muito popular em milhões de lares em todo o mundo já que, além de 

ter usos na gastronomia, também facilita algumas tarefas de limpeza e melhora a saúde. 

 

 

Ainda que hoje em dia muitas pessoas prefiram os produtos convencionais que são oferecidos no mercado, 

há quem ainda aproveite os benefícios deste pó branco para muitos aspectos de sua vida. 

 

Embora o seu consumo deva ser sempre moderado e em pequenas quantidades, foi demonstrado que ingerir 

bicarbonato de sódio de forma regular pode apoiar o funcionamento geral do corpo ao regular o pH natural 

do sangue para diminuir os índices de acidez. 

 

Dissolvido em água, ele é um dos melhores e mais antigos remédios naturais consumidos no mundo, sendo 

 
Fonte: https://melhorcomsaude.com/quais-sao-os-beneficios-tomar-agua-bicarbonato-sodio-os-dias/ 

A formula do bicarbonato de sódio é dada por: 

a) NaH2CO3    
b) Na2HCO3   
c) Na2CO3  
d) NaHCO3     
e) NaHCO2   
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GABARITO 
 

 

 

Exercícios 
 

1. b 

Hidrogênios ionizáveis são neutralizados. Tanto teoricamente como na prática podemos dizer que os sais 

derivam dos ácidos pela substituição do cátion hidrogênio (H )+  por outro cátion. Quando um ou mais 

cátions hidrogênio do ácido não são substituídos dizemos que a reação de neutralização (ou salificação) 

foi incompleta ou parcial e que o sal formado é um hidrogenossal.    

 

2. a 

[A] Correta. Os sais devido as suas ligações iônicas (intensas) apresentam altos pontos de fusão e 

consequentemente de ebulição. 

[B] Incorreta. Os ácidos (HX)  são compostos covalentes, que em água sofrem ionização, formando o 

cátion H+
 e um ânion X ,−  que irá conduzir a corrente elétrica. 

[C] Incorreta. Os ácidos e os óxidos de ametais, são formados por ligações covalentes. 

[D] Incorreta. Os óxidos são compostos formados por metais ou ametais e o átomo de oxigênio. 

[E] Incorreta. As bases neutralizam os ácidos, formando sal e água.   

 

3. a 

[A] Correta. Os sais de lítio citados no texto são: 

2
3 2 3

2
4 2 4

carbonato de lítio: Li CO Li CO

sulfato de lítio: Li SO Li SO

+ −

+ −

=

=
 

[B] Incorreta. O lítio por estar localizado na família dos metais alcalinos, portanto, doa 1 elétron e se torna 

um cátion, o Li ,+  nas ligações iônicas. 

[C] Incorreta. As embarcações são feitas em aço (liga formada principalmente de ferro e carbono), 

revestidos por tintas anticorrosivas, pois outros fatores, além da densidade devem ser levados em 

consideração como a resistência, por exemplo. 

[D] Incorreta. O lítio é um metal alcalino, bastante reativo com água, onde irá formar o hidróxido de lítio. 

[E] Incorreta. Nas pilhas o metal de lítio funciona como ânodo, onde irá oxidar, ou seja, perder elétrons.   

 

4. e 

Abaixo segue a nomenclatura de todos os íons presentes nas alternativas: 

2
3CO−

 carbonato 

1
3HCO−

 hidrogenocarbonato (bicarbonato) 

1
4HSO−

 hidrogenossulfato 

2
4SO−

 sulfato 

1C O−l  hipoclorito 

1C −l   cloreto 

2
3SO−

 sulfito   

 

5. c 

Análise das alternativas: 

a) Incorreta. As substâncias: 2 4H SO  e 2 3H CO  podem ser classificadas como ácidos, conforme a 

definição de Arrhenius. As substâncias 4NaHSO  e 3NaHCO  são classificadas como hidrogeno-sais. 

b) Incorreta. ( )
3

A OHl  e ( )
2

Mg OH  podem ser classificados como bases.   
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c) Correta. Como produto da neutralização do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, por hidróxido 

de alumínio ter-se-á uma solução aquosa de 3A Cl l : 3 2 33HC A (OH) 3H O A C+ → +l l l l . 

d) Incorreta. As bases como o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são substâncias iônicas.   

e) Incorreta. Os ácidos formam soluções aquosas condutoras de eletricidade.   

 

6. b 

Resolução: 

Observe a seguir as fórmulas dos sais citados no enunciado. 

