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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O 

cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen, ou simplesmente 

o vapor dele derivado, a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de 

seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho: 

 

da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo, que os embriões sejam mais ou menos envolvidos 

pelo vapor. 

 

Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de: 

a) análise de dados; 

b) elaboração de hipótese; 

c) coleta de material; 

d) planejamento do experimento. 

 

 

2. 
com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está 

centrada no termo teoria que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto 

de vista da ciência, teoria é: 

a) Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite 

fazer previsões sobre eles. 

b) Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. 

c) Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar 

fatos do cotidiano. 

d) Uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais 

relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. 

e) Uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, já é 

considerada uma verdade incontestável. 

 

 

3. Um ecossistema tanto terrestre como aquático se define: 

a) exclusivamente por todas as associações de seres vivos; 

b) pelos fatores ambientais, especialmente climáticos; 

c) pela interação de todos os seres vivos; 

d) pela interação dos fatores físicos e químicos; 

e) pela interação dos fatores abióticos e bióticos. 

 

4.  Nosso corpo é formado por várias partes que trabalham juntas e garantem o bom funcionamento do 

organismo. Relacione a sequência dos níveis de organização a seus exemplos. 

(1) Célula 

(2) Tecido 

(3) Órgão 

(4) Sistema 

 

(  ) circulatório 

(  ) neurônio 

(  ) cérebro 

(  ) conjuntivo 

 

Exercícios: Método científico e Níveis 

de organização 
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Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 

a) 2 - 4 - 3 - 1. 

b) 4 - 1 - 3 - 2.  

c) 2 - 3 - 4 - 1. 

d) 3 - 1 - 2 - 4. 

e) 1 - 3 - 2 - 4.  

  

5. Considere as frases a seguir. 

I. Atualmente, Rattus norvegicus ocorre em todos os continentes. 

II. As ratazanas de uma cidade vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. 

III. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. 

 

As frases nas quais se mencionam, respectivamente, um indivíduo, uma espécie e uma população 

são: 

a) I, II e III. 

b) I, III e II. 

c) II, III e I. 

d) III, I e II. 

e) III, II e I. 

  

6. O termo ecologia designa o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. É 

uma ciência ampla com grandes aplicações para o entendimento da manutenção das espécies nos 

diversos ecossistemas. Com relação às teorias e conceitos em ecologia, assinale o que for correto. 

01. Por biosfera entende-se a região do ambiente terrestre onde há seres vivos. A biosfera estende-se 

desde a profundeza dos oceanos até o topo das mais altas montanhas. 

02. O conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma região constitui uma 

comunidade, também chamada de biota, ou biocenose. 

04. O princípio de Gause ou princípio da exclusão competitiva relata que a coexistência de duas ou 

mais espécies em um mesmo hábitat requer que seus nichos sejam suficientemente diferentes. 

08. O ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade, caracterizado por suas 

propriedades físicas e bióticas, é o seu hábitat. 

16. Os fatores físicos que atuam em determinada região da superfície terrestre constituem o clima. 

  

Soma das alternativas corretas: 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do 

fio. Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da torre 

de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma 

altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de: 

a) lei; 

b) teoria; 

c) modelo; 

d) hipótese. 
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2. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um 

grupo de ratos. Colocou então cinco ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na 

vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que esta 

vitamina desempenha algum papel no crescimento e na manutenção dos pelos. Sobre essa experiência 

podemos afirmar: 

a) a experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode 

não ser verdadeira; 

b) a experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas de método 

científico adequadamente; 

c) a experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle; 

d) o estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados; 

e) a experiência não foi correta por que a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser 

testada experimentalmente. 

 

3. No texto a seguir, reproduzido do livro Descobertas acidentais em ciências, de Royston M. Roberts 

(Campinas, Papirus, 1993), algumas frases referentes a etapas importantes na construção do 

conhecimento cientifico foram grifadas e identificadas por um numeral romano: 

 

Joseph Von Mering e Oscar Minkowski, removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um 

assistente de laboratório chamou-lhes atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor 

da urina daquele cão. 

(I) Curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram-na e observaram que esta 

apresentava excesso de açúcar. 

(II) Açúcar na urina é um sinal comum de diabetes. Von Mering e Minkowski perceberam que estavam 

vendo pela primeira vez a evidência da produção experimental de diabetes em um animal. 

tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, Frederick 

G. Bating, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina, trabalhavam 

no assunto no laboratório do professor John J. R. MacLeod, n Universidade de Toronto. Eles extraíam 

a secreção do pâncreas de cães. 

(IV) Quando injetaram os extratos (secreção do pâncreas) nos cães tornados diabéticos pela remoção 

de seu pâncreas, o nível de açúcar no sangue desses cães voltou ao normal, e a urina não 

apresentava mai  

 

A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases grifadas com cada uma das etapas de 

construção do conhecimento cientifico é: 

a) I  hipótese; II  teste da hipótese; III  fato; IV - observação 

b) I  fato; II  teoria; III  observação; IV  teste da hipótese 

c) I  observação; II  hipótese; III  fato; IV  teste da hipótese 

d) I  observação; II  fato; III  teoria; IV  hipótese 

e) I  observação; II  fato; III  hipótese; IV  teste da hipótese 

  

4. A sequência de níveis de organização da vida está colocada em ordem crescente de complexidade na 

opção: 

a) organismo - população - comunidade - ecossistema 

b) organismo - comunidade - população - ecossistema 

c) ecossistema - comunidade - população - organismo 

d) ecossistema - população - comunidade - organismo 

e) organismo - ecossistema - população - biosfera  
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5. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos 

que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

 

a) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 

b) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 

c) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 

d) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 

e) 1- organela, 2-órgão, 3- tecido. 

  

 

6. Em uma floresta ocorrem três espécies de árvores, igualmente bem sucedidas e numerosas. Essas 

árvores constituem: 

a) Três populações. 

b) Uma população. 

c) Um ecossistema. 

d) Três comunidades. 

e) Duas comunidades. 

  

7.  Esta questão deve ser respondida com base no texto abaixo. 

  

Podemos afirmar que uma borboleta, um cajueiro, um cogumelo e um humano são seres vivos, 

enquanto uma rocha, o vento e a água não são. Fazemos isso porque os seres vivos compartilham 

características que os distinguem de seres não vivos. Essas características incluem determinados tipos 

de organização e a presença de uma variedade de reações químicas que os capacitam a manter o 

ambiente interno estável, mesmo quando o ambiente externo varia, permitindo-lhes obter energia, 

deslocar-se no ambiente, responder a estímulos provindos dele e perpetuar a vida. Para realizar tais 

funções, os seres vivos são compostos por unidades básicas que constituem a totalidade do seu corpo, 

ou essas unidades estão agregadas, formando estruturas complexas que realizam determinadas 

funções, como impulsionar o sangue. Essas formas vivas podem produzir outras idênticas ou muito 

similares a si próprias, um processo realizado por uma série de estruturas que agem em conjunto. No 

início de suas vidas, essas formas vivas podem ser idênticas aos organismos que as formaram ou 

sofrerem mudanças que as tornam similares a esses organismos num estágio posterior, além de 

aumentarem o tamanho dos seus corpos durante este processo. 

