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RESUMO   
 

 

Teoria do conhecimento: racionalismo e empirismo 

 
         Na modernidade, com as transformações ocorridas pela revolução científica, surge uma nova forma 

de investigação filosófica chamada de teoria do conhecimento. Essa nova vertente de investigação filosófica 

buscava responder, em grande medida, a seguinte pergunta: De que forma o ser humano alcança 

conhecimento? De que maneira ele apreende os objetos externos a ele? Neste contexto, surgiram duas 

correntes filosóficas distintas que buscavam responder essas perguntas, a saber: o racionalismo e empirismo. 
         Para os racionalistas, a verdade só pode ser alcançada pela razão humana. Eles partem da ideia de 

que os sentidos são enganosos e, por esse motivo, incapazes de nos revelar o conhecimento verdadeiro. 

Somente princípios lógicos podem dar base a conhecimentos seguros. Para esses teóricos todos os homens 

possuem uma gama de princípios inatos fundamentais. 
Já para os empiristas, só é possível alcançar a verdade, conhecer as coisas, a partir da experiência, ou seja, 

através dos sentidos. Para eles a mente humana é uma tabula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, 

completamente sem conteúdo. Ao longo da vida o homem adquire seus conhecimentos a partir da 

experiência sensível. 
Neste resumo, no entanto, dedicaremos nossos esforços para compreender as teorias dos filósofos 

empiristas, Francis Bacon e John Locke. 

  
Francis Bacon e o empirismo puro 

 
O filósofo Francis Bacon (1561-1626) foi um importante intelectual de sua época, tendo também 

participado da vida política, chegando a ser chanceler no governo do rei Jaime I. Como filósofo, foi grande 

crítico da ciência dedutiva Aristotélica, alegando que para o desenvolvimento da ciência era necessário ter 

um método de descoberta e análise mais eficiente, focado numa investigação mais rigorosa, precisa e 

empírica, com como ocorre no método indutivo. 

  
A teoria dos ídolos 

 
 Bacon vai iniciar sua reflexão acerca do conhecimento humano alegando que certos preconceitos, 

noções erradas, dificultam a apreensão correta que temos sobre a realidade.Esses preconceitos serão 

chamados por ele de ìdolos. 

 
Os ídolos da tribo:  

são aqueles preconceitos que surgem nas comunidades como verdades dadas e não questionadas.  Nesse 

pela ciência precisam estar de acordo com os fatos.  Assim, Bacon entende que a astrologia, por exemplo, é 

uma falsa ciência, dadas as suas generalizações apressadas. Outra 

 Um exemplo disso é a ideia dos antigos 

-se a natureza algo que, na verdade, é uma mera 

suposição humana. 

 Assim, por conta das características individuais, ou mesmo por 

causa da educação a que um indivíduo é submetido, serão geradas falsas ideias às quais a ciência precisa se 

espírito humano.   
Os ídolos do foro: Os ídolos do foro ou do mercado são aqueles que decorrem da linguagem, através 

da qual são atribuídas palavras a certas coisas que são inexistentes ou mesmo palavras confusas a coisas que 

existem. Nesse sentido, há diversas controvérsias as quais nos apegamos apenas por questões 

linguísticas.  Como  
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Os ídolos do teatro: Os ídolos do teatro se referem às teorias ou reflexões filosóficas que, muitas 

vezes, estão mescladas com a teologia, com o saber comum e, até mesmo, com superstições profundamente 

arraigadas.  Nesse sentido, ele compara os sistemas filosóficos a fábulas que poderiam ser representadas no 

palco. 

 
David Hume e o empirismo 

 
O filósofo empirista David Hume é um pensador cético, ou seja, ele duvida que possa haver qualquer 

conhecimento indubitável. Assim, o entendimento humano possui limites bastante estreitos, afinal de contas 

estamos submetidos aos sentidos e aos hábitos, o que nos leva a produzir conhecimentos que, na melhor 

das hipóteses, são apenas prováveis, mas nunca certezas absolutas.  Hume questiona o princípio de 

causalidade, bem como a metafísica existente na sua época. 
O ceticismo é uma corrente de pensamento existente desde os antigos e é retomada pelo 

pensamento moderno, notadamente no campo da teoria do conhecimento.  Em linhas gerais, ceticismo é 

justamente a dúvida ou suspeita sobre todo e qualquer tipo de conhecimento. O cético, portanto, é aquele 

que duvida da possibilidade do conhecimento verdadeiro, restando-nos apenas, como dissemos acima, 

conhecimentos prováveis. O ceticismo humeano nasce na medida em que ele defende que todo 

conhecimento humano provém das experiências que temos através de nossos sentidos.  Não há, seguindo 

esse ponto de vista, uma razão pura capaz de encontrar uma base sólida para um conhecimento 

inquestionável ou indubitável.  Se, portanto, o conhecimento provém da experiência (tese empirista), e a 

experiência sensível é variável, logo nenhum conhecimento pode ter uma pretensão universal de validade. 
O conhecimento, segundo Hume, deriva sempre de percepções individuas, que podem ser 

impressões ou ideias. A diferença entre impressões e ideias é apenas o grau de vivacidade com o qual afetam 

nossa mente.  De um lado, as impressões são percepções originárias e que, por isso mesmo, são mais vivas, 

segundo David Hume, não há ideias inatas em nossa mente, isto é, ideias que teriam nascido conosco e que 

seriam, portanto, independentes da experiência. Toda ideia que existe em nossa mente é derivada das nossas 

impressões. 
Há, no entanto, ideias complexas, que nascem da associação entre ideias através da nossa 

imaginação.  Assim, se combinamos em nossa mente a ideia de lobo, por exemplo, com a ideia de homem, 

do pensamento de Hume sobre o qual devemos estar atentos. Para que a noção de causalidade (conexão 

necessária entre dois fenômenos) pudesse ser considerada como válida seria preciso haver uma impressão 

anterior que lhe desse origem.  No entanto, para Hume, não há nenhuma impressão correspondente à noção 

de causalidade.   
Isso significa, então, que as relações de causalidade entre fenômenos se referem ao nosso hábito de 

pensarmos esses fenômenos como ligados um ao outro, mas não a uma relação real entre objetos externos 

a nós.  O exemplo mais famoso que Hume utiliza para explicar essa teoria é o seguinte: Por mais que sempre 

tenhamos associado o nascer de um novo dia ao nascimento do sol, por mais que isso sempre tenha ocorrido 

até o dia de hoje, isso não significa que essa conjunção de fenômenos seja necessária.  Nada garante a 

necessidade do surgimento do sol no dia de amanhã.   
Assim, o máximo que podemos alcançar, do ponto de vista do conhecimento, é uma grande 

probabilidade de que um evento ocorrerá ou não ocorrerá, mas nunca podemos extrair uma certeza, dado 

que não existe nenhum conhecimento à priori, isto é, independente de nossa experiência 

sensível.  Entretanto, nossos hábitos e crenças nos fazem formular supostas leis e supostas conexões 

necessárias entre eventos que, em última análise, são apenas sucessões de fatos e sequência de eventos sem 

nenhum nexo causal.  Por termos habitualmente observado esses fenômenos se sucederem acreditamos que 

eles ocorrerão novamente, o que não é garantido segundo o filósofo escocês.   

  

EXERCÍCIOS  
 

1. Leia o texto a seguir. 
As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras 

ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples 

procedem, mediata ou imediatamente, das impressões que lhes correspondem. 
HUME, D. Tratado da Natureza Humana. Trad. De Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 

p.35. 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David 

Hume, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que 

lhes correspondem. 
II. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso, de modo que há uma independência 

das ideias com relação às impressões.  
III. As ideias são sempre as causas de nossas impressões. 
IV. Assim como as ideias são as imagens das impressões, é também possível formar ideias secundárias, 

que são imagens das ideias primárias. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

   

2. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, 

aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos 

em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, 

que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a 

virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, 

animal que nos é familiar. 
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1995. 

 

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que  
a) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação.    
b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.    
c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso.    
d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória.    
e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria.    

   

3.  
a) -lo; e para nos darmos conta de sua força, precisamos 

dedicar-lhe um estudo tão intenso quanto o que foi necess    
b)    
c)    
d) siderações, direcionando-    

   

4. TEXTO I 

 
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar 

inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 
TEXTO II 

 
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum 

significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for 

impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. 
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). 
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Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A 

comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume  
a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.    
b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica.    
c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.    
d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.    
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.    

 

5. 
 

a) a razão por si só funda a moral humana e como tal nela encontra respaldo para instaurar influências, 

   
b) oral se estabelece como 

   
c) despertando uma paixão ao nos informar sobre a existência de alguma coisa que é um objeto 

próprio dessa paixão ou descobrindo a conexão de causas e efeitos de modo a nos dar meios de 

   
d) ativos fundamentais que conferem poderes aos corpos externos 

   
   

6. David Hume nasceu na cidade de Edimburgo, em pleno Século das Luzes, denominação pela qual ficou 

conhecido o século XVIII. Para investigar a origem das ideias e como elas se formam, Hume parte, 

como a maioria dos filósofos empiristas, do cotidiano das pessoas. Do ponto de vista de um empirista,  
a) não existem ideias inatas.    
b) não existem ideias abstratas.    
c) não existem ideias a posteriori.    
d) não existem ideias formadas pela experiência.    

   

7. O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume. 

 
Em contrapartida, vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida 

por uma ideia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção 

constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das 

outras; [...]. 
HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29. 

 
Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire 

as percepções denominadas ideias.  
a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas ideias, organizamos as 

respectivas impressões na experiência.    
b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias das nossas impressões, as quais 

sempre antecedem nossas ideias.    
c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que adquirimos através de uma 

experiência metafísica, que transcende toda a realidade empírica.    
d) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas preenchidas pelas impressões, no 

momento em que temos algum contato com a experiência.    
   

8.  
a) ções mais fortes, tais como nossas sensações, afetos e sentimentos; percepções 

   
b) 

objeto e sua naturez    
c) 

   
d)    
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9. A razão, para Hume, é:  
a) 

   
b)    
c) 

   
d) xões 

   
   

10. -se de determinadas ações 

porque as julgam injustas, sendo impelidos a outras porque julgam tratar-  

  
Com esse argumento, Hume quer demonstrar que  
a) as regras morais são, por conseguinte, conclusões da razão humana.    
b) a moral, porque deriva-se da razão, tem influência direta sobre as ações e os fatos.    
c) a moral é uma filosofia prática e supõe-se que influencie paixões e ações humanas e vai além dos 

juízos calmos e impassíveis do entendimento.    
d) há, nos homens, uma necessidade e uma emergência que os impele ao exercício prático da razão.    

 

QUESTÃO CONTEXTO   

  

 

Texto I 

 
 

O filósofo David Hume defende que a crença humana de que o sol vai nascer todos os dias está fundado num 

hábito, na crença do fenômeno da causalidade. De acordo com seus conhecimentos sobre a teoria de Hume 

sobre costume e causalidade, responda: 
Porque, seg  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. b 

David Hume no Tratado sobre o entendimento humano estabelece princípios de uma filosofia empirista 

radical levando aos extremos a maneira pela qual compreendemos e conhecemos a realidade. Segundo 

suas teorias ele coloca que as ideias simples derivam de impressões captadas pelos sentidos, existindo 

assim uma relação entre as impressões simples e as ideias simples. Desta maneira, estabelecemos uma 

forte conexão entre as impressões e as ideias, sendo que tanto as ideias quanto as impressões exercem 

influência uma sobre a outra, o que vai condicionar nosso modo de entendimento. Assim, a conexão 

estabelecida pelo número de impressões que adquirimos, pela observação e experimentação de um 

número específico de casos, criando um hábito do entendimento que criar uma dependência das 

impressões em relação às ideias e, das ideias em relação às impressões. Das ideias primárias se formam 

as ideias secundárias que seriam as extrapolações realizadas e estabelecidas por uma conjunção entre 

causa e efeito que atribuímos como verdadeiras pela repetição ao que formos submetidos. Contudo, isto 

não pode ser feito, pois o que observamos são fenômenos isolados que se apresentam juntos, não 

percebemos a relação entre eles, derivamos esta relação pela impressão, mas sem, contudo verificar esta 

impressão. Desta forma, os itens [II] e [III] não correspondem as teorias descritas por Hume.   

 
2. a 

Hume, sendo empirista, considera que os pensamentos são produzidos pela associação de ideias obtidas 

pelas sensações do homem, tal como afirma corretamente a alternativa [A].   

 
3. a 

O hábito é o grande guia da vida humana no sentido de que nenhuma questão de fato é resolvida por 

fato além do que 

o entendimento humano. In Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 152). Sendo assim, 

o homem é apenas capaz de crer que a relação de causa e efeito entre a chama e o calor, por exemplo, 

se mantenha persistente. A crença é um resultado necessário da mente observar regularidades  

diferentemente da ficção que é uma formulação com aparência de realidade e sem um lastro sensitivo. 

Nesse sentido, um raciocínio impenetrável é inconveniente, pois estabelece uma ficção capaz de 

convencer pela sua aparência de realidade, porém incapaz de se demonstrar pela sua ausência de lastro 

sensitivo.    

 
4. e 

Da dúvida sistemática e generalizada das experiências sensíveis, Descartes espera começar a busca por 

algum ponto firme o suficiente para ser possível se apoiar e não duvidar. O chão deste mar de dúvidas 

no qual o filósofo está submerso é esta única coisa da qual ele não pode duvidar, mesmo se o gênio 

maligno estiver operando. Esta certeza é a certeza sobre o fato de que se o gênio maligno perverte meus 

pensamentos, ele nunca poderia perverter o próprio fato de que eu devo estar pensando para que ele 

me engane. Então, se penso, existo. 
David Hume (1711-1776), influenciado pela filosofia de John Locke (1632-1704), parte de uma noção da 

mente humana segundo a qual o homem não possui ideias inatas, porém todas elas provêm da 

experiência sensível para compor o conhecimento. Sendo assim, o homem conhece a partir das 

impressões e das ideias que concebe a partir da experiência. De experiências habituais ele constrói 

conhecimentos baseados em matérias de fato e relações entre ideias. Os conhecimentos sobre matérias 

de fato são empíricos, portanto, apenas mais ou menos prováveis, já os conhecimentos sobre relações 

de ideias são puros, portanto, sempre certos sem, todavia, se referir a qualquer realidade sensível.    
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5. c 
A alternativa [C] é a única correta, e corresponde a uma afirmação de David Hume em seu texto Tratado 

sobre a natureza humana. Essa passagem se insere numa argumentação a respeito da moral, que leva 

Hume a considerar que a distinção entre o bem o mal não pode ser feita por princípios da razão.   

 
6. a 

O empirismo opõe-se ao inatismo ao considerar que as ideias se originam somente da experiência. Essa 

diferença pode ser bem observada quando se compara a visão de David Hume com a de René Descartes, 

para quem as ideias verdadeiras surgem de forma inata no sujeito cognoscente.   

 
7. b 

Hume começa sua teoria dividindo todas as percepções mentais entre ideias (pensamentos) e impressões 

(sensações e sentimentos) e, então, faz duas alegações fundamentais sobre a relação entre elas. 

Primeiramente, ele alega que todas as ideias são, no final das contas, cópias das impressões, ou seja, para 

qualquer ideia que nós tomarmos, encontraremos seus componentes nas sensações externas ou nos 

sentimentos internos. Segundamente, ele alega que a única diferença entre uma ideia e uma impressão 

está na vivacidade de uma e de outra, isto é, a única diferença entre a impressão da árvore e a ideia da 

árvore está na força da sua presença no intelecto. Desse modo, ideias são cópias das impressões e as 

ideias e impressões diferem na vivacidade da sua presença intelectual.   

 
8. a 

A alternativa [A] é a única correta. As impressões são as nossas percepções mais fortes, enquanto as ideias 

são percepções mais fracas. Nessa concepção está expresso o empirismo de David Hume.   

 
9. a 

A razão, segundo Hume, corresponde à relação entre verdade e falsidade a partir do hábito de associação 

de ideias. Ela não é inata e não está relacionada às decisões morais. Sendo assim, podemos identificar 

que somente a alternativa [A] está correta.   

 
10. c 

A alternativa [C] é a que melhor se relaciona ao pensamento de David Hume. Para ele, as regras morais 

não podem ser deduzidas da razão, que possui somente um poder teórico. Pelo contrário, as regras 

morais dizem respeito às volições e ações humanas.   

 

Questão contexto 

As relações de causalidade entre fenômenos se referem ao nosso hábito de pensarmos esses fenômenos 

como ligados um ao outro, mas não a uma relação real entre objetos externos a nós.  O exemplo mais famoso 

que Hume utiliza para explicar essa teoria é o seguinte: Por mais que sempre tenhamos associado o nascer 

de um novo dia ao nascimento do sol, por mais que isso sempre tenha ocorrido até o dia de hoje, isso não 

significa que essa conjunção de fenômenos seja necessária.  Nada garante a necessidade do surgimento do 

sol no dia de amanhã. Assim, o máximo que podemos alcançar, do ponto de vista do conhecimento, é uma 

grande probabilidade de que um evento ocorrerá ou não ocorrerá, mas nunca podemos extrair uma certeza, 

dado que não existe nenhum conhecimento à priori, isto é, independente de nossa experiência sensível.  
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Agronegócio e a nova realidade do 

campo brasileiro 
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RESUMO   
 

 

A Agricultura Brasileira, o Agrobusiness e a Nova Realidade Rural  

 

Sistemas Agrícolas  

A atividade agropecuária é sempre influenciada por fatores naturais, humanos e econômicos. Além do fator, 

também econômico, das demandas do mercado interno e externo. Os sistemas agrícolas resultam desses 

fatores e podem ser classificados como: 

 

Sistemas extensivos: apresentam baixa produtividade e são vinculados a modelos tradicionais, presentes nas 

regiões subdesenvolvidas, em que o pequeno investimento em tecnologia torna a produção muito 

dependente das características do meio natural e dificulta o melhor aproveitamento das áreas disponíveis, 

por exemplo: 

- Pecuária extensiva: praticada em extensas propriedades, o gado é criado solto, sem cuidados especiais com 

a saúde ou investimentos genéticos.  