Bicarbonato de sódio ou hidrogeno carbonato de sódio: 

Na+ (cátion sódio) e HCO3
- (ânion bicarbonato ou ânion hidrogenocarbonato)  NaHCO3 

Carbonato de amônio: 

2 NH4
+ (cátion amônio) e CO3

2- (ânion carbonato)  (NH4)2CO3 

Permanganato de potássio: 

K+ (cátion potássio) e MnO4
- (ânion permanganato)  KMnO4 

Nitrato de potássio: 

K+ (cátion potássio) e NO3
- (ânion nitrato)  KNO3 

 

Comentário: 

O nome de um sal é dado escrevendo-se primeiro o nome de ânion, seguido da preposição de e depois 

o nome do cátion. Genericamente: 

 

 

7. a 

insolúvel é o iodeto de prata (AgI).    

 

8. c 

REAGENTE PRODUTO

2 4 3 4 2 4 3 4

ác.sulfúrico sulfato de cálciofosfato de cálcio ác.fosfórico

H SO Ca PO CaSO H PO( )+ → +
6 4 4 4 44 7 4 4 4 4 48 6 4 4 4 44 7 4 4 4 4 48

14 2 43 14 2 431 44 2 4 43 14 2 43
 

Reagente: ácido sulfúrico 

Produto: sulfato de cálcio   

 

9. a 

Hipoclorito de sódio: NaC O.l  

Clorato de sódio: 3NaC O .l  

Cloreto de sódio: NaC .l    

 

10. e 

Análise das afirmações: 

a) Afirmação incorreta. No sal de cozinha, observamos ligação iônica, uma vez que ela ocorre entre o 

cloro que é um ametal (gera ânion) e o sódio (gera cátion) que é metal alcalino. 

b) Afirmação incorreta. O composto NaOH é uma base, cujo cátion tem nox fixo (+1).  

c) Afirmação incorreta. No gás hidrogênio, observamos uma ligação covalente apolar, normal e do tipo 

Sigma ( ).σ    

d) Afirmação incorreta. No gás cloro, observamos uma ligação puramente covalente e normal, por isso 

a sua geometria será linear.   

e) Afirmação correta. O cloreto de sódio resulta da reação de neutralização do ácido clorídrico com o 

hidróxido de sódio: 2HC NaOH H O NaC+ → +l l .   

 

Questão Contexto  
Gabarito D - NaHCO3     
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Introdução: a importância do primeiro 

parágrafo 

09 

mai 
 

RESUMO 
 

 

Fazer uma boa introdução em um texto argumentativo é o primeiro passo para que se chegue a um 

resultado final satisfatório e, tendo em vista que os vestibulares de São Paulo exigem uma ampla bagagem 

cultural e literária do vestibulando, é essencial que o candidato comece seu texto de forma assertiva, com a 

finalidade de conquistar o leitor (que, no momento da prova, é também o corretor).  

Antes de dar início à introdução, é importante que se tenha um entendimento muito claro do tema a 

ser tratado. É essencial que o tema seja lido mais de uma vez, uma vez que essa prática evita a fuga da 

proposta. Outra coisa importantíssima é que o candidato, já no momento em que der início à escritura de sua 

redação, tenha muito clara em sua mente as ideias a serem exploradas, os argumentos a serem usados e a 

organização lógica do texto, uma vez que é impossível introduzir algo ainda incerto. Dito isso, vamos tratar 

de alguns dos aspectos mais importantes no que se refere à formulação de uma introdução. 

 

A objetividade 

 

Entre as técnicas mais importantes para começar um texto está a objetividade: a redação deve ser 

direta e objetiva, afinal, o vestibulando tem poucas linhas para apresentar o tema e a tese. O tamanho ideal 

é variável, mas, em geral, uma boa introdução contém de duas a três frases, distribuídas entre cinco e seis 

linhas. Esse espaço é suficiente para fazer uma apresentação das suas ideias e seus argumentos a serem 

defendidos nos parágrafos seguintes. 

Assim, o corretor não valorizará uma escrita com muitos rodeios, pois eles denotariam incerteza e/ou 

insegurança no tratamento do tema. 

 

Clareza e concisão 

 

Muito ligadas à noção de objetividade estão as noções de clareza e de concisão, uma vez que elas 

são todas interdependentes. É sempre uma boa ideia usar um vocabulário pouco rebuscado, simples e 

correto, para que o candidato se faça entender facilmente, evitando ambiguidades e falta de coerência e 

coesão. Além disso, também como forma de garantir a clareza do texto, o candidato deve selecionar frases 

que antecipem ao leitor a posição a ser defendida, a concordância ou não com o tema. Só a partir daí, quando 

essa posição estiver bem clara, deve-se construir os argumentos da redação. O início do texto deve ser 

criativo e conciso. 