  

Os níveis de organização da vida que se podem depreender do texto são: 

a) Célula, órgão, população, ecossistema. 

b) Célula, órgão, sistema, organismo. 

c) Tecido, sistema, organismo, biosfera. 

d) Tecido, órgão, sistema, comunidade. 

e) Órgão, sistema, organismo, população. 

  

8.  A Ecologia (oikos = casa; logos = estudo) é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o 

ambiente. Analise as alternativas abaixo e assinale a(s) correta(s). 

 

01. Comunidade é o conjunto de indivíduos pertencentes a uma única espécie em um determinado 

ambiente. 

02. População é o conjunto das diferentes espécies que ocupam o mesmo ambiente. 

04. Biosfera é o conjunto formado pelas diferentes populações de um determinado ambiente. 

08. Ecossistema é o conjunto das diferentes biosferas da Terra. 

16. Entre os componentes bióticos de um ecossistema, encontramos os produtores, os consumidores 

e os decompositores. 

32. O fluxo de energia em um ecossistema é unidirecional e mantém-se constante nos diferentes níveis 

tróficos, iniciando pelos decompositores, passando pelos consumidores e terminando nos produtores. 

64. A produtividade primária líquida de um ecossistema é a diferença entre o total de matéria orgânica 

acumulada e a biomassa consumida na respiração. 

  

Soma das alternativas corretas: 
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9. A descoberta dos microscópios de luz (óptico) e eletrônico permitiu muitos avanços nas diversas áreas 

da Biologia. Um microscópio de luz pode apresentar um poder de resolução 1200 vezes maior que o 

do olho humano e o eletrônico, 250 mil vezes. Utilizando-se um microscópio de luz, é correto afirmar 

que é possível observar os seguintes níveis de organização da vida: 

a) Populações, tecidos e átomos. 

b) Populações, moléculas e órgãos. 

c) Moléculas, átomos, e órgãos. 

d) Moléculas, organismos e células. 

e) Células, tecidos e organismos. 

  

10. Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que, naquela área, havia 

inúmeros formigueiros, cada um deles de uma diferente espécie de formiga e todos eles interagindo 

pelos recursos daquela área. Em ecologia, cada formigueiro em particular, e o conjunto de 

formigueiros naquela área, referem-se, respectivamente, a: 

a) ecossistema e população. 

b) comunidade e ecossistema. 

c) população e ecossistema. 

d) comunidade e população. 

e) população e comunidade. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

 

1.  d 

Analisando o enunciado da questão podemos extrair o que seria a hipótese de Spallanzani. Segundo sua 

hipótese o vapor do próprio sêmen poderia ser responsável pelo desenvolvimento do óvulo, ou seja, 

algo que pode ser testado. Isso não foi dito no trecho a ser analisado, anulando a alternativa b. Após o 

levantamento da hipótese, ocorre o planejamento do experimento, em que as medidas metodológicas 

para testar a hipótese são pensadas. Posteriormente essas medidas são colocadas em prática. O trecho 

a ser analisado descreve como o experimento será realizado, por isso a alternativa correta é a d. Após o 

planejamento é quando ocorre a coleta de material para a realização do experimento (vapor de sêmen e 

embriões), anulando a alternativa c. A análise dos dados é uma etapa posterior a coleta de material e ao 

experimento. Nessa etapa os resultados (dados) são analisados para então serem elaboradas conclusões 

ou novos questionamentos, anulando a alternativa a. 

 

2. d 

Teorias são hipóteses testadas e confirmadas cientificamente. No entanto, podem ser questionadas e 

substituídas por outras teorias.  

 

3. e 

A definição de ecossistema é o conjunto e a interação de fatores bióticos e abióticos.  

 

4. b 

O neurônio é uma célula, o conjuntivo é um tecido, o cérebro é um órgão e o circulatório é um sistema.  

 

5. d 

III - Indivíduo é o rato branco.  

I - Espécie é o Rattus (gênero) norvegicus  

II - População é o conjunto de seres de uma mesma espécie que vivem em uma determinada região, 

como as ratazanas. 

 

6.  1+ 2 + 4 + 8 + 16 = 31 

Todas estão corretas.  

 

Exercícios de casa 

 

 

1. d 

Uma lei é uma hipótese ou um conjunto de hipóteses apoiadas por grande número de experimentos. 

Como consequência essa hipótese passa a ganhar a confiança dos cientistas. O enunciado diz que Galileu 

não havia realizado o experimento ainda, o que anula a alternativa a e a alternativa b, já que a teoria 

abrange um conjunto de leis e hipóteses, formando um sistema mais amplo. Os modelos são 

interpretações/explicações de uma teoria, anulando a alternativa c, devido à inexistência de uma teoria. 

Após observações iniciais, Galileu imaginou que uma pedra leve e outra pesada deveriam levar o mesmo 

tempo para chegar ao solo, ou seja, uma explicação que poderia ser testada. Isso constitui uma hipótese 

e, portanto, a alternativa d é a correta. 
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2.  c 

Para testar uma hipótese devemos realizar um teste controlado. Seguindo o método científico, no teste 

controlado deve-se utilizar um grupo de controle ou de comparação (receberiam a dieta completa com 

a vitamina alvo) e um grupo experimental (dieta alterada com carência da vitamina alvo). Lembrando que 

para o teste ser realizado corretamente, as condições devem ser iguais para os dois grupos, ou seja, ratos 

da mesma espécie, mesma idade e sob as mesmas condições ambientais. Desta forma, as doenças que 

aparecerem no grupo experimental podem ser atribuídas exclusivamente à falta de vitamina. O estudante 

em questão queria testar uma hipótese que poderia ser testada através desse método, o que elimina a 

alternativa e. Porém o estudante errou ao utilizar apenas um grupo experimental, deixando o grupo 

controle de lado, o que vai contra o método científico e anula as alternativas a, b e c, e faz da alternativa 

c a correta. 

 

3. e 

Observação da urina 

O açúcar na urina dos diabéticos é um fato 

A hipótese que o pâncreas teria uma relação com o diabetes veio a partir da observação que os animais 

sem pâncreas apresentavam moscas em seu entorno.  