- Agricultura itinerante: modelo de agricultura tradicional comum no plantio de roças. Caracteriza-se pela 

utilização de técnicas rudimentares, como arado de tração animal, ausência de defensivos agrícolas 

desmatamentos e queimadas para preparação do terreno de plantação. 

 

Sistemas intensivos: caracterizados pela alta produtividade, representam os modelos modernos de produção 

e estão presentes nos grandes países exportadores agrícolas do globo. O elevado investimento em defensivos 

agrícolas e biotecnologia (transgênicos e zootecnia) e a disponibilidade e qualificação da mão de obra. Por 

exemplo: 

- Agricultura de jardinagem: pequenas propriedades de cultivo de arroz dos vales fluviais, presentes nos 

países do Sudeste Asiático e Extremo Oriente.  

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Agricultura de jardinagem no Sudeste Asiático 
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 - Pecuária leiteira e cinturões hortifrutigranjeiros (cinturão verde): áreas próximas aos grandes centros 

urbanos. Dão praticadas em pequenas propriedades e têm grande investimento em tecnologia. 

 

- Empresas agrícolas - Unidades de produção fornecedora de matéria-prima para agroindústria e 

componentes da cadeia do agronegócio. Caracterizam-se pela grande aplicação de capitais, elevada 

mecanização (tratores de colheitas) e emprego de insumos químicos (fertilizantes, adubos e pesticidas) e 

biotecnologia.  

 
 

 

 

 

 

As novas tecnologias desenvolvidas para a agropecuária transformaram as relações produtivas do campo, 

reduzindo tempo do plantio até a colheita e do crescimento dos animais. Por exemplo: 

Transgênicos: alteração genética das plantas tornando-as mais resistentes a pragas e pesticidas. 

Agricultura de precisão: utilização de tecnologia nas lavouras (GPS, sensoriamento remoto)  

Zootecnia: aplicação de técnicas, como cruzamento de espécies selecionadas e alterações genéticas, que 

criam animais mais resistentes e reduzem o tempo de abate dos bovinos.  

 

Estrutura Fundiária Brasileira 

 A estrutura fundiária no Brasil é extremamente concentradora, ou seja, nossa distribuição de terras é 

desigual. Poucos proprietários rurais concentram grande parte do espaço agrícola, enquanto muitos 

proprietários ocupam uma área minúscula desse espaço.  

 

 
 

 Esses números refletem um processo enraizado no passado colonial, que, por meio do sistema de 

capitanias hereditárias e de doação de sesmarias, estimulou a concentração fundiária desde inicio da 

colonização ao promover a produção em latifúndios monocultores destinados à exportação. A lei de Terras, 

de 1850, agravou o problema ao estabelecer que a aquisição de terras só pudesse ser feita sob compra. A 

manutenção da concentração fundiária atualmente pode ser explicada pela mesma postura política revelada 

na nossa história. As políticas agrícolas nacionais continuam favorecendo grandes agricultores exportadores, 

por intermédio de incentivos fiscais, concessão de créditos para aquisição de maquinários, tecnologias e 

terras, além de leis brandas que favorecem a especulação.  

Figura 2. Mecanização da lavoura 
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A questão agrária 

A questão agrária é o resultado dessa contradição, na qual a modernização do campo e a ampliação das 

nossas exportações agrícolas correm paralelas à manutenção da desigualdade. A redução dos postos de 

trabalho e a baixa competitividade do pequeno agricultor, associadas à excessiva concentração fundiária e à 

presença de terras improdutivas, reforçam a necessidade de uma reforma agrária  

 O Estatuto da Terra, criado pelos militares em 1964, representou o primeiro instrumento legal para a 

promoção de reforma agrária, quando foram estabelecidos critérios para desapropriação de terras 

improdutivas, colocados em prática apenas após a redemocratização do país. 

 A luta pela reforma agrária ganhou maior notoriedade na década 1980, com o surgimento de um 

movimento social denominado MST (Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra). A pressão do MST 

forçou o governo a criar o Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. 

A Constituição Federal determina que as terras improdutivas que não cumprem com o seu valor social são 

passives de desapropriação mediante a justa indenização. Para ser considerada produtiva, a propriedade rural 

deve utilizar no mínimo 80% de sua área aproveitável. A estratégia do MST de ocupar terras improdutivas é 

baseada nos critérios estabelecidos pela constituição.  

 Hoje em dia o processo de desapropriação de terras improdutivas demora demais para acontecer, 

enquanto isso a violência no campo se intensificou.  

 

 
Figura 3. Atlas da questão agrária, 2008 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A produção agrícola, considerada como um sistema que envolve a análise das dimensões físicas 

(fertilidade do solo, topografia, disponibilidade de água) e de aspectos socioeconômicos 

(desenvolvimento tecnológico, capitalização, estrutura fundiária, relações de trabalho), tende a ser 

obtida em condições muito heterogêneas. Em face da diversidade de modos de vida e de produção, 

das leis trabalhistas e ambientais, de condições econômicas e ofertas de crédito, além de outros fatores 

encontrados em diferentes países e regiões, a agricultura adquire formas variadas em todo o mundo.  

Com relação a esses sistemas referentes à produção agrícola, considere as seguintes afirmativas, 

assinalando V (verdadeiro) ou F (falso).  

( ) A agricultura itinerante corresponde a um sistema agrícola arcaico, típico de sociedades primitivas, 

como se verifica em determinadas áreas da América Latina e da África.  

( ) O sistema plantation, introduzido pelos europeus em suas colônias, a partir do século XVI, 

caracteriza-se pela utilização de grandes propriedades, mão-de-obra numerosa e pela aplicação de 

grandes capitais na produção de gêneros agrícolas. 

( ) A agricultura de jardinagem, característica da Ásia, Japão, Indonésia e Tailândia, é praticada em 

grandes áreas através da monocultura. Esse sistema agrícola utiliza pouca mão-de-obra manual por 

empregar grande tecnologia mecanizada.  

( ) A agricultura contemporânea regulada pelo mercado caracteriza-se pela crescente industrialização 

do processo de produção agrícola e pela interferência e domínio das grandes empresas na 

industrialização e comercialização dos produtos. 

 

Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, indique a alternativa que apresenta a 

sequência correta 

a) V, F, V e V. 

b) F, V, V e F. 

c) F, F, V e V. 

d) V, V, F e V. 

e) V, F, V e F. 

 

2. Leia o trecho a seguir. 

químicos e de agrotóxicos. É uma expressão muito empregada pela mídia e seu uso teve início com a 

ideia de produzir alface e verduras sem esses aditivos químicos, para evitar produtos contaminados e 

envenenamento. Com o tempo, porém, essa prática se estendeu a outros produtos, como legumes, 

frutas, café, vinho, etc. Existem até mesmo produtos orgânicos  
(brasil.escola.com. Adaptado) 

O texto faz referência a um tipo de produção isenta de 

a) Mão de obra familiar, como os manufaturados.  

b) Insumos artificiais, como os orgânicos.  

c) Impostos sobre a terra, como as commodities.  

d) Máquinas agrícolas, como as matérias-primas.  

e) Recursos não renováveis, como os de química fina. 

 

3. Considere o texto abaixo para responder à questão. 

O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje, no campo como nas grandes cidades 

da Cunha, formado, como todos nós, pelo Brasil oficial, de repente, ao chegar ao sertão, viu‐se 

ofuscado pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de escritor de gênio 

e seu nobre caráter de homem de bem colocaram‐no imediatamente ao lado do Conselheiro, para 

honra e glória do escritor. De modo que, entre outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da 

que consistiria, finalmente, em conformar o 

Brasil real pelos moldes do Brasil oficial. Isto é, uma modernização falsificadora e falsa, que, como a 

que estão tentando fazer agora, é talvez pior do que uma invasão declarada. Esta apenas destrói e 

assola, enquanto a falsa modernização, no campo como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e 

avilta o povo do Brasil real.  
Ariano Suassuna. Folha de S. Paulo, 30/11/1999. Adaptado. 
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a) Identifique e explique dois elementos da questão agrária brasileira contemporânea que justificam a 

 

b) Descreva uma característica comum entre o movimento de Canudos e os movimentos sociais que 

atuam no campo brasileiro na atualidade. 

 

4. A produção agropecuária na atualidade requer a adoção de sistemas de produção (intensivos e 

extensivos) rural, que dependem principalmente 

a) Do tamanho da propriedade e da presença de recursos hídricos abundantes para a implantação de 

pivôs centrais.  

b) Da existência de fatores naturais como clima úmido, solos férteis, relevo plano e proximidade das 

vias de transportes.  

c) Das condições físico-geográficas de uma região, da cultura e do nível de desenvolvimento 

econômico de uma dada sociedade.  

d) Do uso de agrotóxicos e sementes transgênicas, da utilização de mão de obra barata e de técnicas 

tradicionais de produção. 

 

5. Considere as anamorfoses: 

 

 
As condições da produção agrícola, no Brasil, são bastante heterogêneas, porém alguns aspectos estão 

presentes em todas as regiões do País.  

Nas anamorfoses acima, estão representadas formas de produção agrícola das diferentes regiões 

administrativas. 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada em I e em II. 

a) De subsistência e patronal. 

b) Familiar e itinerante. 

c) Patronal e familiar. 

d) Familiar e de subsistência. 

e) Itinerante e patronal. 

 

6. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no planalto mato-grossense [Planaltos e 

Chapada dos Parecis], onde nascem o rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se 

para a Planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob 

baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazos, como a 

diminuição do potencial biológico de espécies animais e vegetais. 
 Dossiê Abrasco  Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro/São Paulo: EPSJV/Expressão Popular, 2012. 

Adaptado. 
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Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar: 

a) No Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas chapadas, ocasionando a 

contaminação dos lençóis freáticos por resíduos de agrotóxicos.  

b) No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos, em virtude, principalmente, da 

quantidade de soja, milho e algodão nele cultivada.  

c) Em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgênica voltada para exportação, aumentou a 

contaminação a montante do rio Cuiabá.  

d) No Mato Grosso, estado em que há a maior área de silvicultura do país, há predominância da 

pulverização aérea de agrotóxicos sobre as florestas cultivadas. 

e) No Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de feijão, trigo e maçã do país, verifica-se 

significativa contaminação do solo por resíduos de agrotóxicos. 

 

7.  
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Considerando a questão agrária no Brasil, é correto afirmar que a lacuna presente na legenda 

corresponde a áreas de  

a) Resgate e valorização de antigas práticas de cultivo.  

b) Concentração da violência contra trabalhadores rurais e camponeses.  

c) Cultivo experimental orgânico e sustentável.  

d) Reflorestamento e recuperação da biodiversidade.  

e) Implantação de núcleos urbanos planejados. 

 

8. Este tipo de agricultura foi introduzido pelos europeus em suas colônias tropicais a partir do século 

XVI. Com as transformações na agricultura, passou a ser um sistema intensivo de capitais, mas continua 

a ser um sistema latifundiário e monocultor de produtos tropicais, voltados para a exportação. 

 

O texto se refere ao sistema agrícola 

a) Rotação de terras.  

b) Agricultura familiar.  

c) Plantation.  

d) Rotação de culturas.  

e) Agricultura de jardinagem. 

 

9. Plano Safra da Agricultura Familiar terá 20% mais recursos que em 2014. O anúncio foi feito em 19 de 

junho durante a visita da presidente à Bahia. 
(Disponível em http://revistagloborural.globo.com. Adaptado) 

 

No Brasil, a agricultura familiar 

a) Tem sido considerada um fator importante para a redistribuição de terras no país 

b) É responsável pela produção de mais da metade dos itens da cesta básica dos brasileiros.  

c) Consegue superar a produção de soja e milho das grandes propriedades do agronegócio.  

d) Apresenta forte nível de mecanização que dispensa o emprego de mão de obra assalariada. 

e) Apresenta grande importância econômica e, portanto, dispensa a necessidade de reforma agrária 

 

10. O processo de mecanização do campo, associado a fatores históricos conjunturais, permitiu que se 

expandissem as atividades produtivas do campo brasileiro para diversas áreas do interior do país. Tal 

fator colaborou para o avanço da fronteira agrícola e permitiu uma maior integração geoeconômica 

de determinadas regiões do território em relação aos principais centros comerciais. 

Em termos estruturais, uma medida necessária para garantir essa expansão econômica e a integração 

territorial do interior do Brasil foi: 

a) a redução de impostos sobre grandes produções agrícolas. 

b) a melhoria e crescimento dos modais de transporte. 

c) o aumento das linhas de crédito para pequenos produtores. 

d) o incremento de incentivos públicos e privados para sistemas alternativos de agricultura. 

e) um maior adesão às principais pautas de reivindicação dos movimentos sociais do campo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

A descrição não coincide com o significado de jardinagem, que se relaciona ao cultivo de jardins, e não 

monocultura em larga escala.  

 

2. a 

O texto fala de um tipo de produção sem agrotóxicos ou aditivos químicos. Esses produtos podem ou 

não ser orgânicos. Atualmente com o crescimento desse tipo de produção familiar, pode existir certo 

uso de máquinas e algumas propriedades não obtém selo de orgânico por usarem taxas de veneno ou 

produtos transgênicos. 

 

3. 

elementos, pela concentração fundiária e por uma disputa pelo acesso à terra. Ambos os elementos são 

justificados como conseqüência do processo de modernização conservadora do campo que favoreceu 

os grandes produtores rurais relacionados ao setor do agronegócio e marginalizou pequenos 

proprietários e trabalhadores rurais. 

b) A característica comum que relaciona o movimento de Canudos aos atuais movimentos sociais 

presentes no campo brasileiro é a luta pela posse da terra. 

 

4. c 

A adoção de sistemas de produção requer, sobretudo, o desenvolvimento econômico da sociedade em 

questão.  

 

5. c 

No primeiro mapa vemos a região norte bem reduzida, enquanto o centro oeste, coração do 

agronegócio do brasil está bem cheio junto com o sul parte do nordeste e sudeste. Na segunda imagem 

vemos nordeste e sul em destaque, regiões onde existe muita agricultura familiar. Patronal significa 

regime assalariado, de venda de mão de obra para o patrão.   

 

6. b 

O Mato Grosso tem dominância do agronegócio em monoculturas de soja, trigo, milho, assim como 

cultivo de gado. O pantanal mato-grossense tem sofrido ameaçadas em seu bioma pela expansão desse 

tipo de produção.  

 

7. b 

A realidade do campo brasileiro passa por um alto índice de conflitos de terra. Os atores políticos e sociais 

que se encontram nessa batalha possuem argumentos como a permanência longínqua ou a tentativa de 

roubo de terra por falsificação de documento, afim de expandir a produção. Esse último está 

normalmente subordinado por empresas que possuem acordos com o estado.  

 

8. c 

A plantation, hoje mais mencionada como monocultura, é a plantação em longas extensões de terra de 

um único gênero agrícola. Hoje é dominante na produção de elementos mundiais. Ela requer um alto 

índice de veneno, já que representam um vasto recurso às pragas, poluem as águas dessa forma, 

desgastam o solo e necessitam de sementes transgênicas para melhorar a produtividade.  

 

9. b 

A agricultura familiar compõem 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro. Por isso é importante 

terem políticas de apoio e incentivo aos pequenos produtores. 
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10. b 

Os modais de transporte são necessários para o transporte da mercadoria até os setores de transformação 

da matéria prima em produto e da venda desse produto final. Também tem importância por integrarem 

áreas antes com pouco sistema de transporte.  

 
 

 



 

 
H

is
. 

His. 
 

Professor: João Daniel 

Monitor:  Octavio Correa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 

O Segundo Reinado  
28 

mai 
 

 

RESUMO   
 

 

Política Imperial e Imperialista 

 

 
A compra de votos era comum no Segundo Reinado. 

 

As forças políticas continuavam as mesmas do primeiro império e do período regencial, não houve nenhuma 

ruptura com o sistema político ou econômico anterior, portanto não havia nenhuma outra força politica 

mesmo com o pensamento regime republicado ter sido experimentado e muitas vezes exaltado nas revoltas 

que estouraram no Brasil. A subida do imperador ao poder mesmo com catorze anos de idade acabou por 

consolidar a união, a instituição do Parlamentarismo e a extinção do Poder Moderador que deu uma 

estabilidade relativa ao país já que o imperador tinha uma legitimidade muito maior que a dos regentes. 

 

A política externa do Brasil rugia diante dos vizinhos, mas abaixava sua cabeça diante das potências mundiais, 

D. Pedro II se envolveu da forma mais imperialista possível nos conflitos da bacia da prata como o golpe ao 

presidente Oribe do Uruguai por conta de seu plano de unificação com a Argentina em conjunto como o 

presidente argentino Rosas, o estopim para essa intervenção foi o fechamento, em 1851, do porto de 

Montevidéu interrompendo o comércio brasileiro na região, as tropas do então Conde de Caxias tiraram do 

poder o presidente Oribe em 1852.  