 

A contextualização de ideias 

 

Apresentar o tema com uma contextualização histórica ou social, estatísticas ou dados de 

especialistas na área é uma forma de demonstrar um alto nível de leitura e conhecimento para os corretores. 

Apesar de não ser imprescindível em uma redação, a contextualização pode ajudar muito no que se refere à 

demonstração do domínio do tema e da bagagem cultural do candidato. 

É importante destacar que, se essa contextualização envolver alguma citação ou menção, é sempre 

importante que haja aspas e que o autor seja apontado. 

 

O perigo dos clichês 

 

Clichês são ideias e expressões já muito difundidas, são formas que de tão repetidas se tornaram 

vulgares.  Por isso, denotam falta de repertório por parte do estudante e são mal vistos pelos professores. 

São clichês 

 

 

Perguntas podem ajudar 
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Pode-se levantar, na introdução, questionamentos a serem desenvolvidos e respondidos ao longo da 

argumentação e da conclusão do texto. Para que essa técnica seja bem sucedida, esses questionamentos 

devem ter embasamento teórico e não podem ficar sem solução. As perguntas devem gerar um confronto 

positivo e estimular a curiosidade do leitor. 

 

A pressa 

 

A introdução, como dito acima, deve apenas dar um panorama sobre o tema e preparar o leitor para 

a recepção dos seus argumentos. A argumentação propriamente dita deve aparecer no desenvolvimento. 

Por isso, não se deve apresentar, já na introdução, problemas ou soluções para o tema proposto.  

É importante também reforçar que, mesmo com tempo curto, é importante que se reserve alguns 

minutos para se pensar na forma como os fatos serão apresentados e os temas desenvolvidos ao longo do 

texto, bem como as referências a serem mencionadas. Somente após esse exercício deve-se partir para a 

escrita da introdução. 

 

Alguns exemplos de boas introduções. 

 

 

 

 

A vitória do capitalismo na Guerra Fria gerou muitas consequências para o mundo, sendo uma delas a 

competição desenfreada das multinacionais por novos mercados. Um dos principais alvos desse cenário são 

as crianças, indivíduos facilmente manipuláveis devido a sua pequena capacidade de julgamento crítico. Sua 

inocência é, dessa forma, cruelmente convertida em lucro, fato que não deve ser permitido nem tolerado.

(Aqui vemos um exemplo de contextualização histórica. O vestibulando mencionou a vitória do capitalismo 

na Guerra Fria e, a partir desse dado, expôs o tema). 

  

A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Disseminada em todos os meios de comunicação, 

a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva 

função. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam em sinônimos 

o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças.

contextualização histórica ou citações. O vestibulando buscou aqui ser o mais claro e direto possível e é esse 

o ponto forte dessa parte de seu texto). 

 

A Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação e possibilitou a divulgação de 

propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas 

etárias. Nesse contexto, a publicidade destinada ao público infantil é motivo de debates entre educadores e 

psicólogos no território nacional. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é 

essencial para um maior controle dos pais e para um menor abuso de grandes empres  

(Aqui novamente aparece a contextualização histórica levando ao tema em si). 

 

deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, 

é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o 

 (A citação aparece de maneira correta, entre aspas e com a 

referência e fortalece muito a argumentação, uma vez que mostra a erudição e o repertório intelectual do 

autor). 

 

 

Por tudo isso, vemos que o primeiro parágrafo é responsável por prender a atenção do leitor e mostrar 

propriedade sobre o assunto, por isso,é sempre importante a leitura de livros, revistas, jornais e textos que 

trazem informações relevantes sobre política, cultura e economia. A prática também é muito importante: se 

não sobrar muito tempo na rotina de estudos para fazer muitas redações, é uma boa ideia treinar apenas 

introduções, procurando variados temas de provas passadas e comparando o resultado com as melhores 

redações do vestibular daquele ano. É praticando que se adquire uma naturalidade na construção de ideias 

e a escrita e, assim, torna-se possível a escrita fluida de uma introdução forte, que será um grande diferencial 

na exposição e no desenvolvimento posterior de ideias no texto dissertativo-argumentativo. 

 