A injeção dos extratos é um processo experimental para testar a hipótese.  

 

4. a 

A ordem crescente de complexidade é dada por um organismo, uma população (conjunto de indivíduos 

de uma mesma espécie), comunidade (diferentes espécies) e ecossistema (fatores bióticos e abióticos) 

 

5. c 

O conjunto de células forma um tecido. O conjunto de tecidos forma um órgão. O conjunto de sistemas 

forma um organismo. Assim, letra C 

 

6. a 

Como são três espécies diferentes, formam 3 populações distintas ou uma comunidade.  

 

7. b 

As unidades básicas ditas no texto são as células. Estruturas complexas como o coração são órgãos e, 

quando agem em conjunto, formam sistemas. Por fim, formam um organismo.  

 

8. 16 + 64 = 80 

01  Errada - Comunidade é formada por mais de uma espécie 

02  Errada  População é formada por uma única espécie 

04  Errada -  Biosfera é formada pelo conjunto de ecossistemas 

08  Errada  Os ecossistemas formam a biosfera, não o contrário 

16  Correta 

32  Errada  O fluxo inicia nos produtores, passando pelos consumidores e só então para os 

decompositores.  

64  Correta.  

 

9. e 

Na microscopia ótica, não é possível visualizar átomos e moléculas (elimina alternativas A, B, C e D). 

Sendo assim, podem ser observadas células, tecidos e organismos.  

 

10. e 

O conjunto de formigueiros, como são formados por espécies diferentes de formigas, se caracterizam 

como uma comunidade. Cada formigueiro, formado por uma única espécie, forma uma população.  
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RESUMO   
 

 
Os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos da história, tendo vivido entre os séculos VII e 

VI a.C., e contribuído decisivamente para a ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento racional. Eles 

são chamados de pré-socráticos por terem precedido o grande filósofo Sócrates, cuja importância é tão 

grande que dividiu a história da filosofia entre os pensadores que lhe precederam, e os que lhe sucederam, 

como Platão e Aristóteles.  A maior parte da obra desses primeiros filósofos foi perdida, restando-nos 

fragmentos e comentários feitos por filósofos posteriores, o que chamamos de doxografia.  A grande 

genialidade desses pioneiros foi ter, ao menos em parte, abandonado as explicações mitológicas sobre o 

mundo, para buscar uma explicação mais lógica, mais racional, sem a presença de seres sobrenaturais. 

         Assim, os pré-socráticos irão buscar uma explicação do mundo através do Lógos (razão ou explicação 

argumentativa) e não mais através do mito, abandonando o recurso tão usado pela poesia homérica ao divino 

e ao transcendente.  Dentre os filósofos pré-socráticos podemos destacar Heráclito de Éfeso, Parmênides de 

Elea, Demócrito de Abdera, Tales de Mileto, Empédocles de Agrigento, entre outros.  Uma das questões 

centrais do pensamento pré-socrático era: qual é o fundamento ou origem (arché) de todas as coisas que 

existem? Ou seja, qual é a arché (princípio) que governa a existência de todas as coisas? Segundo Heráclito, 

o primeiro princípio de tudo é o fogo; para Tales é a água; para Empédocles são os quatro elementos: fogo, 

água, terra e ar; para Demócrito é o átomo. No entanto, em relação à questão do conhecimento, destaca-se 

a discussão entre Heráclito e Parmênides. 

 

 

 

Filósofos 
Arché (Princípio 

originário/universal) 

A Escola Jônica (Milésios) 

• Tales 

• Anaximandro 

• Anaxímenes 

 

Os pitagóricos 

 

Os pluralistas 

• Empédocles de Agrigento 

• Anaxágoras de Clazômena 

• Leucipo e Demócrito 

 

 

• Água 

• Infinito/ Ilimitado 

• Ar 

 

• O número 

 

 

• Os 4 elementos 

• As sementes 

• Os átomos 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 
matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá- la a sério? Sim, e por três 

razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em 

segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora 

apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um

moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 1999 

 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? 
a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. 
b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. 
c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. 
d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. 
e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.  

 

 

2.  

Porque se as coisas que são agora neste mundo  terra, água ar e fogo e as outras coisas que se 

manifestam neste mundo , se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em 

sua natureza própria e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, 

então não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal 

umas às outras, nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à 

existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas 

nascem, através de diferenciações, de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando 

 
DIÓGENES, In: BORNHEIM, G. A. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo, Cultrix, 1967. 

 
O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a 

principal preocupação filosófica era de ordem  
a) cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da 

natureza.    
b) política, discutindo as formas de organização da pólis ao estabelecer as regras de democracia.    
c) ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tem a felicidade como o bem 

maior.    
d) estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis.    
e) hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade.    

 

3.  

Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. 

Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também 

devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema 

de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância 

básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como 

tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, 

ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosa  
Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43 -

44. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. 
a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e 

porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias 

contadas acerca do mundo dos deuses. 
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b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, 

uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da 

observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. 

c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI 

a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme 

capacidade de transformação. 

d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o 

antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular 

acerca dos primeiros princípios que originam todas as coisas. 

e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário 

único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos 

podem observar no nascimento e na degeneração das coisas.  

 

 

4. "A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a 

matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três 

razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em 

segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora 

apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: "Tudo é um". A razão citada em primeiro 

lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos, a segunda o tira dessa 

sociedade e no-lo mostra como investigador da natureza, mas, em virtude da terceira, Tales se torna o 

primeiro filósofo grego".  
Fonte: NIETZSCHE, F. Crítica Moderna. In: Os Pré-Socráticos. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. p. 43.  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre Tales e o surgimento da filosofia, considere as 

afirmativas a seguir.  
I. Com a proposição sobre a água, Tales reduz a multiplicidade das coisas e fenômenos a um único 

princípio do qual todas as coisas e fenômenos derivam.  
II. A proposição de Tales sobre a água compreende a proposição "Tudo é um".  
III. A segunda razão pela qual a proposição sobre a água merece ser levada a sério mostra o aspecto 

filosófico do pensamento de Tales.  
IV. O Pensamento de Tales gira em torno do problema fundamental da origem da virtude.  

 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:  
a) I e II  
b) II e III  
c) I e IV  
d) I, II e IV  
e) II, III e IV  

 

5.  donde a geração é para os 

seres, é para onde também a corrupção se gera segundo o necessário; pois concedem eles mesmos 

-Socráticos. 