 

Porém a postura era diferente quando o assunto era a proibição do tráfico de escravos pelos ingleses, o Brasil 

prometera isso sob o comando de D. João IV ainda em 1810, porém não viria a cumprir efetivamente até 1845 

com a Lei Aberdeen que autorizava os navios ingleses a interceptar os navios negreiros no Atlântico Sul a lei 

mais tarde foi incorporada como a Lei Eusébio de Queiros aqui no Brasil. O mundo havia mudado e a 

Inglaterra que até o século XVIII lucrara muito com o tráfico de escravos precisava de investimentos em sua 

indústria e não podia se dar ao luxo de investir em escravos quando mais da metade do mundo já havia 

abolido essa atividade horrenda, além destes precisarem de um mercado consumidor que consumisse mais 

do que pessoas em condições de escravidão. 

 

Sociedade Imperial 

 

A participação política era restringida a elite econômica e nobilitária, as camadas populares não participavam 

das decisões que influenciavam a sua própria vida e a liberdade de imprensa era restringida não podendo 

mencionar negativamente a figura do imperador ou da família real. O país mesmo com ferrovias, constituição 

e um sistema partidário ainda estava amarrado em vários aspectos nas formas do antigo regime e dos modos 

pré-capitalistas, como o fato de ser o único império nas Américas (o México havia sido uma monarquia, 

porém a essa altura já tinha um presidente) e o único com mão de obra escrava na América do Sul. 
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Ainda sim o país alcançara seu apogeu econômico e político depois de uma difícil fase quase republicana de 

intensos conflitos sociais e políticos, a Revolta Praiana expressa muito bem essa situação. Mesmo sendo uma 

revolta com início e liderança da elite econômica contou com participação dos mais pobres, o principal alvo 

do Partido Praieiro eram as elites ligadas ao campo em especial de uma família os Cavalcanti tanto que surgia 

 

 

Mas a mudança mais visível aos olhos naquela época era a urbanização do Sudeste principalmente as cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, a caminhada para a hegemonia dessas duas cidades até o cenário atual 

começara em tempos diferentes, o Rio de Janeiro tinha esse projeto de megalópole desde 1808 com a 

mudança da capital do império português e São Paulo ganhava os contornos urbanos como o serviço de 

bonde e carruagem durante o crescimento da atividade cafeeira, porém as duas cidades mesmo com as 

diferenças eram centros urbanos que abrigavam uma burguesia urbana ligada a burocracia estatal, comércio 

e a indústria que engatinhava ainda. 

 

Economia Amarga 

 

 
Notas do Segundo Reinado 

 

O café era o propulsor dos cofres públicos, desde D. Pedro I recebera incentivo estatal e se instalara no Vale 

do Paraíba principalmente, trazendo as bases para a hegemonia do Sudeste brasileiro, contudo o café não se 

desenvolveu somente com os incentivos e facilidades da coroa, os investimentos ingleses em ferrovias, 

estações, portos e beneficiamento foram decisivos para o crescimento da atividade e o respectivo poder 

político conquistado pelas elites cafeeiras. 

 

Como dito antes, o Brasil cresceu com investimento inglês, estes por sua vez controlavam de forma 

majoritária o café e outros setores da nossa economia agrária, sendo que o país foi um dos principais 

fornecedores de matérias primas para as fábricas inglesas e um dos principais compradores dela. Ou seja, 

mesmo em seu apogeu o Brasil era superdependente da economia inglesa, mesmo assim, o país conseguira 

atingir o crescimento econômico. 

 

O Brasil começava a engatinhar em sua modernização, o Barão de Mauá foi um dos primeiros industriais 

brasileiros. Este construiu ferrovias e investiu nas primeiras indústrias brasileiras, ele contou com 

investimentos ingleses em seus projetos. No entanto acabou perdendo diversos negócios se opondo a 

escravidão e á Guerra do Paraguai. 

 

A mão de obra escrava entrara em declínio depois de 1850, por causa da Lei Eusébio de Queiroz que proibia 

o tráfico de escravos, ao menos legalmente, pois ainda havia um tráfico clandestino promovido por brasileiros 

tendo em vista que essa atividade era lucrativa demais, sobretudo após a proibição delas. Para solucionar 

essa escassez de mão de obra pelo menos de início foi instituído um tráfico interno de escravos das regiões 

mais decadentes para as mais prosperas como do nordeste para as grandes lavouras de café no sudeste, 

sendo esse um dos motivos para a hegemonia do sudeste ao lado dos maiores investimentos, assim 

consolidam-se a mudança do centro econômico e político do nordeste para o sudeste começada anos atrás 

no período colonial. 
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EXERCÍCIOS   
 

 

1. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos 

Liberal e Conservador, podemos afirmar que: 

a) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao 

centralismo imperial. 

b) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade 

no sistema parlamentar. 

c) organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos Liberal e 

Conservador de composição elitista. 

d) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, 

sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. 

e) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o 

modelo inglês. 

 

2. Leia o texto a seguir:  

 

absoluto, formando-se com elementos de todos os partidos, que o executivo podia absorver pela 

intimidação ou pela corrupção, desculpando, por interesse próprio, todas as deserções, conduzindo 

ao triunfo todas as traições, mercadejando e procurando tarifar todas a  
(ABREU, Capistrano de. Fases do Segundo Império. Rio de Janeiro: Briguiet, 1969.) 

 

que caracterizou o parlamentarismo no Segundo Rein -se entre: 

a) republicanos e socialistas 

b) liberais e conservadores 

c) socialistas utópicos e comunistas revolucionários 

d) progressistas e sociais-democratas 

e) parlamentaristas e presidencialistas 

 

3.  Além de pertencer, por herança, à casa de Bragança, família aristocrática portuguesa da linhagem de 

João VI, Dom Pedro II também tinha o sangue aristocrático da: 

a) Casa de Hanover 

b) Casa de Habsburgo 

c) Casa de Médice 

d) Casa de Hohestaufen 

e) Casa de Richtohfen 

 

4. Durante o Segundo Reinado, com a consolidação de um projeto político nacional, após os 

conturbados anos da década de 30 do século XIX, o Brasil ampliou sua projeção externa e esteve 

envolvido em várias questões importantes no plano internacional, principalmente na região da Bacia 

do Prata. Sobre a política externa do Segundo Reinado para essa região, é correto afirmar: 

a) Foi negociado o fim da Guerra da Cisplatina. 

b) O Brasil subjugou a Argentina na guerra contra o Aguirre. 

c) Foi celebrada uma aliança com o Paraguai para conter a expansão uruguaia. 

d) O Brasil promoveu paz na região. 

e) Foi criada a Tríplice Aliança contra o Paraguai. 
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5. Como era apenas uma criança de cinco anos no ano em que seu pai abdicou do trono em seu favor 

(1831), Dom Pedro II passou cerca de nove anos sendo preparado para cumprir as suas obrigações de 

 

a) a morte de Deodoro da Fonseca 

b) a morte de Leopoldina 

c) o Golpe da Maioridade 

d) a Revolta de Juazeiro 

e) o Golpe Republicano 

 

6. Irineu Evangelista de Sousa, Barão e Visconde de Mauá, foi um empreendedor que investiu em vários 

campos: Companhia de Navegação a Vapor no Amazonas e Rio Grande do Sul, Companhia de 

Iluminação a gás no Rio de Janeiro, companhias de bonde e estradas de ferro e outros. 

Em qual período da história do Brasil Mauá se destacou? 

a) República Velha. 

b) Período Colonial. 

c) Segundo Reinado. 

d) Era Vargas. 

e) Independência. 

 

7. A Questão Christie teve como efeito:  

a) o exercício de represálias navais inglesas contra o Brasil; 

b) o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra; 

c) a vitória brasileira no arbitramento do rei dos belgas, Leopoldo I; 

d) o reatamento das relações entre os dois países em 1865; 

e) todas as respostas combinadas. 

 

8. Em alguns livros, o período da história do Império Brasileiro entre 1850 a 1870 tem o seu nome elogiado 

seus negócios, após a 

refere à chamada Era: 

a) Ubá; 

b) Itajubá; 

c) Penedo; 

d) Cotegipe;  

e) Mauá. 

 

9. "A enorme visibilidade do poder era sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas 

pompas, seus rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do 

Estado. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e 

opressor ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas (...) este poder era 

em boa parte ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça grande mas braços 

muito curtos. Agigantava-se na corte mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. 

(...) Daí a observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação 

de políticas, o governo passava a imagem do todo-poderoso, era visto como o responsável por todo 

o bem e todo o mal do Império."  
Carvalho, J. Murilo de. TEATRO DE SOMBRAS. Rio de Janeiro, IUPERJ/ Vértice, 1988. 
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O fragmento acima refere-se ao II Império brasileiro, controlado por D. Pedro II e ocorrido entre 1840 

e 1889. Do ponto de vista político, o II Império pode ser representado como: 

a) palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e 

ideológicos opostos, questionaram, com igual violência, essa aparente centralização indicada na 

citação acima e se uniram no Golpe da Maioridade. 

b) jogo de aparências, em que a atuação política do Imperador conheceu as mudanças e os 

momentos de indefinição acima referidos - refletindo as próprias oscilações e incertezas dos 

setores sociais hegemônicos -, como bem exemplificado na questão da Abolição. 

c) cenário de várias revoltas de caráter regionalista - entre elas a Farroupilha e a Cabanagem - devido 

à incapacidade do governo imperial controlar, conforme mencionado na citação, as províncias e 

regiões mais distantes da capital. 

d) universo de plena difusão das idéias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do Imperador 

da diminuição de seus poderes, conformando a situação apontada na citação e oferecendo 

condições para a proclamação da República. 

e) teatro para a plena manifestação do poder moderador que, desde a Constituição de 1824, permitia 

amplas possibilidades de intervenção políticas para o Imperador - daí a ideia de centralização da 

citação - e que foi usado, no Segundo Reinado, para encerrar os conflitos entre liberais e 

socialistas. 

 

10. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a dois partidos: o antes 

partido progressista passou a chamar-se partido liberal e o regressista passou a chamar-se partido 

conservador. Pode-se considerar como característica desses partidos: 

a) Os partidos do império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas. 

b) As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos 

programas partidários. 

c) Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e conservadores, pois eram 

"farinha do mesmo saco". 

d) Os conservadores sempre estiveram no poder e os liberais sempre estiveram na oposição. 

e) Ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas, apesar de proibido por lei. 

 

11. Fazendo um balanço econômico do Segundo Reinado, podemos afirmar que ele foi um período no 

qual: 

a) algumas atividades ganharam importância, como a criação do gado no Rio Grande do Sul e as 

lavouras de açúcar no Nordeste. 

b) o Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização. 

c) a Amazônia passou a ter um grande destaque com o "boom", desde 1830, da produção da borracha. 

d) ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o centro-sul ganhou projeção em 

detrimento do nordeste. 

e) as diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e 

progressivamente integrado. 

 

12. A consolidação do Império nas duas primeiras décadas do Segundo Reinado está ligada à(ao): 

a) afirmação do projeto autonomista liberal, pondo fim às Rebeliões Provinciais. 

b) recuperação das lavouras tradicionais, como açúcar, eliminando-se a hegemonia do setor cafeeiro. 

c) conciliação entre liberais e conservadores, para conter o crescente movimento republicano. 

d) hegemonia do projeto político conservador, centralizado e que projetava a Coroa sobre os 

Partidos. 

e) encaminhamento da abolição, garantindo-se a mão-de-obra à lavoura através da imigração. 

 

13. "Ficou célebre uma frase atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcanti: - Nada se assemelha 

mais a um 'saquarema' do que um 'luzia' no poder. 'Saquarema', nos primeiros anos do Segundo 

Reinado, era o apelido dos conservadores [...] 'Luzia' era o apelido dos liberais [...] A ideia de 

indiferenciada dos partidos parecia também confirmar-se pelo fato de ser frequente a passagem de 

políticos de um campo para o outro"  
Fonte: Fausto, Boris. Histórias do Brasil. São Paulo, Edusp, 1995, p. 180 
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O texto dá conta de algumas características das correntes políticas que predominavam no Segundo 

Reinado (1840-1889).  

a) Identifique um aspecto comum e outro divergente entre as correntes políticas mencionadas no 

texto.  

b) Explique uma diferença entre a experiência parlamentarista brasileira do Segundo Reinado e o 

modelo liberal inglês da mesma época. 

 

14. A Praieira, apesar de ter brotado em meio aos conflitos políticos entre liberais e conservadores, foi, 

antes de mais nada, uma revolta social. Sobre esse movimento, é correto afirmar que:  

a) Seu ideário e sua plataforma de lutas estavam inspirados nos manifestos da social democracia da 

época.  

b) A rebelião foi apoiada essencialmente na insatisfação dos proprietários de terra da província de 

Pernambuco.  

c) Os proprietários rurais se mostravam descontentes com a proteção comercial dada aos interesses 

ingleses.  

d) Os assalariados da zona canavieira pernambucana se rebelavam contra a tentativa do governo 

central de impor limites ao seu trabalho.  

e) As reivindicações expressas em seu programa questionavam as diferenciações e os privilégios 

sociais existentes no país em geral e em Pernambuco em particular. 

 

15.   

 

A frase de Holanda Cavalcanti, referindo-se a atuação dos partidos Liberal e Conservador durante o 

segundo Reinado, pode ser interpretada da seguinte forma:  

a) Os partidos eram profundamente diferentes em suas propostas e ideologia.  

b) Não havia possibilidade de conciliação entre ambos, em virtude de representarem segmentos e 

interesses divergentes.  

c) Representavam a mesma camada social, sem ideologia definida, revezavam-se no governo e 

tinham por objetivo a busca do poder.  

d) Durante o governo do Marquês de Paraná, de 1853 a 1858, acirraram-se as disputas entre os 

partidos, dificultando o Sistema Parlamentarista.  

e) O imperador com reduzidos poderes ficava à mercê dos conflitos entre os partidos Liberal e 

Conservador. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Leia os versos e responda ao que se pede. 

 

I -  

Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar, e ela é! 

E é praieira! Segura bem forte a mão 

E é praieira! Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução 

 

(A Praieira  Chico Sccience e Nação Zumbi) 

 

II - "Quem viver em Pernambuco 

não há de estar enganado: 

Que, ou há de ser Cavalcanti, 

ou há de ser cavalgado."  

(Quadra popular) 

 

a) O verso faz menção a Revolução Praieira de Pernambuco acontecido entre 1848 e 1850. Explique uma 

causa e uma reivindicação do movimento. 

b) No mesmo ano aconteciam movimentos semelhantes na Europa, compare a Revolução Praieira e os 

movimentos da Primavera dos Povos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

o governo de D. Pedro II foi marcado pela alternância do poder entre liberais e conservadores, que 

essencialmente não tinham diferenças ideológicas. 

 

2.  b 

os dois partidos que alternavam-se no poder faziam esse movimento com intimidações e jogos políticos. 

  

3.  b 

os Habsburgo junto com os Bourbon foram uma das maiores famílias reais por toda a Europa. 

 

4. e 

o Brasil desempenhou um papel imperialista na bacia do Prata a fim de assegurar que nenhum outro 

estado se unificaria ou se fortaleceria lá. 

 

5. c 

a antecipação da maioridade de D. Pedro II foi uma medida para alcançar a estabilidade política no Brasil. 

 

6. c 

o movimento republicano cresceu exponencialmente durante as regências já que estes não tinham 

legitimidade igual a do imperador. 

 

7. c 

a Questão Christie foi marcou uma interrupção nos relacionamentos internacionais com a Inglaterra. 

 

8. e 

o Barão de Mauá foi um dos maiores industriais brasileiros, sendo o pioneiro na instalação de ferrovias e 

indústrias. 

 

9. b 

o poder real segundo o texto era muito mais ilusório do que verdadeiro, sendo assim a organização para 

o abolicionismo foi eficaz. 

 

10. c 

os dois partidos tinham poucas diferenças ideológicas, dentre suas poucas diferenças os conservadores 

eram mais centralizadores e os liberais mais federalistas. 

 

11. d 

o café sendo o principal produto de exportação brasileiro mudou o centro econômico para o centro sul 

onde era produzido. 

 

12. d 

o centralismo foi importante para a consolidação do estado brasileiro, já que durante as regências o 

governo tinha problemas para manter a unidade. 

 

13. a) Do ponto de vista ideológico, os partidos liberal e conservador não apresentavam diferenças 

significativas, sendo suas contendas restritas à luta pela posse do poder e com ele o acesso a prestígio e 

benefícios. Como diferença, os liberais defendiam o fortalecimento do poder da Câmara dos Deputados. 

Já os conservadores, defendiam restrições às liberdades e ao exercício da cidadania.  
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b) No Brasil, o Imperador indicava o Presidente do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao de 

Primeiro Ministro, ao contrário do modelo inglês em que o Chefe de Governo era escolhido pelo 

Parlamento. Considere-se também, que o Imperador poderia dissolver a Câmara de Deputados e 

convocar novas eleições, caso esta não apoiasse o gabinete de preferência do Chefe de Estado. Os 

poderes do imperador eram conferidos pelo Poder Moderador. 

 

Como vemos o parlamentarismo a brasileira era uma farsa, por um lado o legislativo brigava pelo poder 

e do outro o próprio sistema que era manipulado pelo imperador. 

 

14. e 

a revolta praieira expos desigualdades e feridas do Brasil que não eram vistas pelo poder do centro sul 

mas que continuavam latentes nas realidades pelo Brasil. 

 

15. c 

ambos representavam os grandes fazendeiros e somente buscavam o poder, com a ligeira diferença na 

questão da centralização do poder. 