Abril Cultural, 1978 

 
A partir da análise do texto de Anaximandro, é correto afirmar que a filosofia, em contraposição ao 

mito, se caracteriza por : 
a) conceber o tempo como um passado imemorial sem relação com o presente. 

b) os seres divinos concedem, por alianças ou rompimentos, justiça e deferência uns aos outros. 

c) o mundo ser explicado por um processo constante e eterno de geração e corrupção, cujo 

princípio é o ilimitado. 

d) narrar a origem do mundo por meio de alianças e forças geradoras divinas. 
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6.  

múltiplo é a origem; mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que 

contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por 

exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam 

-

socráticos: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 2000 (adaptado). 

 

 
a) número, que fundamenta a criação dos deuses. 
b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. 
c) água, que expressa a causa material da origem do universo. 
d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. 
e) átomo, que explica o surgimento dos entes. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. physis, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um 

princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de 

tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. 

dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de 

 

 
A passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, 

que iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é definida como: 
a) A investigação racional do agir humano 
b) A investigação acerca da origem e da ordem do mundo 
c) O estudo do belo na arte 
d) O estudo do estado civil e natural e seu ordenamento jurídico 

 

 

2. 
Natureza! [...] se nelas algo te dá 

 

 
Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com: 
a) Cosmologia, estudando a origem do Cosmos, contrapondo a tradição mitológica das narrativas 

cosmogônicas e teogônicas. 

b) Política, discutindo as formas de organização da polis e estabelecendo as regras da democracia. 

c) Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa. 

d) Epistemologia, procurando estabelecer as origens e limites do conhecimento verdadeiro.  

e) Ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade. 

 

3. 
foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que, certa vez, no Egito, ele calculou a 

altura de uma pirâmide medindo a sombra da mesma no exato momento em que sua própria sombra 

 
(GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995). 

 

Aos primeiros filósofos que se debruçaram sobre os problemas do cosmo, podemos chamá-los, além 

de pré-socráticos, de 
a) naturalistas ou fisicistas. 
b) existencialistas. 
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c) empiristas. 
d) espiritualistas. 

4. TEXTO I 

 

que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo 

que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda mais 

condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e 

quando condensada ao máximo possível, transforma- ilosofia 

grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado). 

 
TEXTO II 

 

do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as 

especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro 

elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a 

impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha

Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado). 

 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a 

partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo 

medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que 
a) eram baseadas nas ciências da natureza. 
b) refutavam as teorias de filósofos da religião. 
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas. 
d) postulavam um princípio originário para o mundo. 
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. 

 

 

5. Leia a letra da canção a seguir. 

 
Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 
Como um mar 
Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo 
No mundo [...] 

Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In: Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004. 

 
Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, 

assim também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como Pré-socráticos que denominavam a 

realidade de physis. 

 
A característica dessa realidade representada, também, na música de Lulu Santos é o(a) 
a) fluxo. 
b) estática. 
c) infinitude. 
d) desordem. 
e) multiplicidade 
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6. O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, entre Xenófanes de Colofão 

m uma explicação racional do mundo, e isso 

 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as seguintes 

proposições: 
I.  Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis porque as explicações 

racionais do mundo por eles produzidas apresentam não apenas o início, o princípio, mas também 

o desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constitui. 
II.  Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento do 

universo, antes deles já existiam cosmogonias, mas estas eram de tipo mítico, descreviam a história 

do mundo como uma luta entre entidades personificadas. 
III. As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo esquema 

ternário que estruturava as cosmogonias míticas na medida em que também propõem uma teoria 

da origem do mundo, do homem e da cidade. 
IV. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova ordem 

do pensamento, complementar ao mito; em certos momentos decisivos da história da filosofia as 

duas ordens de pensamento chegam a coexistir, exemplo disso pode ser encontrado no diálogo 

platônico Timeu 

é introduzida para explicar a produção do mundo. 
V. Tales de Mileto, um dos Sete Sábios, além de matemático e físico é considerado filósofo  o 

fundador da filosofia, segundo Aristóteles  

unidade. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) As proposições III e IV estão incorretas. 
b) Somente as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas a proposição IV está incorreta. 
d) Todas as proposições estão incorretas. 
e) Todas as proposições estão corretas. 

 

 

7. Leia o fragmento de um texto pré-socrático: 

 
 coisa te direi. Não há nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não há fim na 

morte funesta, mas somente composição e dissociação dos elementos compostos: nascimento não é 

 Filosofando: 

Introdução à Filosofia. 3ª Ed., São Paulo: Moderna, 2006  p. 86.). 

 
A respeito da relação entre mythos e logos (razão) no início da filosofia grega, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que aponta as corretas. 
I.  O fragmento acima 

unem-se pelo amor  no início todos os membros que atingiram a corporeidade da vida florescente 

, ora divididos pela força da discórdia, erram separados nas linhas da vida. Assim ocorre também 

com todos os outros seres na natureza. 
II.  A verdade filosófica apresenta-se no pensamento de Empédocles através de uma estrutura lógica 

 
III.  Nascimento e morte, no texto de Empédocles, são apresentados por meio de representações 

míticas que o filósofo retira de uma tradição religiosa presente ainda em seu tempo. Essas imagens, 

consequentemente, se transpõem, sem deixarem de ser místicas, em uma filosofia que quer captar 

a verdadeira essência da realidade física. 
IV.  O fragmento denota continuidade do pensamento mítico no início da filosofia, pois estão presentes 

ainda o uso de certas estruturas comuns de explicação. 
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a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 

 

8. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem a 

Cosmologia, sendo a determinação da physis (princípio eterno e imutável que se encontra na origem 

da natureza e de suas transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, 

Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os 

sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser 

verdadeira. Mesmo que 

outra.  

 
Para Leucipo e Demócrito a physis é composta 
a) pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio. 
b) pela água. 
c) pelo fogo. 
d) pelo ilimitado. 
e) pelos átomos.  

 

9. Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é CORRETO afirmar que 
a) Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a 

substância primordial, a origem única de todas as coisas. 

b) Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que não apenas a água 

poderia ser considerada arché desse mundo em si e, por isso mesmo, incluiu mais um elemento: 

o fogo. 

c) Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu que o princípio de 

todas as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não está ao alcance dos sentidos. 

d) Heráclito de Éfeso afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários como 

gênese e unidade do mundo, como o quis Catão, o antigo. 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

acontecem. 
Isso ocorre devido à construção da própria identidade, que acontece na infância, quando a criança passa a 

que vê ou que ouve. 
A partir dessa descoberta, passa a perceber os fatos ao seu redor dando maior ênfase a como tudo acontece, 

ou seja, os porquês referentes à esses. Muitas vezes as crianças nos questionam repetidamente e emendam 

 
http://brasilescola.uol.com.br/educacao/a-idade-dos-porque 

 

A filosofia, em seu início, buscou explicar a origem de todas as coisas, mas mesmo antes de seu surgimento 

o homem já buscava entender o mundo a sua volta. De que modo a realidade era explicada antes do 

surgimento da filosofia e em que tal modo pode ser comparado ao conhecimento de uma criança. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 
1. c 

A essência da filosofia pré-socrática, primeiro momento histórico da filosofia, foi a busca por determinar 

racionalmente qual é a arché, isto é, o princípio fundador de tudo, o elemento que fundamenta a 

realidade. 
 

2. a 

A filosofia pré-socrática pode ser caracterizada como cosmológica, na medida em que a busca pela arché 

é a busca por um elemento fundamental e capaz de explicar racionalmente a ordem do mundo. 
 

3. b 

Rompendo com a perspectiva mítica, os pré-socráticos não buscavam explicar o mundo a partir do apelo 

ao sobrenatural e sim racionalmente, mediante a noção de arché, princípio-fundamento da realidade. 

Por sua vez, cada pré-socrático identificou a arché com um elemento diferente. 
 

4. a 

Segundo Nietzsche, como diz o texto, a segunda razão faz de Tales um mero cientista, investigador da 

natureza, e não um filósofo. Ademais, a preocupação central da filosofia de Tales era a origem do mundo 

e não a origem da virtude. 
 

5. c 

A característica central da filosofia de Anaximandro é a sua identificação da arché com o infinito, o 

ilimitado. Não há nela qualquer identificação do tempo com algo sem relação com o presente, tampouco 

apelo a seres divinos. 
 

6. e 

Para Demócrito e seus discípulos, a arché, princípio-fundamento da realidade, são os átomos, pequenas 

partículas, indivisíveis e invisíveis a olho nu, das quais todas as coisas seriam constituídas. Quem identifica 

a arché com o número é Pitágoras, quem o faz com o devir é Heráclito, quem o faz com a água é Tales e 

quem o faz com a imobilidade é Parmênides. 

 

 

Exercícios de casa 

1. b 

Ao procurar a arché, princípio-fundamento da realidade, os pré-socráticos fizeram uma investigação 

cosmológica a respeito da origem do mundo. 

 
2. a 

Como já assinalado em outras questões, a filosofia pré-

em 

sobrenatural. 
 

3. a 

Os filósofos pré-socráticos também são chamados de naturalistas ou fisicistas pois seu principal objetivo 
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4. d 

Tanto Anaxímenes quanto São Basílio acreditavam na existência de um princípio fundador da realidade. 

Para o primeiro, este era um princípio imanente: o ar. Para o segundo, era um princípio transcendente: 

Deus 

 
5. a 

Para os pré-socráticos, a realidade é um constante fluxo de mudanças, tal como as ondas do mar. O que 

eles procuravam é justamente o princípio que permaneceria estável em meio a todas essas mudanças, a 

todo esse devir. 
 

6. e 

Não há o que observar quanto às assertivas. Todas estão inteiramente corretas e exprimem bem diversos 

aspectos da relação mito-filosofia. 
 

7. a 

Como indicam as assertivas II, III e IV, há uma profunda continuidade entre mito e filosofia, ainda que não 

sem rupturas, na filosofia de Empédocles. O erro da assertiva I é apontar a luta entre amor e ódio como 

algo que, na filosofia empedocliana, se daria no interior do homem e não no conjunto do universo. 
 

8. e 

Para Demócrito, tal como para seu mestre Leucipo, a arché, princípio-fundamento da realidade, são os 

átomos, pequenas partículas, indivisíveis e invisíveis a olho nu, das quais todas as coisas seriam 

constituídas. 
 

9. a 

Para Anaximandro, a arché era o infinito, o ilimitado e não a água e o fogo. Para Anaxímenes, é possível 

identificar o princípio-fundamento e este é o ar. Por fim, Heráclito afirmou o movimento e defendeu a 

luta dos contrários como gênese e unidade do mundo. 
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Dilatação anômala da água e 

aprofundamento 

22 

fev 
 

 

RESUMO   
 

 

- Calor: fluxo espontâneo de energia devido à diferença de temperatura entre os corpos.  

- Temperatura: número associado à vibração molecular  (energia por partícula). 

Obs.: É importante diferenciar o calor da temperatura. Calor, como observado, é um processo de troca de 

energia devido à diferença de temperaturas, enquanto a temperatura é uma maneira de medir o "quente" e o 

"frio".  

- O fluxo de calor é da região de maior temperatura para a região de menor temperatura.  

- Corpos a diferentes temperaturas buscam o equilíbrio térmico (mesma temperatura) quando em contato.  

O termômetro é o instrumento necessário para medir a temperatura. O termômetro mais comum é formado 

por um capilar com um líquido que se dilata quando aquecido.  

 
Um termômetro clínico também possui um líquido (mercúrio) no interior do capilar, contudo ele possui um 

estrangulamento que impede que o mercúrio retorne a uma temperatura mais baixa após retirado.  

 

 
 

Há outros tipos de termômetros como os que usam resistores, gás, etc.  

  

Escalas termométricas  
Para que uma escala termométrica possa ser comparada com outras é preciso conhecer valores da nova 

escala para pontos fixos de determinada substância. Geralmente usam-se os dois pontos:  

-Ponto fixo de fusão do gelo  

-Ponto fixo de ebulição da água.  

Há muitas escalas, contudo três são mais conhecidas: a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin.  

Os pontos fixos são mostrados em seguida.  
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Resumo das relações entre as escalas:  

 
 

Relação entre a variação da temperatura em cada escala:  

 

 
 

A escala kelvin é conhecida como escala absoluta porque o zero kelvin corresponde à menor temperatura 

possível. É o chamado zero absoluto 

a essa temperatura representaria um estado em que as moléculas parariam de vibrar, o que é impossível de 

acontecer segunda a teoria quântica moderna. Contudo, alguns cientistas ao redor do mundo já conseguiram 

chegar perto do zero absoluto, dando luz a um novo estado de agregação da matéria, o chamado 

condensado de Bose-Einstein.   

 

Dilatação volumétrica aparente  

Um recipiente contendo um líquido, ao ser aquecido, vai provocar uma dilatação aparente, pois o recipiente 

também se dilata.  
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Dilatação anômala da água  

A água entre 0o C e 4o C dilata-se de maneira inversa, isto é, nessa faixa de temperatura, ao ser aquecida, ela 

se contrai e ao ser resfriada ela se expande. Observe o gráfico de volume por temperatura.  