 

 

Questão Contexto 
 

a) Dentre as várias causas podemos citar o autoritarismo imperial e o comércio varejista monopolizado por 

portugueses, suas reivindicações eram além do voto livre e universal, maior liberdade de imprensa, fim 

do cargo vitalício de senadores e a nacionalização do comércio pelos brasileiros. 

b) As semelhanças são a participação de camadas popular, o caráter liberal, democrático, republicano e a 

liderança burguesa que se nota em alguns levantes de 1848 como na Hungria. As diferenças são as 

reivindicações do campo presente no movimento praieiro o que não se vê tanto nos levantes europeus 

devido as diferentes sociedades, os terrenos onde as batalhas foram travadas sendo que as batalhas dos 

praieiros foram travadas na zona da mata além de outros. 

 



 

 
L

it
. 

Lit. 
 

Professor: Diogo Mendes 

Monitor: Bruna Basile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
L

it
. 

Realismo e Naturalismo (Portugal): 

Eça de Queirós  

01 

jun 
 

RESUMO 
 

 

 O Realismo é uma escola literária que se constrói em oposição ao Romantismo. Em Portugal, ele se 

inaugura a partir da Questão Coimbrã, uma disputa entre românticos e realistas que se torna o marco inicial 

dessa escola literária. 
 Em carta escrita em 27 de setembro de 1865, Antônio Feliciano de Castilho, escritor romântico, faz 

uma defesa do romantismo e um ataque à geração realista, a qual acusava de falta de bom gosto e bom 

senso. Segundo ele, o estilo realista destruía a beleza literária e devia ser condenado. Isso causou uma reação 

nos Universidade de Coimbra, Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro, que tomam partido e 

defendem sua escola literária.  
 Antero de Quental, em 02 de novembro de 1865, escreve uma resposta a Castilho, intitulada Bom 

Senso e Bom Gosto na qual, em tom irônico e sarcástico, faz uma defesa do realismo. 

 
Trecho de Bom Senso e Bom Gosto 

 
 Acabo de ler um escripto de v. ex.ª onde, a proposito de faltas de bom-senso e de bom-gosto, se 

falla com aspera censura da chamada eschola litteraria de Coimbra, e entre dois nomes illustres se cita o 

meu, quasi desconhecido e sobre tudo desambicioso. 
 Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobre maneira diminuta: 

em quanto que, por outro lado, a minha despreoccupação de fama litteraria, os meus habitos de espirito e o 

meu modo de vida, me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indifferente, que é como que se 

a nada a reduzissemos. 
 Estas circumstancias pareceriam sufficiente para me imporem um silencio, ou modesto ou 

desdenhoso. Não o são, todavia. Eu tenho para fallar dois fortes motivos. Um é a liberdade absoluta que a 

minha posição independentissima de homem sem pretenções litterarias me dá para julgar 

desassombradamente, com justiça, com frieza, com boa-fé. 
 Como não pretendo logar algum, mesmo infimo, na brilhante phalange das reputações 

contemporaneas, é por isso que, estando de fóra, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo 

ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também fallar livremente. E não é esta uma 

pequena superioridade neste tempo de conveniencias, de precauções, de reticências  ou, digamos a cousa 

pelo seu nome, de hypocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias d'uma posição, que 

não retendo, posso fallar nas miserias, nas ambições, nas vaidades d'esse mundo tão extranho para mim, 

atravessando por meio d'ellas e sahindo puro, limpo e innocente. 

 
 Essa disputa entre realistas e românticos continua por certo período até que, por fim, o Romantismo 

sai vencido e inaugura-se o Realismo em Portugal. Antero de Quintal e Teófilo Braga, que participam da 

Questão Coimbrã, são nomes que se destacam. Entretanto, o maior autor do Realismo Português não 

participou diretamente da polêmica: Eça de Queirós. Seu romance O Crime do Padre Amaro é um grande 

marco para o realismo em Portugal. Seus romances são permeados de ironia, com situações cotidianas por 

meio das quais o autor tece suas críticas sociais. Há também obras em que Eça faz uma análise psicológica 

mais profunda de suas personagens, como em O Primo Basílio. 

 

Texto de apoio 

 
Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance... Isto levou 

logo a falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo: e o Alencar imediatamente, limpando os bigodes dos 

pingos de sopa, suplicou que se n ̃o discutisse, ̀ hora asseada do jantar, essa literatura latrin ́ria. Ali todos 

eram homens d'asseio, de sala, hein? Ent ̃o, que se n ̃o mencionasse o excremento! 
Pobre Alencar! O naturalismo; esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edi ̧ões; 

essas rudes an ́lises, apoderando-se da Igreja, da Realeza, da Burocracia, da Finan ̧a, de todas as coisas 

santas, dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a les ̃o, como a cad ́veres num anfiteatro; esses estilos 

novos, t ̃o precisos e t ̃o d ́cteis, apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpita ̧ ̃o mesma da vida; tudo 
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isso (que ele, na sua confusão mental, chamava a Ideia nova) caindo assim de chofre e escangalhando a 

catedral romântica, sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrara missa, tinha desnorteado o pobre 

Alencar e tornara-se o desgosto literário da sua velhice. (...) 
Desde então reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo, a essa frase curta, lançada com nojo: 
- Rapazes, não se mencione o excremento! 
Mas n'essa noite teve o regozijo de encontrar aliados. Craft não admitia também o naturalismo, 

a realidade feia das cousas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização! Bem: então 

que mostrasse os tipos superiores duma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do sentir... 

Ega, horrorizado, apertava as mãos na cabeça - quando do outro lado Carlos declarou que o mais intolerável 

no realismo eram os seus grandes ares científicos, a sua pretenciosa estética deduzida duma filosofia alheia, 

e a invocação de Claude Bernard, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart Mill e de Darwin, a 

propósito duma lavadeira que dorme com um carpinteiro! 
Assim atacado, entre dois fogos, Ega trovejou: justamente o fraco do realismo estava em ser 

ainda pouco cientifico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se ̀ fantasia literária! A forma pura da arte 

naturalista devia ser a monografia, o estudo seco dum tipo, dum vício, duma paixão, tal qual como se se 

tratasse dum caso patológico, sem pitoresco e sem estilo!... 
- Isso ́ absurdo, dizia Carlos, os caracteres só se podem manifestar pela ação... - E a obra de 

arte, acrescentou Craft, vive apenas pela forma... 
Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. - Vocês estão 

gastando cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo: mão no nariz! Eu quando vejo 

um desses livros, enfrasco-me logo emágua de colônia. Não discutamos o excremento. 
(QUEIR ́S, Eça de. Os maias. Porto Alegre: L&PM, 2001.) 

 

 

 
Mas na sua paixão havia as vezes grandes impaciências. Quando tinha estado, durante três horas 

da noite, recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, 

- ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se "para não fazer um disparate ali mesmo na sala, 

ao p ́ da mãe". Mas depois, em casa, s ́ torcia os braços de desespero: queria-a ali de repente, oferecendo-

se ao seu desejo; fazia então combinações - escrever-lhe-ia, arranjariam uma casinha discreta para se amarem, 

planeariam um passeio a alguma quinta! Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos (...). 

E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas duma cidadela, voltavam as 

antigas lamentações: não ser livre! não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la ̀ mãe, possu ́-la sem 

pecado, comodamente! Por que o tinham feito padre? Fora "a velha pega" da marquesa de Alegros! Ele não 

abdicava voluntariamente a virilidade do seu peito! Tinham-no impelido para o sacerd ́cio como um boi para 

o curral! 
Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o Celibato 

e a Igreja: por que proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural, 

que at ́ tem os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz - ser ́s casto - a um homem novo 

e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? e que uma palavra latina - accedo - dita a tremer pelo 

seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem 

inventou isto? Um concílio de bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, 

mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos! Que sabiam eles da Natureza e das suas  ￼tentações? 

Que viessem ali duas, três horas para o p ́ da Ameliazinha, e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a 

revoltar-se-lhe o desejo! Tudo se ilude e se evita, menos o amor! E se ele ́ fatal, por que impediram então 

que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? ́ melhor talvez que o v ́ procurar pelas vielas 

obscenas! - Porque a carne ́ fraca! 
(QUEIR ́S, E ̧a de. O crime do Padre Amaro. Dispon ́vel em: https://pt.wikisource.org/wiki/ 

O_Crime_do_Padre_Amaro/IX. Acesso em 19 de janeiro de 2016.) 
 

Ia encontrar Basílio no Paraiso pela primeira vez. E estava muito nervosa: não pudera dominar, 

desde pela manh ̃, um medo indefinido que lhe fizera por um véu muito espesso, e bater o coração ao 

encontrar Sebastiao. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, múltipla, impelia-a, com um 

romances amorosos! Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais! Havia tudo 

a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo! Porque o aparato impressionava-

a mais que o sentimento; e a casa em si interessava-a, atra ́a-a mais que Bas ́lio! Como seria? (...) Desejaria 

antes que fosse no campo, numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas; passeariam então, com 
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as mãos enlaçadas, num silêncio poético; e depois o som da água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo 

lan  sabe como seria dentro? (...) 
E ao descer o Chiado, sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o 

ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (...) Imaginava Basílio esperando-a estendido num div ̃ 

de seda; e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante 

finas ou carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no 

amor! Desejava chegar num cup ̂ seu, com rendas de centos de mil-réis, e ditos tão espirituosos como um 

livro... 
A carruagem parou ao p ́ duma casa amarelada, com uma portinha pequena. 
Logo ̀ entrada um cheiro mole e salobre enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia 

ingrememente, apertada entre paredes onde a cal caia, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, 

uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do p ́ acumulado, coberta de teias de aranha, coava a 

luz suja do saguão. E por trás duma portinha, ao lado, sentia-se o ranger dum berço, o chorar doloroso duma 

criança. 
(...) 
Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos 

juntos de chitas diferentes; e os lençóis grossos, dum branco encardido e mal lavado, estavam 

impudicamente entreabertos... 
(E ̧a de Queirós. Obras de E ̧a de Queiroz. Porto: Lello & Irmão, s/d.) 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

 

1. Assinale a alternativa correta. 
 

Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

rês 

anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais inteligente, mais alegre... E 

recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma dilatada, 

sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 

Eça de Queirós, O primo Basílio 
 

a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no 

século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do 

platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de 

caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, 

correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de 

instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa 

união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais.  

 

2. 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou--lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram se, 

amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

acabar um dia na lama ou no hospital; fo  
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(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas) 
 

A vida de Dona Plácida, referida no excerto, é muito semelhante à vida de trabalhos duros e incessantes 

de Juliana (O primo Basílio), com a diferença de que a personagem de Eça de Queirós  
a) não mais se fiava no favor dos patrões, passando a arquitetar um plano astucioso, embora indigno, 

para emancipar-se. 

b) não era uma agregada, como Dona Plácida, mas uma criada, condição que a tornava ainda mais 

desprovida de direitos legais. 

c) pautava sua conduta por uma rígida moral puritana, que a fazia revoltar-se contra os amores 

adúlteros da patroa. 

d) tinha menos motivos para revoltar-se, tendo em vista a consideração de que gozava na casa dos 

patrões. 

e) não temia miséria nem desamparo e, por isso, enfrentava os patrões de modo aberto e corajoso. 

 

3. Jorge envolvia-a em delicadezas de amante, ajoelhava-se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre 

de bom humor, com muita graça; mas nas coisas da sua profissão ou do seu brio, tinha severidades 

exageradas, e punha então nas palavras, nos modos uma solenidade carrancuda. Uma amiga dela 

romanesca, que via em tudo dramas, tinha-lhe dito: é homem para te dar uma punhalada. Ela, que não 

conhecia ainda o temperamento plácido de Jorge, acreditou, e isso mesmo criou uma exaltação no 

seu amor por ele. 
Eça de Queirós. O primo Basílio. 

 

No fragmento, Luísa reconhece certas características de Jorge que se confirmam no curso do 

romance, EXCETO UMA, que é: 

a) A extrema violência. 

b) A delicadeza no trato. 

c) O bom humor. 

d) O rigor profissional. 

e) O temperamento tranquilo. 

 

4. Luísa, ao voltar para casa, veio a refletir naquela cena. Não  pensava , já não era a primeira vez que 

ele mostrava um desprendimento muito seco por ela, pela sua reputação, pela sua saúde! Queria-a ali 

todos os dias, egoistamente. Que as más línguas falassem; que as soalheiras a matassem, que lhe 

-

a envolvia toda numa carícia palpitante, nem aquela abundância de sensação que o fazia cair de joelhos 

 pueris, cheias de risos, divagadas 

e tontas, em que se abandonavam, se esqueciam, depois da hora ardente e física, quando ela ficava 

numa lassitude doce, com o sangue fresco, a cabeça deitada sobre os braços nus!  Agora! Trocado 

o último beijo, acendia o charuto, como num restaurante ao fim do jantar! E ia logo a um espelho 

pequeno que havia sobre o lavatório dar uma penteadela no cabelo com um pentezinho de algibeira. 

njava não vinha, 

como nos primeiros tempos, ajudá-la, pôr-lhe o colarinho, picar-se nos seus alfinetes, rir em volta dela, 

despedir-se com beijos apressados da nudez dos seus ombros antes que o vestido se apertasse. Ia rufar 

nos vidros  ou sentado, com um ar macambúzio, bamboleava a perna!  

-a por cima do ombro, como uma 

burguesinha, pouco educada e estreita, que apenas conhece o seu bairro. E um modo de passear, 

fumando, com a cabeça alta

Como se ela fosse estúpida, e os seus vestidos fossem trapos! Ah, era secante! E parecia, Deus me 

ente lembrava-

lhe Jorge, Jorge que a amava com tanto respeito! Jorge, para quem ela era decerto a mais linda, a 

tranquilidade tão feliz a um amor bem incerto!  

Enfim, um dia que o viu mais distraído, mais frio, explicou-se abertamente com ele. Direita, sentada no 

canapé de palhinha, falou com bom senso, devagar, com um ar digno e preparado: Que percebia bem 

que ele se aborrecia; que o seu grande amor tinha passado; que era portanto humilhante para ela 

verem-  
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Basílio olhava-a, surpreendido da sua solenidade; sentia um estudo, uma afetação naquelas frases; disse 

muito tranquilamente, sorrindo:  

 Trazias isso decorado! Luísa ergueu-se bruscamente; encarou-o, teve um movimento desdenhoso 

dos lábios.  

 Tu estás doida, Luísa?  

 Estou farta. Faço todos os sacrifícios por ti; venho aqui todos os dias; comprometo-me, e para quê? 

Para te ver muito indiferente,   

 Meu amor! Oh! São ridículos esses fingimentos!  

Basílio impacientou-se.  

  Já isso cá me faltava, essa cena!  exclamou impetuosamente. E cruzando os braços diante dela: 

 Mas que queres tu? Queres que te ame como no teatro, em São Carlos? Todas sois assim! Quando 

um pobre diabo ama naturalmente, como todo o mundo, com o seu coração, mas não tem gestos de 

s que me atire de 

joelhos, que declame, que revire os olhos, que faça juras, outras tolices?  

  

 Ao princípio!  respondeu ele brutalmente.  Já nos conhecemos muito para isso, minha rica. E 

havia apenas cinco semanas!  

 Adeus!  disse Luísa.  
(Eça de Queirós, O primo Basílio) 

 

Todas as seguintes afirmativas podem ser confirmadas pela leitura do texto, EXCETO  

a) No fragmento, Luísa demonstra estar decepcionada com as atitudes frias e grosseiras de Basílio, 

por isso revela sua intenção de pôr fim à relação extraconjugal.  

b) -

retórica para deixar claro que esperava do amante um comportamento mais romântico.  

c) Habilidoso, Basílio conhece as fraquezas da amante e, teatralmente, joga-se ao chão de joelhos, 

fazendo-lhe juras de amor, embora julgasse que tal atitude fosse uma tolice. 

d) 

indiferença do amante, apesar de ele negar isso.  

e) 

solenidade do desabafo.  

 

5. Então o meu príncipe, sucumbido, arrastou os passos até ao seu gabinete, começou a percorrer todos 

o aparelhos complementadores e facilitadores da Vida  o seu Telégrafo, o seu Telefone, o seu 

Fonógrafo, o seu Radiômetro, o seu Grafofone, o seu Microfone, a sua Máquina de Escrever, a sua 

Máquina de Contar, a sua Imprensa Elétrica, a outra Magnética, todos os seus utensílios, todos os seus 

tubos, todos os seus fios... Assim um suplicante percorre altares donde espera socorro. E toda a sua 

suntuosa Mecânica se conservou rígida, reluzindo frigidamente, sem que uma roda girasse, nem uma 

lâmina vibrasse, para entreter o seu Senhor.  

 

O trecho acima é da obra A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós, escrita em 1901 e que integra a fase 

pós-realista da produção do autor. Deste romance é correto afirmar que 

a) 

um vasto painel da sociedade lisboeta, retratada em seus múltiplos aspectos.  

b) analisa a corrupção e a depravação dos costumes numa cidade provinciana fortemente 

influenciada pelo clero, assim como critica a pequena e média burguesia locais.  

c) retrata a sociedade de Lisboa, ou seja, a alta burguesia, a aristocracia, a diplomacia, artistas e 

jornalistas, criando um quadro da vida romântica como sinônimo de comportamento burguês.  

d) engendra uma oposição entra a industrializada Paris e uma pequena aldeia portuguesa, concluindo 

que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada na vida pura do campo.  

 

6. A construção das personagens em Eça de Queirós e em Machado de Assis apresenta particularidades 

que distinguem os dois escritores. Partindo da leitura crítica dos dois textos que se seguem, analise as 

proposições seguintes e responda V para Verdadeiro e F para Falso.  