  
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  Frente fria chega a São Paulo. Previsão para 

 

 
 

Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta-feira e a máxima, no 

sábado, na escala Fahrenheit, foram, respectivamente: 

a) 9 e 33,8.  

b) 9 e 68.  

c) 36 e 9. 

d) 68 e 33,8. 

e) 68 e 36. 

 

 

2. O gráfico indicado a seguir representa a relação entre a temperatura medida numa escala X e a mesma 

temperatura medida na escala Celsius. 
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Para a variação de 1,0 °C, o intervalo observado na escala X é: 

a) 1ºX 

b) 1,5ºX 

c) 2ºX 

d) 2,5ºX 

e) 3,5ºX 

 

3. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função 

da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, 

respectivamente, pela linha contínua (água) e pela linha tracejada (recipiente).  

 

 
 

Estudantes, analisando os dados apresentados no gráfico, e supondo que a água seja colocada dentro 

do recipiente, fizeram as seguintes previsões:  

I.  O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a 

temperatura for 4ºC.  

II.  A água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente 

valores acima de 4ºC.  

III.  A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores 

acima de 4ºC ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4ºC.  

 

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:  

a) I, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 

  

4. Nos últimos anos temos sido alertados sobre  o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se  as 

atuais taxas de aquecimento do  planeta,  haverá  uma elevação do nível do mar causada, inclusive, 

pela expansão térmica, causando inundação em algumas regiões costeiras. Supondo, 

hipoteticamente, os oceanos como sistemas fechados (área fixa)  e considerando que o 

coeficiente de dilatação linear da  água é aproximadamente 2 x 10 4ºC 1 e que a 

profundidade média dos oceanos é de 4 km, um aquecimento  global de 1 ºC elevaria o nível do mar, 

devido à expansão térmica, em, aproximadamente, 

a) 0,3 m.  

b) 0,5 m.   

c) 0,8 m.  

d) 1,1 m.  

e) 1,7 m.  
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5. Um recipiente de vidro de capacidade 2,0.102 cm3 está completamente cheio de mercúrio, a 0°C. Os 

coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 4,0.10-5 C°-1 e              

1,8.10-4 C° -1. Aquecendo o conjunto a 100°C, o volume de mercúrio que extravasa, em cm3, vale  

a) 2,8 . 10-4  

b) 2,8 . 10-3  

c) 2,8 . 10-2  

d) 2,8 . 10-1  

e) 2,8 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Para verificar se uma pessoa está febril, pode-se usar um termômetro clínico de uso doméstico que 

consiste em um líquido como o mercúrio colocado dentro de um tubo de vidro graduado, fechado 

em uma das extremidades e com uma escala indicando os valores de temperatura. Em seguida, coloca-

se o termômetro debaixo da axila e aguardam-se alguns minutos para fazer a leitura.  

As afirmativas a seguir referem-se ao funcionamento do termômetro.  

I.  A temperatura marcada no termômetro coincidirá com a temperatura de ebulição do mercúrio do 

dispositivo.  

II.  A temperatura marcada na escala do termômetro está relacionada com a dilatação térmica do 

mercúrio.  

III. O tempo de espera citado acima refere-se ao tempo necessário para que se atinja o equilíbrio 

térmico entre o paciente e o termômetro.  

IV.  Se a substância do mesmo termômetro for trocada por álcool, a temperatura indicada será a 

mesma.  

 

As afirmativas corretas são  

a) I e II.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) III e IV. 

 

2. Para medirmos a temperatura de um objeto, utilizamos principalmente 3 escalas termométricas: 

Celsius (°C), Fahrenheit (°F) e Kelvin (K). A relação entre elas pode ser vista no quadro abaixo.  

 

 
 

Utilizando a escala como referência, podemos dizer que 0°C e 50°C equivalem, em Kelvin, a?  

a) 212 e 273. 

b) 273 e 373. 

c) 212 e 32. 

d) 273 e 37. 

e) 273 e 323. 
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3. Uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius, conforme o gráfico a 

seguir. 

 
 

As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água, sob pressão normal, na escala X são, 

respectivamente,  

a) - 60 e 250  

b) -100 e 200  

c) -150 e 350  

d) -160 e 400  

e) - 200 e 300 

 

4. Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico numa 

dada temperatura θ0, conforme mostra a figura a seguir. O conjunto, recipiente de vidro e mercúrio, é 

colocado num forno à temperatura θ, com θ  θ0. Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do 

vidro e do mercúrio iguais, respectivamente, a 1,2 10-5 ºC-1 e 1,8 10-4 ºC-1.  

 

 
 

De quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio, para que 

o volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura?  

a) 11.  

b) 12.  

c) 13.  

d) 14.  

e) 15. 
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5. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um 

aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os 

efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques 

NÃO fossem subterrâneos:  

I.  Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando 

mais massa por litro de combustível.  

II.  Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível 

para cada litro.  

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da 

dilatação da gasolina estaria resolvido.  

 

Destas considerações, somente  

a) I é correta.  

b) II é correta  

c) III é correta  

d) I e II são corretas.  

e) II e III são corretas. 

 

6. Com relação à dilatação dos sólidos e líquidos isotrópicos, analise as proposições a seguir e dê como 

resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.  

(01) Um recipiente com dilatação desprezível contém certa massa de água na temperatura de 1 ºC, 

quando é, então, aquecido lentamente, sofrendo uma variação de temperatura de 6 C.  Nesse 

caso, o volume da água primeiro aumenta e depois diminui.  

(02) Quando se aquece uma placa metálica que apresenta um orifício, verifica-se que, com a dilatação 

da placa, a área do orifício aumenta.  

(03) Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O 

volume de líquido transbordado mede a dilatação absoluta do líquido.  

(04) O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum porque tem 

menor coeficiente de dilatação térmica do que o vidro comum.  

(05) Sob pressão normal, quando uma massa de água é aquecida de 0ºC até 100 ºC sua densidade 

sempre aumenta.  

(06) Ao se elevar a temperatura de um sistema constituído por três barras retas e idênticas de ferro 

interligadas de modo a formarem um triângulo isósceles, os ângulos internos desse triângulo não 

se alteram.  

 

a) 07.  

b) 10.  

c) 11.  

d) 12. 

 

7. Em uma experiência, para determinarmos o coeficiente de dilatação linear do vidro, tomamos um 

frasco de vidro de volume 1 000 cm3
 e o preenchemos totalmente com mercúrio (coeficiente de 

dilatação volumétrica = 1,8 · 10 4
 °C 1). Após elevarmos a temperatura do conjunto de 100 °C, 

observamos que 3,0 cm3 de mercúrio transbordam. 

Dessa forma, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear do vidro que constitui esse frasco 

vale: 

a) 5,0 · 10 5
 °C 1. 

b) 4,0 · 10 5
 °C 1. 

c) 3,0 · 10 5
 °C 1. 

d) 2,0 · 10 5
 °C 1. 

e) 1,0 · 10 5
 °C 1. 
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8. 
natureza, ficamos encantados com muitos pormenores, sem os quais não poderíamos ter vida na face 

da Terra, conforme a conhecemos. Um desses pormenores, de extrema importância, é o 

comportamento anômalo da água, no estado líquido, durante seu aquecimento ou resfriamento sob 

pressão normal. Se não existisse tal comportamento, a vida subaquática nos lagos e rios, 

principalmente das regiões mais frias de nosso planeta, não seria possível. Dos gráficos abaixo, o que 

melhor representa esse comportamento anômalo é: 
 

 
9. Um termômetro especial, com líquido dentro de um recipiente de vidro, é constituído de um bulbo de 

1 cm3
 e um tubo com secção transversal de 1 mm2. À temperatura de 20 °C, o líquido preenche 

completamente o bulbo até a base do tubo. À temperatura de 50 °C, o líquido preenche o tubo até 

uma altura de 12 mm.  

 
Considere desprezíveis os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima da coluna do 

líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale: 

a) 3 · 10 4
 °C 1. 

b) 4 · 10 4
 °C 1. 

c) 12 · 10 4
 °C 1. 

d) 20 10 4
 °C 1. 

e) 36 · 10 4
 °C 1. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Um recipiente metálico de 10 litros está completamente cheio de óleo, quando a temperatura do conjunto é 

de 20 °C. Elevando-se a temperatura até 30 °C, um volume igual a 80 cm3 de óleo transborda. Sabendo-se 

que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo é igual a 0,9 · 10 3
 °C 1, qual foi a dilatação do recipiente 

em cm3? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b 

 
 

2. b 

  
 

3. c 

Analisando o gráfico, notamos que o volume da água e o volume do recipiente são iguais apenas a 4°C. 

Portanto, se a água é colocada no recipiente a 4 °C, ela não transbordará. Em qualquer outra 

temperatura, acima ou abaixo desse valor, o volume da água é maior que o volume interno do recipiente 

e, então, a água transbordará. A palavra apenas elimina a afirmativa II. 

 

4. c 
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5. e 

  

 

 

Exercícios de casa 

 

1. [I] Incorreta. A temperatura indicada é a da axila do paciente.  

[II] Correta. Ao ser aquecido, o mercúrio dilata aumentando o comprimento da coluna.  

[III] Correta.  

[IV] Incorreta. O álcool e o mercúrio têm diferentes coeficientes de dilatação térmica, acarretando 

diferentes comprimentos para a coluna. 

 

2. e 

  
3. c 

  
4. e 
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5. e 

Considere que em uma determinada temperatura 1L de gasolina contenha 1kg. Com a temperatura 

aumentada o mesmo 1kg ocupará um volume maior aumentando o custo. Com a temperatura reduzida 

o mesmo 1kg ocupará um volume menor diminuindo o custo. 

 

6. d 

  
 

7. a 

 
8. a 

  
9. b 
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Fases do capitalismo 
19 

fev 
 

 

RESUMO   
 

 

O Capitalismo foi um sistema econômico que se desenvolveu na Europa com a crise do Feudalismo e, desde 

então, vem se expandindo. Não deve ser entendido como um sistema homogêneo e imutável. Composto 

por rupturas e crises, as relações econômicas e sociais regidas pelo capital se alteraram significativamente 

ao longo dos anos. Assim, faz sentido entendermos sua evolução a partir das fases do capitalismo. 

 

Capitalismo Comercial 

 

Surgiu com os Estados Nacionais absolutistas. É o capitalismo das Grandes Navegações (expansão marítima 

europeia). Entende-se do século XVI até a primeira metade do século XVIII. O Mercantilismo era sua doutrina 

econômica e Thomas Mun e Jean-Baptiste Colbert foram os principais teóricos. Defendia o protecionismo 

e a intervenção do Estado na economia. A riqueza era proveniente do comércio e, portanto, manter um 

superávit comercial era fundamental. É nesse aspecto que se estabelece a relação metrópole e colônia, além 

de todos os seus pactos de exclusividade observados nesse período. 

 

Capitalismo Industrial 

 

Surge com a Primeira Revolução Industrial (1789). Estende-se da segunda metade do século XVIII até a 

primeira metade do século XIX. O Liberalismo era sua doutrina econômica e Adam Smith e David Ricardo 

foram os principais teóricos. Defendia a liberdade do indivíduo, inspirado pelos ideais iluministas. No plano 

econômico, defendia o direito à propriedade, a livre-iniciativa e a concorrência. O Estado não deveria intervir 

no mercado, que deveria ser livre. A riqueza, nessa fase do capitalismo, era proveniente da produção 

industrial. 

 

Capitalismo Financeiro 

 

A partir da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, o desenvolvimento de novas 

tecnologias (motor à combustão) e o descobrimento de novas fontes de energia (petróleo e eletricidade) 

possibilitaram um crescimento exponencial das indústrias e, consecutivamente, da produção, sendo esse o 

marco para a Segunda Revolução Industrial. Outros países fora da Europa, como Estados Unidos e Japão, 

passaram a fazer parte desse circuito e surgia uma integração econômica cada vez maior. Para maximizar os 

lucros e os investimentos, o capital industrial se aliou ao capital bancário. Assim, se observou o surgimento 

das grandes empresas, a formação de monopólios e a consequente diminuição da concorrência. O 

Keynesianismo foi a principal doutrina econômica após a Crise de 1929. John Maynard Keynes e Joan 

Robinson 

do Estado na economia para corrigir e evitar as crises do sistema capitalista. 