 

TEXTO I  

Tinha dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier que estivera 

folheando devagar, estirado na velha Voltaire marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: _ 
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Tu não te vais vestir, Luísa? _ Logo. Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão da 

manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um 

pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça 

pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 

encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de 

rubis miudinhos davam cintilações escarlates. [...]  
(Eça de Queirós  O primo Basílio) 

 

TEXTO II 

Capitu 

− Que é que você tem? 

− Eu? Nada.  

− Nada, não; você tem alguma coisa.  

Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 

ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, 

forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas 

tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos 

claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de 

alguns ofícios rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, 

mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque rasos e 

velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.  
(Machado de Assis  Dom Casmurro) 

 

(    ) Os dois autores, do século XIX, revelam concepções díspares ao construir suas personagens, pois, 

enquanto Machado de Assis cria tipos femininos frágeis e sem vida, Eça de Queirós dá-lhes alma.  

(    ) Os dois textos explicitam as diferenças sociais existentes entre as duas personagens. A primeira, 

Luísa, é descrita como uma autêntica burguesa, enquanto a segunda, Capitu, como uma 

adolescente pobre, cujo único objetivo é alcançar a ascensão social, ainda que para isso precise 

agir de modo a contrariar a moral vigente.  

(    ) O discurso dos narradores revela emoções resultantes das experiências por eles próprios 

vivenciadas, o que torna ambas as narrativas comprometidas, de tal modo, que o adultério não 

se confirma, contribuindo para que as histórias não se concluam com a comprovação do 

triângulo amoroso, pois ambas terminam em aberto.  

(    ) 

ez, Luísa, de acordo 

 

(    ) O Primo Basílio e Dom Casmurro possuem personagens femininas, que, apesar de se integrarem 

plenamente à classe burguesa, nutrem um profundo respeito à instituição familiar e se 

caracterizam por serem simplesmente criadas para vivenciarem circunstâncias e 

acontecimentos, sem que tenham o menor poder de decisão sobre os mesmos. 

 

Leia o texto abaixo e resposta as questões 7 e 8 :  

 

  A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou a dizer não é para 

lisonjear a vossas senhorias: mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, 

Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa! Porque a fé, meus senhores, é a base da ordem!  

  Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida  disseram com força os dois sacerdotes.  

  Se não, vejam vossas senhorias isto! Que paz, que animação, que prosperidade!  

 E com um grande gesto mostrava-lhes o Largo do Loreto, que àquela hora, num fim de tarde serena, 

concentrava a vida da cidade. Tipóias vazias rodavam devagar; pares de senhoras passavam, com os 

movimentos derreados, a palidez clorótica duma degeneração de raça, nalguma magra pileca, ia trotando 

algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho; pelos bancos de praça 

gente estirava-se num torpor de vadiagem; um carro de bois, aos solavancos sobre suas altas rodas, era como 

o símbolo de agriculturas atrasadas de séculos.  
Eça de Queirós, O crime da Padre Amaro  

Obs.:  

derreados  cansados, desanimados  

clorótica  desbotada  

pileca  cavalo sem valor 
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7. Assinale a afirmativa correta.  

a) A descrição minuciosa do Largo do Loreto, feita pelo conde, é argumento para comprovar sua tese 

sobre a prosperidade de Portugal.  

b) O conde, os sacerdotes e o narrador, apesar de pertencerem a classes sociais distintas, adotam o 

mesmo ponto de vista com relação ao progresso da cidade.  

c) Ao descrever o Largo do Loreto, o narrador evita apresentar juízos de valor, adotando, assim, 

perspectiva imparcial.  

d) A descrição do Largo do Loreto feita pelo narrador é, no contexto, estratégia para ridicularizar as 

ideias do conde e dos sacerdotes.  

e) O conde e os sacerdotes valorizam as virtudes da nação; o narrador, por sua vez, descreve apenas 

o comportamento indolente da classe operária. 

 

8. Assinale a alternativa correta.  

a) Palavras como devagar, derreados, degeneração e vadiagem (último parágrafo) confirmam as 

opiniões do conde.  

b) A dignidade de Portugal, segundo o conde, estaria garantida pela ação dos religiosos, que 

assegurariam a ordem social.  

c) A inveja dos estrangeiros seria motivada pelo fato de Portugal representar a vanguarda da 

prosperidade industrial europeia.  

d) A forma vossas senhorias, usada pelo conde, explicita a informalidade de tratamento dispensado 

aos sacerdotes.  

e) Em disseram com força os dois sacerdotes, com força disfarça a contrariedade dos sacerdotes com 

relação às palavras do conde. 

 

9. Assinale a afirmativa correta sobre Eça de Queirós. 

a) Fiel aos pressupostos da escola naturalista, adotou postura doutrinária ao dissertar sobre a 

degeneração do clero, resultante do acelerado progresso industrial das cidades portuguesas.  

b) Lançou um olhar crítico sobre a sociedade de seu tempo, procurando analisar e registrar, através 

do romance realista, as contradições de um mundo em transformação.  

c) Em pleno apogeu do capitalismo, defendeu a tese de que os princípios religiosos eram a única 

forma de salvaguardar a sociedade de valores excessivamente materialistas.  

d) Nacionalista convicto, acreditava que a literatura romântica era instrumento legítimo e eficaz para 

enaltecer e preservar os valores da tradição portuguesa.  

e) Serviu-se da ficção para tecer comentários irônicos às classes baixas, responsáveis, segundo ele, 

pelo marasmo em que se encontrava Portugal no século XIX.  

 

Considere o excerto abaixo, no qual o narrador de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, contempla a 

cidade de Paris.  

 

 (...) E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu-coco, que 

sabia a fava.  

 Com o charuto aceso contemplei o Boulevard, àquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa 

sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, com 

toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa inquieta. Aquele movimento 

indescontinuado e rude depressa entonteceu este espírito, por cinco quietos anos afeito à quietação das 

serras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar nalguma forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que 

estacara num brusco escorregar da pileca; mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da 

tipoia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus  e, rápido, recomeçava o rolar 

retumbante.  

 

10. -se reconhecer 

a marca de qual escola literária? Justifique sucintamente sua resposta.  

 

11. m 
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(Dicionário Aurélio), qual é a experiência vivida pelo narrador, no excerto, e que sentido ela tem no 

contexto da época em que se passa a história narrada no romance? 

 

 O melro veio com efeito às três horas. Luísa estava na sala, ao piano.  

  Está ali o sujeito do costume  foi dizer Juliana.  

 Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão:  

  Ah! meu primo Basílio? Mande entrar.  

 E chamando-a:  

  Ouça, se vier o Sr. Sebastião, ou alguém, que entre.  

 Era o primo! O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua 

malícia cheia, enfunada até aí, caiu, engelhou-se como uma vela a que falta o vento. Ora, adeus! Era o primo!  

 Subiu à cozinha, devagar,  lograda.  

  Temos grande novidade, Sr.ª Joana! O tal peralta é primo. Diz que é o primo Basílio. E com um 

risinho:  

  É o Basílio! Ora o Basílio! Sai-nos primo à última hora! O diabo tem graça!  

  Então que havia de o homem ser se não parente?  observou Joana.  

 Juliana não respondeu. Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar! 

E sentou-se à janela, esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade; às vezes uma aragem 

súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo.  

  É o primo!  refletia ela.  E só vem então quando o marido se vai. Boa! E fica-se toda no ar 

quando ele sai; e é roupa-branca e mais roupa-branca, e roupão novo, e tipoia para o passeio, e suspiros e 

olheiras! Boa bêbeda! Tudo fica na família!  

 Os olhos luziam-

estava pronto?  

 Mas a campainha, embaixo, tocou.  
(Eça de Queirós. O primo Basílio, 1993.) 

 

12. Nas reflexões de Juliana, está sugerido o que acaba por ser o tema gerador desse romance de Eça de 

Queirós, a saber:  

a) o amor impossível, em nome do qual Luísa abandona o marido. 

b) a vingança, em que Luísa vitima seu amante Basílio.  

c) o triângulo amoroso, em que Basílio ocupa o lugar de amante.  

d) o casamento por interesse, mediante a compra do amor de Basílio.  

e) o casamento por conveniência, no qual Luísa foi lograda. 

 

Uma campanha alegre, IX 

 Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado:  

 Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o Poder, perdem o Poder, 

reconquistam o Poder, trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos, como uma pela* que quatro 

crianças, aos quatro cantos de uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, num rumor de risos.  

 Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder, esses homens são, segundo a opinião, e 

os dizeres de todos os outros que lá não estão  os corruptos, os esbanjadores da Fazenda, a ruína do País! 

 Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua própria opinião e os seus jornais  os 

verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses do País.  

 Mas, coisa notável!  os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para continuar a ser os 

esbanjadores da Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível! E os que não estão no Poder 

movem-se, conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais depressa que puderem  os verdadeiros liberais, 

e os interesses do País!  

 Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os verdadeiros liberais, entram triunfantemente 

na designação herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto que os que caíram do Poder se 

resignam, cheios de fel e de tédio  a vir a ser os verdadeiros liberais e os interesses do País.  

 Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos, não há nenhum 

deles que não tenha sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...  

 Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, pelas acusações mais 

graves e pelas votações mais hostis...  

 Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir as coisas públicas  pela Imprensa, 

pela palavra dos oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa constitucional do poder 

moderador...  
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 E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que continuarão dirigindo o País, neste caminho 

em que ele vai, feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!  

(*) Pela: bola.  

(**) Chouto: trote miúdo.  
(Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.].) 

 

13. Considerando que o último parágrafo do fragmento representa uma ironia do cronista, seu significado 

contextual é:  

a) Portugal vai muito bem, apesar de seus maus governantes.  

b) A alternância dos grupos no poder faz bem ao país.  

c) O país experimenta um progresso vertiginoso.  

d) O país vai mal em todos os sentidos.  

e) Portugal não se importa com seus políticos. 

 

14. Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, pelas acusações mais 

graves e pelas votações mais hostis... 

 

Com esta frase, o cronista afirma que:  

a) a atividade política está sempre sujeita a acusações descabidas. 

b) é altamente honroso, em certos casos, demitir-se para evitar mães ao estado.  

c) a defesa de boas ideias frequentemente leva à renúncia. 

d) os políticos honestos sofrem acusações e perseguições dos desonestos.  

e) todos os políticos se equivalem pelos desvios da ética.  

 

15. Considere as frases com relação ao que se afirma na crônica de Eça de Queirós:  

 

I. Os que estão no poder não querem sair e os que não estão querem entrar.  

II. Quando um partido ético está no poder, tudo fica melhor.  

III. Os governantes são bons e éticos, mas vivem a trocar acusações infundadas.  

IV. Os políticos que estão fora do poder julgam-se os melhores eticamente para governar.  

 

As frases que representam a opinião do cronista estão contidas apenas em:  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) I e IV.  

d) I, II e III.  

e) II, III e IV.  
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe os fragmentos abaixo:  

 

Foi um forrobodó valente. A Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa; estava inspirada! divina! Nunca 

dançara com tanta graça e tamanha lubricidade! Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de 

mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o Firmo, bêbedo de volúpia, enroscava-se todo ao violão; 

e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos 

sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. 
Aluísio Azevedo  O cortiço  

 

Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, 

comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a 

mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam ratos  e a lembrança dos sofrimentos 

 

   Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.  

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Olhou 

em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, 

murmurando:  

  Você é um bicho, Fabiano.  

Isso para ele era motivo de orgulho.  

  Sim senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. 
Graciliano Ramos  Vidas secas  

 

Analise as passagens acima e identifique porque um texto pode ser considerado Naturalista e o outro não.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. d 

O realismo apresenta um olhar crítico sobre as relações, principalmente sobre o casamento que, muitas 

vezes, é fragilizado por meio dos interesses de ascensão financeira. Na obra de Eça de Queiros, a 

personagem Luisa vivia em um casamento ocioso, o que a faz procurar novos desejos, quando se tornará 

uma mulher adúltera. 

 

2. a 

Juliana, sentindo-se maltratada por patrões que servira, não suportava mais sua condição de doméstica, 

por isso queria sua independência: queria ser patroa, dona de algo que pudesse lhe dar autonomia. Os 

métodos para conquistar sua emancipação não foram legítimos, mas a chantagem lhe valeria a liberdade.  

 

3. a 

Exemplo do comportamento sereno de Jorge é que, mesmo tomando conhecimento da traição de Luísa, 

ele não exerce contra ela nenhum ato de violência. 

 

4. c 

A alternativa C apresenta como fato consumado o que a personagem entende como hipótese ridícula 

para a ocasião. Sendo assim, Basílio mostrou-se indiferente em toda a cena, em vez de declarar amor a 

Luísa de forma descabelada. 

 

5. d  

A temática campo versus cidade é recorrente na obra do autor. A obra de Eça de Queiros, A Cidade e as 

Serras, expõe a futilidade reinante em Paris, satirizando as ideias positivistas que deslumbram a juventude 

intelectual da época, contrapondo essa realidade com a vida pura do campo e consequente preservação 

das suas tradições que promoveriam o equilíbrio necessário para a verdadeira felicidade.  

 

6. F  F  F  V  F 

Falsa. Eça de Queirós cria tipos femininos frágeis, enquanto Machado de Assis dá-lhes alma.  

Falsa. Não fica claro no romance que o único objetivo de Capitu é alcançar a ascensão social, ainda que 

para isso precise agir de modo a contrariar a moral vigente.  

Falsa. Ainda que o discurso do narrador em Dom Casmurro seja comprometido, o do narrador em O 

Primo Basílio não. No romance de Eça de Queirós, o adultério é confirmado.  

Verdadeira. Capitu é, estruturalmente, uma personagem mais complexa que Luísa.  

Falsa. As personagens femininas em foco são inquietas e não se conformam aos padrões socialmente 

impostos às mulheres. 

 

7. d 

Feita pelo narrador onisciente, a descrição do Largo do Loreto ridiculariza as ideias do conde e dos 

vimentos 

 

 

8. b 

A opinião do conde a respeito do papel fundamental da Igreja e do clero como esteio da ordem e da 

prosperidade do país é bastante clara no primeiro parágrafo. 

 

9. b 

A alternativa B é a única que apresenta um resumo adequado da literatura de Eça de Queirós. As demais 

alternativas contêm informações falsas.  
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10. -se nitidamente 

a influência da estética naturalista, marcada pelo zoomorfismo utilizado ao descrever a humanidade que 

 

 

11. A experiência narrada de forma distanciada por Zé Fernandes é a da observação atenta com uma 

perplexidade diante da vida agitada na Paris durante a Belle Époque, contraponto de sua vida tranquila 

no campo.  

 

12. c 

O último discurso direto do trecho expõe as reflexões de Juliana sobre os fatos que observa e analisa: o 

contato de Luísa com Basílio, justamente quando Jorge não está presente, faz com que esta tenha um 

novo comportamento, passando a usar roupa nova, a passear, suspirar e exibir olheiras. Essas 

considerações sugerem o tema motivador de O Primo Basílio: o adultério de Luísa. 

 

13. d 

como uma crítica ao estado de 

estagnação ou ao tímido desenvolvimento resultante da má administração dos grupos que se revezam 

abundante, rico, forte, coroado  

 

14. e  

Eça de Queirós acusa os políticos de forma genérica, afirmando que todos foram acusados de terem 

participado de ações contrárias à ética.  

 

15. c  

O cronista ironicamente descreve a alternativa dos grupos políticos no exercício do Poder que ora estava 

nas mãos de perdulários de recursos públicos, ora nas mãos daqueles que antes os criticavam e se 

julgavam melhores para governar.  

 

Questão Contexto  

 
Em Vidas secas as 

O cortiço , Firmo possui 

gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos 

sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra  
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Função Quadrática 
30 

mai 
 

RESUMO   
 

 

Função quadrática ou função do segundo grau é uma aplicação 𝑓: 𝑅 → 𝑅 que associa a cada x o 

elemento(𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) ∈ 𝑅 em que a, b e c são números reais dados e a ≠ 0. Pois se a = 0, não teremos mais 

uma função quadrática e sim uma função afim: y = bx + c. 

 

 
 

O gráfico da função quadrática é uma parábola: 

 
Concavidade 

A parábola representativa da função quadrática pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo. 

Isso dependerá do sinal de a: 

Se a > 0, a concavidade será voltada para cima. 

Se a < 0, a concavidade será voltada para baixo. 

 

Os zeros ou raízes da função são os valores de x para os quais f(x) = 0 

 

● ∆ > 0 e, portanto, a equação apresentará duas raízes reais e distintas; 

● ∆ = 0  e, portanto, a equação apresentará duas raízes reais e iguais; 

● ∆ < 0   a equação não apresentará raízes reais. 

 

Se a < 0, a função quadrática admite o valor máximo: 

𝑦𝑚 = −
∆

4𝑎
 𝑒 𝑥𝑚 = −

𝑏

2𝑎
 

 

Se 𝑎 > 0 , a função quadrática admite o valor mínimo: 

 𝑦𝑚 = −
∆

4𝑎
 𝑒 𝑥𝑚 = −

𝑏

2𝑎
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EXERCÍCIOS 
 

1. Considere a função 

𝑓(𝑥) =  1 −  
4𝑥

(𝑥 + 1)2
 

 
a qual está definida para 𝑥 ≠ −1. Então, para todo 𝑥 ≠ 1 e 𝑥 ≠ −1, o produto f(x).f( x) é igual a: 

a) 1 

b) 1 

c) x+1 

d) 𝑥2 + 1 

e) (𝑥 − 1)2 

 

2. A equação do 2° grau a𝑥2  4x  16 = 0 tem uma raiz cujo valor é 4. A outra raiz é:  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 1  

e) 2 

 

3. Considere um retângulo cujo perímetro é 10 cm e onde x é a medida de um dos lados. Determine:  

a) a área do retângulo em função de x;  

b) o valor de x para o qual a área do retângulo seja máxima. 

 

4.  O gráfico da função quadrática definida por 𝑦 = 𝑥2–  𝑚𝑥 + (𝑚 −  1), onde 𝑚 ∈ 𝑅, tem um único 

ponto em comum com o eixo das abscissas. Então, o valor de y que essa função associa a x = 2 é:  

a) - 2.  

b) - 1.  

c) 0.  

d) 1.  

e) 2. 

 

5. Determine o número m de modo que o gráfico da função y = 𝑥2+mx+8-m seja tangente ao eixo dos x. 

Faça o gráfico da solução (ou das soluções) que você encontrar para o problema. 

 

6. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo 

(em segundos) pela expressão h(t) = 3t - 3𝑡2, onde h é a altura atingida em metros.  

a) Em que instante t o grilo retorna ao solo?  

b) Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo? 

 

7. A função 𝑓: 𝑅 → 𝑅 tem como gráfico uma parábola e satisfaz f(x + 1)  f(x) = 6x  2, para todo número 

real x. Então, o menor valor de f(x) ocorre quando x é igual a: 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c)  

 

d) 0 

 

e)  
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8. A trajetória de um projétil, lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal, é 

parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura abaixo. O ponto P sobre 

o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 m desde 

o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, 

de 200 m acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do 

instante do lançamento, é de 10 m. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi 

lançado? 

 
a) 60 

b) 90 

c) 120 

d) 150 

e) 180 

 

9. O gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, onde b e c são constantes, passa pelos pontos (0,0) e (1,2). Então f(- 

2/3) vale  

a) - 2/9  

b) 2/9 

c) - 1/4  

d) 1/4  

e) 4 

 

 

 

10. Os pontos (0, 0) e (2, 1) estão no gráfico de uma função quadrática f. O mínimo de f é assumido no 

ponto de abscissa x = -1/4. Logo, o valor de f(1) é:  

a) 1/10  

b) 2/10  

c) 3/10  

d) 4/10  

e) 5/10 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. 1, tem-se: 

 

 

2. e 

Se 4 é raiz da equação logo teremos 

𝑎. 42 –  4.4 − 16 =  0 
16𝑎 − 32 =  0 
16𝑎 =  32 
𝑎 =  2 
  

 2. 𝑥2 –  4. 𝑥 − 16 =  0 

 

𝑥 =
−(−4) ± √(−4)2 − 4.2. (−16)

2.2
 

𝑥 =
4 ± √144

4
 

𝑥1 =
4 + 12

4
= 4 

𝑥2 =
4 − 12

4
= −2 

 

3. P = 2.x + 2.y = 10 

a) x.y, da fórmula de p, y = 5-X 

a = x . (5-x) = 5x - 𝑥2 

 

b) -2x + 5 = 0 

x = 5/2 

 

4. d 

A parábola intercepta o eixo X uma vez só, somente quando o ∆ da equação é igual a zero. 

𝑦 = 𝑥2–  𝑚𝑥 +  (𝑚 −  1) 
∆= 0 
∆= (−𝑚)2 − 4. (𝑚 − 1).1 = 0 
𝑚2 − 4𝑚 + 4 = 0 

𝑚 =
−(−4) ± √(−4)2 − 4.1.4

2
 

𝑚 =
4 ± √0

2
= 2 

 

𝑥2–  𝑚𝑥 + (𝑚 −  1) 
𝑥2–  2𝑥 + (2 −  1) 
𝑥2–  2𝑥 +   1 
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para x=2 

22–  2.2 +   1 = 1 

 
 

5. Para ser tangente ao eixo dos x, o gráfico deve tocar o x em apenas 1 ponto  

Pra que isso seja possível, delta deve ser zero: 

𝑦 = 𝑥2 + 𝑚𝑥 + 8 − 𝑚 

a = 1; b = m; c = 8-m 

 

∆= (𝑚)
2

− 4.1. (8 − 𝑚) = 0 
∆= 𝑚2 + 4𝑚 − 32 = 0 

𝑚 =
−4 ± √42 + 128

2
 

𝑚 =
−4 ± √144

2
 

𝑚 =
−4 ± 12

2
 

𝑚1 =
−4 + 12

2
= 4 

𝑚2 =
−4 − 12

2
= −8 

Temos duas funções definidas: 

𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 + 4 

 
e 

𝑦 = 𝑥2 − 8𝑥 + 16 

 
 

 

6. a) V = 3 - 6t 

aceleração = a = -6m/𝑠2  

altura máxima = 

0 = 3 - 6t 

t = 3/6 

t = 1/2 = 0,5 ele leva 0,5 para subir 

 

Se ele leva 0,5 para subir ele desce também em 0,5, então 

ele levou 1s para retornar. 
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b) ℎ =  3.0,5 –  3(0,5)2  

ℎ = 1,5 − 3.0,25   

ℎ = 1,5 − 0,75 
h = 0,75m 

 

7. c 

O gráfico será uma parábola  

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
𝑓(𝑥 + 1) = 𝑎(𝑥 + 1)2 + 𝑏. (𝑥 + 1) + 𝑐 
𝑓(𝑥 + 1) = 𝑎(𝑥2 + 2𝑥 + 1) + 𝑏. (𝑥 + 1) + 𝑐 
𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) = 6𝑥 − 2 
𝑎(𝑥2 + 2𝑥 + 1) + 𝑏. (𝑥 + 1) + 𝑐 − (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) = 6𝑥 − 2 
𝑎𝑥2 + 2𝑎𝑥 + 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑏 + 𝑐 − 𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥 − 𝑐 = 6𝑥 − 2 
2𝑎𝑥 + 𝑎 + 𝑏 = 6𝑥 − 2 
2𝑎𝑥 = 6𝑥 
2𝑎 = 6 
𝑎 = 3 
 

𝑎 + 𝑏 = −2 
3 + 𝑏 = −2 
𝑏 = −5 
Logo, o valor mínimo de f ocorre quando  

𝑥𝑚𝑖𝑛 = −
𝑏

2𝑎
= −

(−5)

2.3
=

5

6
 

 

8. d 

 

 
Traçando os eixos coordenados de maneira conveniente como na figura, tem-se que o vértice da 

parábola terá coordenadas(10,200). 

Observamos que uma raiz é 30 e, por simetria, que a outra raiz é -10. Sendo assim,  

 
 

Vértice (10 ,200)  

 

 A lei da função será:  

Quando foi lançado x = 0,   

A altura do lançamento será de 150m. 

 

9. a 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  
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 (0,0)  

0 = 02 + 𝑏. 0 + 𝑐  

𝑐 = 0 
 

(1,2) 

2 = 12 + 𝑏. 1 + 0  

𝑏 = 1𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 
  

𝑓(−
2

3
) 

𝑓(−
2

3
) = (−

2

3
)2 −

2

3
 

𝑓(−
2

3
) =

4

9
−

2

3
=

4 − 6

9
= −

2

9
 

                          

10. c 

Os pontos (0, 0) e (2, 1) estão no gráfico de uma função quadrática f. O mínimo de f é assumido no ponto 

de abscissa x = -1/4. Logo, o valor de f(1) 

 

Seja a função quadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, temos: 

(0,0) 

𝑓(0) = 𝑎. 0 + 𝑏. 0 + 𝑐 = 0 
𝑐 = 0 
(2,1)  

𝑓(2) = 𝑎. 22 + 𝑏. 2 + 0 = 1 
4𝑎 + 2𝑏 = 1 

Se tem ponto de mínimo o gráfico tem a concavidade para cima e a > 0 e  𝑥𝑚𝑖𝑛 = −
𝑏

2𝑎
= −

1

4
, disso temos: 

4𝑏 = 2𝑎 
4𝑏 − 2𝑎 = 0 
Resolvendo o sistema: 

{4𝑎 + 2𝑏 = 1 − 2𝑎 + 4𝑏 = 0 𝑥 (2)  
{4𝑎 + 2𝑏 = 1 − 4𝑎 + 8𝑏 = 0  
10𝑏 = 1 

𝑏 =
1

10
= 0,1 

Como 

4𝑎 + 2.0,1 = 1 
𝑎 = 0,2 
 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
𝑓(𝑥) = 0,2𝑥2 + 0,1𝑥 
 

𝑓(1) = 0,2. 12 + 0,1.1 

𝑓(1) = 0,3 =
3

10
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Predicado 
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RESUMO   
 

 

Predicado  

 
Observe: 

 
 

Os alemães e seus canhões 
Guardava o meu bodoque 

 
Chico Buarque 

 

 
Normalmente, o predicado mostra o que o sujeito faz. Às vezes, a declaração contida no predicado não se 

 

 

  
A relação entre o tipo de predicado e o modo de organização textual 

 
Os predicados podem ser: 
Verbal - O núcleo é um verbo transitivo ou intransitivo. 
Exemplo: 
Uns brincam na relva - Predicado: brincam na relva. 
Núcleo: brincam (verbo intransitivo) 
No predicado verbal, não aparece o predicativo. 

 
Nominal - O núcleo é o predicativo do sujeito (substantivo, adjetivo ou pronome) e o vero é de ligação. 
Exemplo: 
Ele está bobo. O núcleo é bobo (adjetivo na função de predicativo do sujeito). 
Observe que o predicativo atribui algo ao sujeito.  
Costumam aparecer como verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, andar, parecer. No entanto, se 

não houver predicativo, esses verbos não serão de ligação. Ex.: Permaneceremos tranquilos. (pred do sujeito) 

- Verbo de ligação.  Permaneceremos nessa casa. (adjunto adverbial) - verbo intransitivo.  

 
Verbo-nominal - Há dois núcleos. Primeiro: verbo intransitivo ou transitivo. Segundo: predicativo do sujeito, 

do objeto direto ou do objeto indireto.  
Exemplos: 
Os alunos cantaram emocionados aquela canção. 
Predicado: cantaram emocionados aquela canção 
Núcleo verbal: cantaram 
Núcleo nominal: emocionados (predicativo do sujeito) 
Vi as crianças, alegres. 
Predicado: Vi as crianças, alegres 
Núcleo verbal: Vi 
Núcleo nominal: alegres (predicativo do objeto direto) 
Obs: Note aqui que a vírgula omite o verbo de ligação, tornando assim o predicado verbo-nominal. 
Chamei-lhe egoísta. 
Núcleo verbal: Chamei 
Núcleo nominal: egoísta 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Viajou sozinha a filha em busca do mundo. A mãe permaneceu preocupada na pequena cidade. Seu 

anjo voara para o desconhecido. 

  
Analise as afirmações: 
I. O predicado da primeira oração classifica-se como verbo-nominal. 
II. Ele é formado pelo verbo de ação viajou e o predicativo do sujeito sozinha. 
III. Na segunda oração, temos o verbo de ligação permaneceu e o predicativo do sujeito preocupada, 

o que caracteriza o predicado nominal. 
IV. Na última oração, o predicado é formado pelo verbo de ação voara e pelo predicativo do 

sujeito desconhecido, o que caracteriza o predicado verbo-nominal. 

  
Está correto o que se afirma apenas em 
a) II e III. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I. 

   

2. Assinale a frase cujo predicado é verbo-nominal: 

a) "Que segredos, amiga minha, também são gente ..." 

b) "... eles não se vexam dos cabelos brancos ..." 

c) "... boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres ..." 

d) "Fiquemos com este outro verbo." 

e) "... o assunto não teria nobreza nem interesse ..." 

  

3.  

Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: 
a) nominal e verbo-nominal 

b) verbal e nominal 

c) verbal e verbo-nominal 

d) verbo-nominal e nominal 

e) verbo-nominal e verbal  

  

4. I. Paulo está adoentado. 

II. Paulo está no hospital. 

  
a) O predicado é verbal em I e II. 
b) O predicado é nominal em I e II. 
c) O predicado é verbo-nominal em I e II. 
d) O predicado é verbal em I e nominal em II. 
e) O predicado é nominal em I e verbal em II. 

   

5. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo-nominal: 
a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 
b) Demitiram o secretário da instituição. 
c) Nomearam as novas ruas da cidade. 
d) Compareceram todos atrasados à reunião. 
e) Estava irritado com as brincadeiras. 
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6. Assinale a alternativa correta considerando o período abaixo.  

  
Saímos apressados daquela reunião. 

 
a) Tem-se predicação verbal, já que o núcleo do predicado é saímos  verbo intransitivo.  
b) Tem-se predicação nominal, já que o núcleo do predicado é apressados  predicativo do sujeito.  
c) Tem-se predicação verbal, já que o núcleo é saímos e apressados é um complemento nominal.  
d) Tem-se predicação verbo-nominal, já que saímos e apressados constituem núcleos do predicado.  
e) Tem-se predicação verbo-nominal, já que apresenta dois núcleos: saímos e reunião. 

   

7. CONSIDERAÇÃO DO POEMA (Fragmento)  
Não rimarei a palavra sono 
com a incorrespondente palavra outono. 
Rimarei com a palavra carne 
ou qualquer outra, que TODAS ME convêm. 
As palavras não nascem amarradas, 
ELAS saltam, se beijam, se dissolvem, 
no céu livre por vezes um desenho, 
são PURAS, largas, autênticas, indevassáveis. 

  
 Observe o verso: "As palavras não nascem amarradas" Assinale a alternativa em que o sujeito e o 

predicado da oração estejam corretamente analisados:  

  
a) sujeito composto e predicado nominal.  
b) sujeito simples e predicado verbo-nominal.  
c) sujeito composto e predicado verbal.  
d) sujeito simples e predicado nominal.  
e) sujeito simples e predicado verbal. 

   

8. I - -nominal com 

predicativo do objeto. 
II - 

objetiva indireta, mas está faltando a preposição regida pelo verbo ansiar.  
III - 

final reduzida de infinitivo.  
 

Quanto às afirmações anteriores, assinale:  
a) se apenas I está correta.  
b) se apenas II está correta.  
c) se apenas III está correta.  
d) se todas estão corretas.  
e) se todas estão incorretas. 

  

9. "Há uma gota de sangue em cada poema." Assinale a alternativa que contém uma observação correta 

sobre a sintaxe dessa frase.  
a) sujeito: uma gota de sangue. 
b) verbo intransitivo.  
c) adjuntos adverbiais: uma e de sangue.  
d) complemento nominal: em cada poema.  
e) predicado verbal: toda a oração. 

  

10. 
novela do mensalão (fragmento) Em Zagallo já era feio. O então técnico da seleção tinha o rosto 

transtornado de fúria, a voz cheia de rancor, e encarava a câmera de TV com ganas de pit bull ferido, 
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passada inscreve-se na galeria das grandes grosserias já disparadas pelos presidentes do Brasil. Lembra 

esidente, o 

jornalista Alexandre Garcia lhe perguntou que palavras gostaria de endereçar naquele momento ao 

 tempos espinhudos do sapo barbudo. O presidente 

-lo baixar a cabeça. Por duas vezes, bateu na 

tecla de que, se se deve investigar até o fim as denúncias que sacodem o país e punir os culpados, 

deve-se, também, absolver os inocentes e pedir-

divulgue e peça desculpas àqueles que foram acusados injustam

sinal para a claque dos comícios de que é hora de aplaudir. Fica a impressão de que a pregação que 

veio antes, de punição aos culpados, foi, além de obrigatório tributo à obviedade, mero contraponto 

verdade, é o que ele mais está querendo dizer. 
 (TOLEDO, Roberto Pompeu de. Revista Veja. Ensaio. São Paulo. Editora Abril. Ano 38, Nº- 32, 10 de agosto de 2005. p.142)  

  
Assinale a alternativa que apresenta exemplo de verbo usado no sentido figurado caracterizando 

predicado nominal.  
 

 
 

 
 

  

11. UM BOI VÊ OS HOMENS 
 Tão delicados (mais que um arbusto) e correm e correm de um para outro lado, sempre esquecidos 

de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e 

graves, por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-ia que não escutam nem 

o canto do ar nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum 

a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda a 

expressão deles mora nos olhos - e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos 

pêlos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura e 

que reentrâncias e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e 

necessárias. Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem perdoar a agitação 

incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e 

agônicos: desejo, amor, ciúme (que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam no campo 

como pedras aflitas e queimam a erva e a água, e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.  
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.) 

 

É comum encontrar nos livros escolares a definição de predicado como aquilo que se declara sobre o 

sujeito de uma oração. Essa definição de predicado, entretanto, não é suficiente para identificá-lo em 

todas as suas ocorrências. O exemplo em que não se poderia identificar o predicado pela definição 

dada é: 

- - 4)  
 

 
 

  

12. Assinalar a alternativa cuja oração contém o predicado do mesmo tipo da seguinte oração: "A 

marquesa, no centro do cadafalso, chorou muito ansiada": 
a) Frequentes são também os desvios da estrada. 
b) A imagem da pátria continuava viva em sua lembrança. 
c) Os inoportunos roubam-nos o tempo. 
d) Busco anelante o palácio encantado da Ventura.  
e) De repente, os sons melancólicos de um clarim prolongaram-se pelo ar. 
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*cadafalso  blicos ou 

 
 

 

QUESTÃO CONTEXTO 

 

 

Leia e responda: 

 
 

último quadrinho está correta. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 
1. c 

 

 
2. c 

, núcleo verbal do predicado 
 

 
3. e 

Na primeira oração:  
Entra: núcleo verbal. Tarde, pálido, fraco, oblíquo: predicativo do sujeito.  
Segunda oração: brilhou: núcleo verbal do predicado. 

 
4. 

núcleo do predicado, logo, trata-

   núcleo do predicado, logo, trata-se de um predicado verbal. 

 
5. d 

 

 
6. d 

O s

predicativo do sujeito e núcleo nominal do predicado. Portanto, trata-se de um predicado verbo-

 

 
7. b 

sujeito e, portanto, núcleo nominal do predicado. Trata-se de um predicado verbo-nominal. 

 
8. a 

Na sentença II

 

 
9. e 

O predicado é verbal, pois, nessa oração, não há s

sujeito. 

 
10. c 

predicado como sendo nominal. 

 
11. c 

 

 
12. d 



 

 
P

o
r.

 

O predicado trazido pelo enunciado é verbo-

de predicado só ocorre no enunciado da  

 

 

Questão Contexto  
 

   é predicativo do sujeito e núcleo do predicado nominal, 

portanto, a personagem está correta. 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Estequiometria simples 
29 

mai 

 
RESUMO   

 

 

Leis Ponderais 

 

1 - Lei da conservação das massas 

Proposta por Antoine Laurent Lavoisier e é enunciada da seguinte maneira: Na natureza, nada se cria, 

nada se perde, tudo se transforma. 

Ou seja, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual a massa total dos produtos. 

 

 

ma      mb         mc      md 

ma   +  mb   =    mc  +  md 

 

2 - Lei das proporções definidas 

 Proposta por Joseph Louis Proust, determinou que a composição em massa de substâncias puras era 

constante, independente do seu processo de obtenção. 

 

Água                       Hidrogênio         +          Oxigênio 

                                          100%                               11,1%                            88,9% 

                                          100 g                                11,1 g                            88,8 g 

  

 

Assim, a composição da água apresentara sempre a mesma razão entre a massa de hidrogênio e a 

massa de oxigênio:  

 
 

3 - Lei volumetria de Gay-Lussac 

Nas mesmas condições de pressão e temperatura os volumes dos gases participantes de uma reação 

química têm entre si uma relação. 

 

      H2             +           Cl2           2 HCl 

                                                     1 VHidrogênio     :       1 VCloro     :     2 VCloreto de hidrogênio 

 

Cálculo estequiométrico ou estequiometria 

 

É o cálculo das quantidades de reagentes e/ou produtos das reações químicas baseados nas leis 

ponderais e proporções químicas. 

Na estequiometria temos que estar cientes das informações quantitativas que uma reação química 

pode representar, por exemplo: 
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De acordo com as leis das reações, as proporções acima são constantes, e isso permite que eu 

monte uma regra de três para calcular as quantidades envolvidas numa reação genérica. Por exemplo: 

 

 N2(g)             +              3 H2(g)                          2 NH3(g) 

1 mol de N2      reage com    3 mol de H2     produzindo 2 mol de NH3 

 

Sendo assim, caso eu queira saber quantos mol de amônia eu produzo com 10 mol de N2 basta eu 

montar uma regra de simples partindo da reação dada e relacionando o dado da questão(10 mol) com o X. 

 

 
Portanto, se eu sei que 1 mol de N2 produzem 2 mol de NH3 eu posso chegar a conclusão que com 

10 mol de N2 eu produzo 20 mol de NH3 . 

Analogamente podemos utilizar qualquer uma das unidades apresentadas como dados ta questão, 

por exemplo usando a massa: 

 

 
 

Como 1 mol de N2 equivale a 28g e produzem 34g de NH3, com uma regra de três simples consigo 

descobrir quanto de NH3 eu consigo produzir utilizando apensas 10g de N2. 

 

Resumindo: 

1º) Escrever a equação química mencionada no problema.  

2º) Balancear ou acertar os coeficientes dessa equação (lembre-se de que os coeficientes indicam a 

proporção em mols existente entre os participantes da reação).  

3º) Estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes da 

equação, que poderá ser escrita em massa, ou em volume, ou em mols, conforme as conveniências do 

problema. 

 

Casos gerais 

 

1.1) Quando o dado e a pergunta são expressos em massa 

 

Calcular a massa de amônia (NH3) obtida a partir de 3,5 g de nitrogênio gasoso(N2) (massas atômicas: N = 

14; H = 1).  

Resolução: 

1 N2(g) + 3 H2(g)  3(g) 

  1 mol de N2 = 28g 

  2 mol de NH3 = 2x17g (14+3) = 34g , logo... 

 

28g de N2 
_________ 34g de NH3 

3,5g de N2 
______ X de NH3 

            X = 4,25g de NH3 

 

Neste exemplo, a regra de três obtida da equação foi montada em massa (gramas), pois tanto o dado como 

a pergunta do problema estão expressos em massa. 

 

1.2) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume (ou vice-versa) 

 

Calcular o volume de gás carbônico obtido, nas condições normais de pressão e temperatura, utilizando de 

290 g de gás butano (massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1).  
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Resolução: 

C4H10(g) + 13 O2(g) 2(g) + 5 H2O(g) 

                                                                                 2 

 

Lembrando a definição de Condições Normais de Temperatura e Pressão (P =1 atm ; T = 0ºC): 

1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4L. 

 

58g de C4H10  
 __________ 4 x 22,4L de CO2  

290g de C4H10
 _______ X 

X = 448L de CO2 (Nas CNTP) 

 

 

 

1.3) Quando o dado e a pergunta são expressos em volume  

 

Um volume de 15 L de hidrogênio (H2), medido a 15 ° C e 720 mmHg, reage completamente com cloro. 

Qual é o volume de gás clorídrico (HCl) produzido na mesma temperatura e pressão?  

Resolução: 

H2(g) + Cl2(g) (g) 

 

1 volume de H2 
____produz____ 2 volumes de HCl 

 

1L de H2 
________

 2L de HCl 

15 de H2  
 ________ V de HCl 

 V = 30L de HCl (a 15 ° C e 720 mmHg, ou seja, fora das CNTP)  

O cálculo estequiométrico entre volumes de gases é um cálculo simples e direto, desde que os gases 

(reagente e produto) estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. 

 

1.4) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols (ou vice-versa) 

 

Quantos mols de gás oxigênio são necessários para produzir 0,45 gramas de água?  

(Massas atômicas: H = 1; O = 16) 

 

Resolução: 

H2(g) + O2(g) 2O(g) 

 

1 mol de O2
 ________

 2 x 18g de H2O 

X mol de O2
 ________ 0,45g de H2O 

X = 0,0125 mol de O2 ou 1,25 x 10² mol de O2 

 

1.5) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas (ou vice-versa) 

 

Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 g de carbono puro?  

(Massa atômica: C = 12)  

Resolução: 

C + O2 2 

 

12g de C _______ 6,02 x 10²³ moléculas de CO2 

4,8g de C _______ X moléculas de CO2 

X = 2,4 x 10²³ moléculas de CO2 

 

1.6) Havendo duas ou mais perguntas  

(Neste caso, teremos uma resolução para cada uma das perguntas feitas) 

 

Quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio necessárias para preparar 28,4 g de sulfato de 

sódio? (Massas atômicas: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32)  
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Para a massa do ácido sulfúrico(H2SO4): 

H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) 2SO4(aq) +2  H2O(liq) 

 

98g de H2SO4  _____  142g de Na2SO4 

X  de H2SO4  _____  28,4g de Na2SO4 

 X = 196g de de H2SO4 

 

Para a massa do Hidróxido de sódio(NaOH): 

 

2 x 40g de NaOH ______ 142g de Na2SO4 

     Y  de NaOH     ______  28,4g de Na2SO4 

Y = 16g de NaOH   

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. As emissões de dióxido de carbono 2(CO )  por veículos são dependentes da constituição de cada tipo 

de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de 2CO ,  a partir das massas 

molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 g mol  e 16 g mol,  respectivamente. Em uma viagem 

de férias, um indivíduo percorreu 600 km  em um veículo que consome um litro de gasolina a cada 

15 km  de percurso. 

 

Considerando que o conteúdo de carbono em um litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg,  a massa de 

2CO  emitida pelo veículo no ambiente, durante a viagem de férias descrita, é igual a  

a) 24 kg.     

b) 33 kg.     

c) 40 kg.     

d) 88 kg.     

e) 147 kg.     

   

2. A imagem mostra o primeiro avião do mundo movido a etanol 2 5(C H OH),  o avião agrícola Ipanema, 

de fabricação brasileira. 

 

 
Considere que a velocidade de cruzeiro dessa aeronave seja 220 km h,  que o consumo de combustível 

nessa velocidade seja 100 L h,  que cada litro de combustível contenha 0,8 kg  de 2 5C H OH  e que a 

combustão seja completa. 

Em um percurso de 110 km,  à velocidade de cruzeiro constante, a massa de dióxido de carbono 

lançada ao ar devido à combustão, em kg, é próxima de  

a) 55.     
b) 22.     
c) 77.     
d) 33.     
e) 88.     
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3. Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, 

caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno 2 4(C H ).  Como 

consequência, há o escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de 

alimentos a cada ano. 

É possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do etileno produzido. Na indústria, 

utiliza-se o permanganato de potássio 4(KMnO )  para oxidar o etileno a etilenoglicol 2 2(HOCH CH OH),  

sendo o processo representado de forma simplificada na equação: 

 

4 2 4 2 2 2 22 KMnO 3 C H 4 H O 2 MnO 3 HOCH CH OH 2 KOH+ + → + +  

 

O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 

1,0 mg  de 2 4C H  por kg  de ar.  

As massas molares dos elementos H, C, O, K  e Mn  são, respectivamente, iguais a 1g mol,  12 g mol,  

16 g mol,  39 g mol  e 55 g mol.   

A fim de diminuir essas perdas, sem desperdício de reagentes, a massa mínima de 4KMnO  por kg  de 

ar é mais próxima de  
a) 0,7 mg.     

b) 1,0 mg.     

c) 3,8 mg.     

d) 5,6 mg.     

e) 8,5 mg.     

   

4. Um dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional e octano 8 18(C H )  como combustível em 

seu motor, para propulsão. Suponha que, no motor, ocorra a combustão completa do octano: 

 

8 18(g) 2(g) 2(g) 2 (g)
25

C H O 8 CO 9 H O
2

+ → +  

 

Para compensar a perda de massa do dirigível à medida que o combustível é queimado, parte da água 

contida nos gases de exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. O restante do vapor 

de água e o gás carbônico são liberados para a atmosfera. 

Qual é a porcentagem aproximada da massa de vapor de água formado que deve ser retida para que a 

massa de combustível queimado seja compensada? 

Note e adote: 

- Massa molar (g/ mol) :  2 2 2 8 18H O 18; O 32; CO 44; C H 114.= = = =    

a) 11%     
b) 16%     
c) 39%     
d) 50%     
e) 70%     

   

5. Quando uma tempestade de poeira atingiu o mar da Austrália em 2009, observou-se que a população 

de fitoplâncton aumentou muito. Esse evento serviu de base para um experimento em que a ureia foi 

utilizada para fertilizar o mar, com o intuito de formar fitoplâncton e capturar o 2CO  atmosférico. De 

acordo com a literatura científica, a composição elementar do fitoplâncton pode ser representada por 

106 16C N P.  Considerando que todo o nitrogênio adicionado ao mar seja transformado em fitoplâncton, 

capturando o gás carbônico da atmosfera, 1 (uma) tonelada de nitrogênio seria capaz de promover a 

remoção de, aproximadamente, quantas toneladas de gás carbônico? 

Dados de massas molares em 
1g mol :−

 C 12;=  N 14=  e O 16.=   

a) 6,6.     

b) 20,8.     

c) 5,7.     

d) 1.696.     
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6. Amônia e gás carbônico podem reagir formando ureia e água. O gráfico abaixo mostra as massas de 

ureia e de água que são produzidas em função da massa de amônia, considerando as reações 

completas.  

 

A partir dos dados do gráfico e dispondo-se de 270 g  de amônia, a massa aproximada, em gramas, de 

gás carbônico minimamente necessária para reação completa com essa quantidade de amônia é  

 

 
a) 120     
b) 270     
c) 350     
d) 630     
e) 700     

 

7. O composto inorgânico alaranjado dicromato de amônio, (NH4)2Cr2O7, quando aquecido sofre 

decomposição térmica em um processo que libera água na forma de vapor, gás nitrogênio e também 

forma o óxido de cromo (III). Esse fenômeno ocorre com uma grande expansão de volume e, por isso, 

é usado em simulações de efeitos de explosões vulcânicas com a denominação de vulcão químico. 

 

 
 

Quando 0,50 mol de dicromato de amônio decompõe-se termicamente, a quantidade em mol de 

 

a) 0,25.    
b) 0,50.    
c) 1,00.    
d) 2,00.    
e) 4,00.    
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8. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão (carbono) e ar 

atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém 

cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do 

aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço 

doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás carbônico. As massas molares 

aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol. 
LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blücher, 1999 (adaptado). 

 

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico 

formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é mais próxima de  

a) 28.    
b) 75.    
c) 175.    
d) 275.    
e) 303.    

   

9. Uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre (II). Para restaurar 

seu brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio. 

Nesse processo, formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. 

As massas da moeda, antes e depois do processo descrito, eram, respectivamente, 0,795 g e 0,779 g. 

Assim sendo, a porcentagem em massa do óxido de cobre (II) presente na moeda, antes do processo 

de restauração, era 

Dados: Massas molares (g/mol), H=1,00; O=16,0; Cu=63,5.  

a) 2%    
b) 4%    
c) 8%    
d) 10%    
e) 16%    

   

10. O hidrogenossulfito de sódio, NaHSO3, é um insumo usado na indústria de fabricação de papel e de 

curtume. Pode ser obtido a partir da reação representada na seguinte equação: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 2Na CO aq 2 SO g H O 2 NaHSO aq CO g+ + → +l . 

 

A quantidade máxima de NaHSO3, em mols, produzida a partir de 42,4 toneladas de Na2CO3, é  

a) 
44 10 .    

b) 
54 10 .    

c) 
48 10 .    

d) 
58 10 .    

e) 
68 10 .    

   

11. A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das 

transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas 

dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos 

mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais 

apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:  

a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma 

transformação química.    

b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.    

c) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.    

d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.    

e) Toda a matéria é composta por átomos.    
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12. Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com 

atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e 

óxido metálico, tal como CuO. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, 

com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. 
 

(adaptado) 

 

Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 g de CuO produzirão uma massa 

de CO2 igual a  

 

Dados: Massa molar em g/mol: C = 12; O = 16; Cu = 64   
a) 2,2g.     
b) 2,8g.     
c) 3,7g.     
d) 4,4g.     
e) 5,5g.    

   

13. Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes 

maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria 

alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 

calorias/grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que 

provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário 

aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea. 
Disponível em: http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com. Acesso em: 27 fev. 2012. 

 

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que 

uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de 

Dado: massa molar do aspartame = 294g/mol  

a) 1,3   10 4.    
b) 9,5   10 3.    
c) 4   10 2.    
d) 2,6.    
e) 823.    

   

14. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o 

slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de 

CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de 

cozinha.  
Um hambúrguer ecológico? É pra já! Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

 

Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente 

por butano (C4H10), a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para 

atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de 

Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol)  

a) 0,25 kg.    
b) 0,33 kg.    
c) 1,0 kg.    
d) 1,3 kg.    
e) 3,0 kg.    

  

15. Apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 

os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis 

fósseis são: carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado.  
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O hidrocarboneto n-octano é um exemplo de substância presente na gasolina. A reação de combustão 

completa do n-octano pode ser representada pela seguinte equação não balanceada: 

8 18 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → + . Após balancear a equação, pode-se afirmar que a quantidade de 

Dados de massas molares em 
1

8 18 2 2 2g mol : C H 114; O 32; CO 44; H O 18− = = = = ;  

a) gás carbônico produzido, em massa, é maior que a de gasolina queimada.    
b) produtos, em mol, é menor que a quantidade de reagentes.    
c) produtos, em massa, é maior que a quantidade de reagentes.    
d) água produzida, em massa, é maior que a de gás carbônico.     

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
 

A nave estelar Enterprise, de Jornada nas estrelas, usa B5H9 e O2 como mistura combustível. As duas 

substâncias reagem de acordo com a seguinte equação balanceada:  

Dados: B = 11; H = 1 ; O =16 

 

2 B5H9(l) + 12 O2(g) 2O3(s) + 9 H2O(g) 

 

 O produto B2O3 é reaproveitado para ser usado na fabricação de vidros de reparo para da Enterprise, 

quantas Kg desse material são produzidos utilizando 4032 L de oxigênio nas condições normais de 

temperatura e pressão? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

15 km 1L de gasolina

600 km gasolina

gasolina

V

600 km 1L
V 40 L

15 km


= =

 

 

Conteúdo de carbono em 1L  de gasolina 0,6 kg=  

Conteúdo de carbono em 40 L  de gasolina 40 0,6 kg  

2CO

2

M 44 g mol

44 g de CO

=

2CO

12 g de C

m

2 2CO CO

40 0,6 kg de C

44 g 40 0,6 kg
m m 88 kg

12 g



 
=  =

   

 

2. c 

Velocidade de cruzeiro 220 km / h (dividindo por dois) 110 km / 0,5h

Consumo de combustível 100 L / h (dividindo por dois) 50 L / 0,5 h

1L de combustível

=  

=  

2 50,8 kg de C H OH

50 L de combustível 2 5

40 kg

2 5 2 2 2

50 0,8 kg de C H OH

C H OH 3O 2CO 3H O

46 g



+ → +

1 4 2 4 3

2 44 g

40 kg



2

2

CO

CO

m

m 76,52 kg 77 kg= 

   

 

3. c 

2 4 4C H KMnO

4 2 4 2 2 2 2

M 28 g mol; M 158 g mol

2 KMnO 3 C H 4 H O 2 MnO 3 HOCH CH OH 2 KOH

2 158 g

= =

+ + → + +



4KMnO

3 28 g

m



4

4 4

KMnO

KMnO KMnO

1mg

2 158 g 1mg
m

3 28 g

m 3,7619046 mg m 3,8 mg

 
=



=  

   

 

4. e 

8 18(g) 2(g) 2(g) 2 (g)
25

C H O 8 CO 9 H O
2

114 g

+ → +

{
massa de

água formada

162 g

9 18 g

Massa a ser retida 114 g

114 g
0,7037 70,37037 % 70 %

162 g



=

= = 

14 2 43
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5. b 

Teremos: 

106 16 21mol C N P (fitoplâncton) captura 106 mol CO , pois tem 106 mol de carbono.

Então :

16 mols N 2106 mol CO

16 14 g 106 44 g

1 ton



2

2

CO

CO

m

m 20,82 ton=

   

 

6. c 

A partir da análise do gráfico, vem: 

 

 
 

Amônia Gás carbônico Ureia Água

90 g

+ → +

2COm 160 g

2

2

CO

CO

50 g

90 m 160 50

m 120 g

Amônia Gás carbônico Ureia Água

90 g

+ = +

=

+ → +

120 g

270 g
2

2

CO

CO

m'

m' 360 g 350 g= 

 

 

7. d 

Teremos: 

 

4 2 2 7 2 2 2 3

Decomposição térmica :

(NH ) Cr O (s) N (g) 4H O(g) Cr O (s)

1mol

Δ
⎯⎯→ + +

4 mols

0,50 mol
2

2

H O

H O

n

n 2,00 mols=

   

 

8. d 

O ferro gusa tem 3,3 % de carbono e de acordo com o enunciado, o excesso de carbono é retirado 

formando uma liga (aço doce) com 0,3 % de carbono, ou seja, 3,0 % de carbono (3,3 % - 0,3 %) é retirado. 

Então: 
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22,5 t 2500 kg de ferro gusa (total); C 12; CO 44.

2500 kg

= = =

carbono retirado

100 %

m

carbono retirado

2 2

3,0%

m 75 kg

C O CO

12 g

=

+ →

44 g

75 kg
2

2

CO

CO

m

m 275 kg=

   

 

9. d 

Uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre (II). Para restaurar seu 

brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio, então: 

2 2CuO(s) H (g) Cu(s) H O(v)+ → + . 

 

As massas da moeda, antes e depois do processo descrito, eram, respectivamente, 0,795 g e 0,779 g, 

logo com estes valores podemos determinar a massa de oxigênio presente na moeda: 

oxigêniom 0,795 0,779 0,016 g= − =  

 

CuO 63,5 16 79,5 g / mol

79,5g (CuO)

= + =

CuO

16 g (oxigênio)

m

CuO

0,016 g

m 0,0795 g=

 

 

A massa da moeda antes (0,795 g) corresponde a 100%, então a porcentagem em massa do óxido de 

cobre (II) presente na moeda, antes do processo de restauração, era de 10%: 

 

100% 0,795 g

p 0,0795 g

p 10 %=

   

 

10. d 

Teremos: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 2Na CO aq 2 SO g H O 2 NaHSO aq CO g

106 g

+ + → +l

6

2 mols

42,4 10 g
3

3

NaHSO

6 5
NaHSO

n

n 0,8 10 mols 8 10 mols=  = 

   

 

11. a 

Uma das proposições de Dalton é esta: átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros 

átomos durante uma transformação química, ocorre um rearranjo.   

 

12. a 

No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO: 

 

gr 2C 2CuO CO 2Cu (redução do cobre : 2 0)

2 80 g

+ → + + →

 44 g

8 g
2

2

CO

CO

m

m 2,2g=

   

 



 

 
Q

u
í.

 

13. b 

De acordo com o enunciado o IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa 

corpórea: 

 

1kg (massa corporal) 40 mg (aspartame)

70 kg (massa corporal) aspartame

aspartame

m

m 2800 mg 2,8 g

294 g

= =

1mol (aspartame)

2,8 g aspartame

3
aspartame

n

n 9,5 10 mol−= 

   

 

14. b 

A partir da equação da combustão completa do butano, vem: 

 

4 10 2 2 2C H (g) 6,5O (g) 4CO (g) 5H O( )

58 g

+ → + l

4 10C H

4 44 g

m



4 10C H

1kg

m 0,3295 0,33 kg= =

   

 

15. a 

A massa de gás carbônico produzida (352 g) é maior do que a massa de gasolina queimada (114 g). 

8 18(g) 2(g) 2(g) 2 (g)
25

1C H O 8CO 9H O
2

114 g

+ → +

25
32 g

2
 8 44 g 9 18 g

m(gás carbônico produzido) 8 44 g 352 g

m(gasolina queimada) 114 g



=  =

=

 

 

 

Questão Contexto  
    
12 O2 _______ 5 B2O3   MM B2O3 = 70g/mol 

12 . 22,4L _____ 5 . 70g 

4032L ________ X 

 

268,8 X =  1411200 

X = 5250 g B2O3 

X = 5,25 Kg de B2O3 
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Parágrafos de desenvolvimento: 

encadeamento lógico 

30 

mai 
 

 

RESUMO 
 

 

Já vimos que a estrutura ortodoxa da redação se divide em introdução (ou tese), desenvolvimento e 

conclusão. Também vimos que a tese tem função de apresentar o assunto da redação e o posicionamento 

tomado. Esse posicionamento deverá ser retomado e aprimorado nos parágrafos seguintes, que chamamos 

desenvolvimento.  

 Numa redação de vestibular, na qual há um número delimitado de linhas, é comum que o 

desenvolvimento seja composto de dois ou três parágrafos. Esse número é adequado porque, dessa 

maneira, não se tem parágrafos grandes ou pequenos demais. Além disso, o esperado é que haja um 

argumento por parágrafo.  

 A argumentação não pode, entretanto, ser uma sequência de frases soltas  afinal, um texto não é 

apenas uma somatória de sentenças, mas deve haver uma unidade de sentido. Para que um bom 

desenvolvimento, deve haver um encadeamento lógico das ideias, ou progressão textual, o que pressupõe 

coesão e coerência. 

 A coerência é a unidade do discurso, isto é, a ausência de contradições. Não deve haver 

incoerência interna (as informações contidas no texto não podem desmentir-se entre si) e externa (o que é 

dito no texto não deve contradizer o que acontece no mundo). 

 

 Já a coesão é o que faz do texto uma unidade e não uma sequência de frases   as 

sentenças, relacionando-as entre si. É importante fazer uma retomada do que foi dito anteriormente antes 

de acrescentar novas informações. Os elementos coesivos mais utilizados são: 

 

1. pronomes relativos: são uma categoria de pronome que têm função de retomar o que foi dito 

anteriormente.  

Exemplos: Chico Buarque, cuja a obra é muito admirada, lançará um novo álbum em 2017. 

A moça que gosta de viajar chegará amanhã. 

 

Os pronomes destacados retomam termos já citados anteriomente. Cuja se refere à Chico Buarque, 

repetições ao retomar informações anteriores. 

 

2. pronomes catafóricos e anafóricos: o processo de catafóra é a retomada de algo já dito, enquanto a 

catáfora é a antecipação de algo a ser dito. 

Exemplos: É preciso atentar para a qualidade do ensino básico. Isso garante um futuro melhor. 

(pronome catafórico) 

Isto garante um futuro melhor: atentar para a qualidade do ensino básico. (pronome catafórico) 

 

3. conectivos: as conjunções e preposições são necessárias para manter a coesão textual.  

Exemplos: O ensino básico é negligenciado. Por isso, há tantos problemas no ensino superior. 

 

O conectivo destacado estabelece uma relação de causa com a oração anterior. 

 

4. uso de palavras equivalentes, como sinônimos, hiperônimos e perífrases 

Exemplos: Clarice Lispector publicou seu último livro, A Hora da Estrela, em 1977. A escritora 

morreu em dezembro do mesmo ano, um dia antes de seu aniversário de 57 anos. 

 

Os termos  

 

 Na produção da redação, é necessário se lembrar desses elementos coesivos. O encadeamento 

lógico das ideias se constrói também a partir deles. É importante selecionar os argumentos adequados 
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(lembre da aula sobre esse assunto, Selecionar, organizar e relacionar) e dispô-los no texto de maneira 

coerente e coesa. É interessante que a organização se dê de forma que um argumento leve ao próximo.  

 Veja como isso se dá numa redação do vestibular de 2011: 

 

Análise de uma redação exemplar*  

 

 Observe o encadeamento lógico no texto abaixo, selecionado entre as melhores redações do 

vestibular da FUVEST 2011, cujo tema foi O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no 

mundo contemporâneo? 

  

 
 

 Na tese, o/a autor/a apresenta o tema de altruísmo. Para tal, utiliza-se de um argumento de 

autoridade pelo qual define a o altruísmo num determinado contexto social. 

 

 
 

 Em seguida, há uma oposição entre o pensamento de Durkheim, exposto na tese, com uma posição 

de Bauman. Note que há uma relação entre a tese e esse segundo parágrafo: a citação a Bauman não surge 

aleatoriamente no texto, mas num contraponto ao que foi dito anteriormente. Cria-se, então, uma relação 

dialética, isto é, de oposição de princípios. Isso não se caracteriza como contradição, já que o/a autor/a 

deixa clara sua intenção de contrapor dois pontos de vista distintos, para em seguida prosseguir com sua 

argumentação. 

 

 
 

 Nesse parágrafo, analisa-se como o suposto altruísmo se manifesta na sociedade contemporânea, 

com exemplos concretos de atos que poderiam ser chamados de altruístas. Ao iniciar o parágrafo com 

-se uma relação concessiva com o parágrafo anterior, algo que poderia ser parafraseado 

-se 

 será desenvolvido no 

parágrafo seguinte. 
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 O terceiro parágrafo é o último do desenvolvimento. Nele, o/a autor/a conclui a argumentação 

segundo parágrafo) não são, segundo o/a produtor/a do texto, verdadeiramente altruístas, mas apenas 

aparentes e pautados em interesses próprios.  

 

 
  

Por fim, concluí-se o texto retomando dados já citados (a situação do Haiti) e reiterando o 

argumento principal, de que os supostos atos altruístas são, na verdade, apenas de aparências.  

 

Esquematicamente temos: 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os antecedentes dos relativos grifados no fragmento 

abaixo. 

 -a até 

uma das extremidades do telhado, onde encontrei metade do corpo de um rato que 1 me olhava 

esperto, e com ar que2 me pareceu de zombaria. 

Senti vivo desejo de estudar o rato e fixei-o com a minha luneta; mas o tratante somente me deixou 

exposto durante minuto e meio, e fugiu-me, deixando-me ouvir certo ruído que3 me pareceu 

 

 que1 que2 que3 

a) um rato ar o rato 

b) um rato ar certo ruído 

c) um rato ar vivo desejo 

d) uma aranha esperto vivo desejo 

e) uma aranha esperto o rato 
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2. "Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem 

que de certo modo eu amava." 

 

Há no período duas orações que se iniciam com o conectivo QUE. A primeira dá idéia de: 

 

a) condição 

b) conseqüência 

c) concessão 

d) causa 

e) tempo 

 

3. Considere o seguinte trecho: 

 

unicamente à 

reprodução dos professores de Letras, podemos facilmente chegar a um acordo sobre o espírito que 

o deve conduzir: é necessário incluir as obras no grande diálogo entre os homens, iniciado desde a 

noite dos tempos e do qual cada um de nós, por 

comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da 

herança frágil, es  

 

Tzvetan Todorov. A literatura em perigo. 2 ed. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p. 89-

94. 

 

Considerando que o pronome o, usado na sequência que o deve conduzir, tem valor anafórico, isto 

é, faz referência a um termo já enunciado no último parágrafo, identifique esse termo: 

 

a) Ensino literário. 

b) Professores de Letras. 

c) Acordo. 

d) Espírito. 

e) Grande diálogo. 

 

Faça os exercícios a seguir atentando-se para os elementos coesivos: 

 

4.  A questão 

em 1973, por Chico Buarque (1944-) e Gilberto Gil (1942-). 

 

Texto Bíblico 

 

Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não a 

minha vontade, mas a tua seja feita! (Lucas, 22) 

 

in: Bíblia de Jerusalém. 7ª impressão. São Paulo: Paulus,1995 

 

Trecho de Canção 

 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice! 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue. 

Como beber dessa bebida amarga, 

Tragar a dor, engolir a labuta, 

Mesmo calada a boca, resta o peito, 

Silêncio na cidade não se escuta. 

De que me vale ser filho da santa, 

Melhor seria ser filho da outra, 
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Outra realidade menos morta, 

Tanta mentira, tanta força bruta. 

...................................................... 

 

conectivomas estabelece coesão entre a oração a tua [vontade] seja feita e a oração não [seja feita] a 

minha vontade. O conectivo contudo estabelece coesão entre: 

a) a oração implícita [se não queres] e a oração não [sejafeita] a minha vontade. 

b) a oração se queres e a oração não [seja feita] a minhavontade. 

c) a oração afasta de mim este cálice! e a oração a tua[vontade] seja feita. 

d) a oração implícita [se não queres] e a oração a tua[vontade] seja feita. 

e) a oração a tua [vontade] 

 

5. Leia os sete versos abaixo e responda às questões a eles pertinentes. 

(1) Metafísica? Que metafisica têm aquelas árvores? 

(2) A de serem verdes e copadas e de terem ramos 

(3) E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, 

(4) A nós, que não sabemos dar por elas. . 

(5) Mas que melhor metafísica que a delas. 

(6) Que é a de não saber por que vivem 

(7) Nem que o não sabem? 

Alberto Caeiro 

 

Nos quatro últimos versos, há várias ocorrências dapalavra que. Sobre essa palavra, pode-se dizer: 

a) No quinto verso, tem-se um pronome definido e umaconjunção comparativa. 

b) No sétimo verso, tem-se um pronome relativo. 

c) No quarto verso, tem-se um pronome relativo. 

d) No sexto verso, tem-se uma conjunção comparativa e um pronome interrogativo. 

e) No sexto verso, tem-se uma conjunção integrante e um advérbio. 

 

6. Os pronomes relativos, sublinhados abaixo, estabelecem a coesão textual, retomando substantivos 

anteriormente expressos. 

 

"Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os 

olhos, com que vê o que não via" . 

 

Assinale a opção que contém os substantivos referidos, na ordem em que aparecem no fragmento 

acima: 

a) arco, olhos, tempo 

b) instrumentos , setas, olhos 

c) arco, asas, setas 

d) tempo, arco, olhos 

e) arco, setas, olhos 

 

7. Considerando os provérbios abaixo: 

I- É de pequenino que se torce o pepino. 

II- A vingança é um prato que se serve frio. 

III- Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

IV- Isso é do tempo em que se amarrava cachorro comlingüiça. 

V- Ele(a) não é flor que se cheire. 

 

os termos destacados são pronomes relativos, ou seja, que retomam um termo antecedente, em: 

a) todas as alternativas 

b) apenas I e II 

c) apenas II, III e V 

d) apenas II, IV e V 

e) nenhuma das alternativas 
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8.  

uma plravaa etãso, a úncia csoia iprotmatne é que a piremria e a úlmlia lrteas etejasm no lgaur crteo. 

O rseto pdoe ser uma ttaol bçguana que vcoê pdoe anida ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não 

or 

descuido. Trata-se de uma brincadeira que está circulando na internet, mas que é baseada em 

 nodais ou relevantes, a partir dos quais o 

apenas uma ponta de ca

diz Damasceno. 

 

Considere as seguintes afirmações sobre o segundo parágrafo. 

I.  

manifestam em brincadeiras. 

II. A negativa com que é iniciado tem a função de simular um diálogo com o leitor. 

III. Os dois-pontos introduzem trecho que fundamenta a informação enunciada anteriormente. 

 

Assinale 

a) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

b) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 

c) se apenas I e II estiverem corretas. 

d) se apenas I e III estiverem corretas. 

e) se apenas II e III estiverem corretas. 

 

9. lúgubres. Porque 

encontra o riso em seu caminho, a caricatura afinal não tem nada duma arte do riso, como têm 

avançado muitos autores, e assim a considera o preconceito corrente. (...) Longe de ser um 

testemunho da alegria, o próprio exagero caricatural não é senão um meio, nas mãos do artista, para 

exprimir seu rancor. Não há por que nos surpreendermos com isso. Como, realmente, à força de muito 

advertidos a respeito daquilo que mascara a mímica social, não cairmos em meditação cheia de 

desgosto? Como não nos deixarmos possuir por uma espécie de desencantamento, uma como que 

 
GAULTIER, Paul. In: LIMA, Herman. História da caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. 

 

 

do usual. A substituição do conectivo que preserva o sentido original do trecho é: 

a) Se encontrar o riso em seu caminho, ... 

b) Ainda que encontre o riso em seu caminho, ... 

c) Já tendo encontrado o riso em seu caminho, ... 

 

 

10. A partir dos conhecimentos adquiridos em aula, elabore um desenvolvimento do tema de redação 

proposto, tomando especial cuidado com os encadeamentos lógico de seus argumentos. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 
1. b 

 

 

2. b 

 

 

3. a 

 

 

4. a 

 

 

5. c 

 

 

6. e 

 

 

7. d 

 

 

8. a 

 

 

9. b 

 

 

10. Não há uma única resposta para essa questão, mas espera-se que o desenvolvimento elaborado esteja 

de acordo com os conceitos apresentados em aula. Paraisso, recomenda-se que o/a aluno/a se inspire 

nas redações modelo, não só a analisada em aula, mas também as outras disponíveis no site da FUVEST. 

 