 

Capitalismo Informacional 

 

Atual fase do capitalismo, é marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias, impulsionada pelo domínio 

científico e informacional, iniciando a Terceira Revolução Industrial. É o período da expansão de capitais 

produtivos e especulativos, a famosa era da Globalização. O Neoliberalismo é a doutrina econômica dessa 

fase e encontra nas figuras de Milton Friedman, Alexander Rüstow e Friedrich Hayek seus principais 

teóricos. Criticam a excessiva intervenção do Estado na economia e defendem que esse deve apenas garantir 

a estabilidade monetária e a livre concorrência. Portanto, defendem a abertura econômica/financeira e a 

privatização de empresas estatais. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A partir do século XIII, na Europa Ocidental, o mundo feudal foi sendo gradativamente substituído pelo 

modo de produção capitalista, cujo processo de desenvolvimento foi lento e ocorreu de maneira 

diferenciada, nas diversas regiões do planeta. 
(TERRA, Lygia; COELHO, Marcos de Amorim. Geografia Geral - O Espaço Natural e Socioeconômico) 

 

Com base nessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 

afirmar que  

a) um conjunto de fatores possibilitou o surgimento do Capitalismo, que é um sistema econômico 

regulado pelo mercado e fundamentado na propriedade privada.  

b) o comércio criou para a nova classe social surgida nas cidades, a burguesia, que passou a 

controlar o crescimento econômico.  

c) na fase do Capitalismo Financeiro, que ocorreu no século XVIII, especialmente na Inglaterra e na 

Alemanha, a principal prática econômica foi o mercantilismo.  

d) no início do século XX, a livre concorrência ficou em segundo plano, e o Capitalismo se 

transformou num sistema mais monopolista e menos competitivo.  

e) o Capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, ou seja, um espaço da produção 

industrial, agrícola, pecuária e extrativa. 

 

 

2. O nível de concentração de renda em uma sociedade capitalista relaciona-se com as doutrinas 

econômicas que fundamentam as ações do Estado. Observe, no gráfico abaixo, a variação da 

participação da população que constitui o 1% mais rico na renda total nos Estados Unidos. 

 

 
Mundo: geografia e política internacional, março de 2012. 

 

Nos Estados Unidos, as doutrinas que predominaram na orientação das políticas públicas nos períodos 

de 1930 a 1980 e de 1980 a 2009 foram, respectivamente:  

a) liberalismo  estatismo  

b) estruturalismo  classicismo  

c) fisiocratismo  institucionalismo  

d) keynesianismo  neoliberalismo 

 

 

3. Analise o texto a seguir: 

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 

gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 

privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 

parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 

Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 

de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que 

significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado de 

uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o 

desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, 

para que suportassem o desenvolviment sinokeynesiana  e me parece 

que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de 

investimento estatal em infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 
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O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 

duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o  

a) Keynesianismo é um conjunto de idéias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do 

Estado na economia.  

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 

públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de 

mercados.  

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 

enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 

intervir como promotora de privatizações.  

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 

importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 

participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-

estar social.  

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado 

da política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 

opondo-se ao corporativismo empresarial. 

 

 

4. A crise financeira que assola Wall Street, que dura quase 14 meses, atingiu seu auge na semana passada 

e trouxe a todas as mentes o fantasma da crise de 1929 e da Grande Depressão dos anos 30. A crise 

parecia suspensa na sexta-feira com a súbita euforia nos mercados diante do anúncio de intervenção 

do governo americano. (...) Ao longo da semana, a maior economia do mundo se converteu em um 

imenso laboratório onde estão sendo testadas as idéias para o capitalismo financeiro do século XXI. 

Em 1929, começou a maior crise financeira que o mundo já viu. Ela se alastrou por quase uma década 

e se confundiu, ao final, com o rearmamento em três continentes e com a Segunda Guerra Mundial. 

Fez surgir no Hemisfério Norte um capitalismo de face mais humana, mitigado pela necessidade 

política de incluir e proteger seus cidadãos. É possível que a crise atual leve à construção de um novo 

modelo cujos contornos estão sendo  
Revista Época, 22/09/2008 

 

século XX, considere as 

afirmações: 

I.  A crise de 1929 teve como ponto nevrálgico o excesso de oferta (queda substancial dos preços) 

nos Estados Unidos, aliado a grandes especulações financeiras;  

II. São características do Capitalismo Financeiro: economia monopolizada, acúmulo primitivo do 

capital decorrente da expansão ultramarina, prática da tradicional Divisão Internacional do 

Trabalho;  

III. Os Estados Unidos, diante da crise, exec , onde o governo passou a interferir na 

economia, elaborando e investindo de forma efetiva em diversos âmbitos da dinâmica social, 

buscando recuperar-se das perdas. 

 

Então,  

a) apenas I e II estão corretas.  

b) apenas II e III estão corretas.  

c) apenas I e III estão corretas.  

d) apenas II está correta.  

e) I, II e III estão corretas. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

 

1. Leia a charge a seguir: 

 

 
Fonte: Bill Watterson. Universal Press/Best News, 1996. Adaptado. 

 

A charge chama a atenção, principalmente, para a  

a) precariedade da legislação ambiental em vigor nos países nórdicos, caracterizados pela intensa 

exploração de seus recursos florestais.  

b) expansão do capitalismo monopolista globalizado, que se caracteriza, a partir da II Guerra 

Mundial, pela busca de condições mais vantajosas para a produção industrial.  

c) internacionalização da pobreza, com a presença globalizada de trabalho infantil e de condições 

sub-humanas de trabalho.  

d) nova regionalização do espaço mundial, caracterizada pela centralização das indústrias, e pela 

concentração do capital e do trabalho.  

e) Divisão Internacional do Trabalho, caracterizada, a partir da II Guerra Mundial, pela inexistência 

de centros hegemônicos de poder e pela formação de blocos econômicos. 

 

 

2. O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas 

econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização 

do espaço mundial. Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista de ordenamento do 

espaço mundial no período atual:  

a) o keynesianismo e o colonialismo.  

b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.  

c) o neoliberalismo e a globalização.  

d) o mercantilismo e a descolonização.  

e) o liberalismo e o imperialismo. 

 

 

3. O mundo entrou na era do globalismo. Todos estão sendo desafiados pelos dilemas e horizontes que 

se abrem com a formação da sociedade global. Um processo de amplas proporções envolvendo 

nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes sociais, economias e 

sociedades, culturas e civilizações. 
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

 

No texto, é feita referência a um momento do desenvolvimento do capitalismo. A expansão do sistema 

capitalista de produção nesse momento está fundamentada na  

a) difusão de práticas mercantilistas.  

b) propagação dos meios de comunicação.  

c) ampliação dos protecionismos alfandegários.  

d) manutenção do papel controlador dos Estados.  

e) conservação das partilhas imperialistas europeias. 
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4.  

 
Adaptado de http://inet.sitepac.pt 

 

A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista 

na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. 

Essa característica e essa política estão indicadas em:  

a) liberdade de comércio  ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos  

b) sociedade de classe  sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada  

c) economia de mercado  programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos  

d) trabalho assalariado  campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 

 

 

5. Neoliberalismo é um termo usado para definir uma corrente da economia. O uso dessa corrente vem 

desde meados da década de 1980. 

Sobre o neoliberalismo é correto afirmar, exceto:  

a) Os conceitos neoliberais preconizados pelo Consenso de Washington passaram a ser 

instrumentos para a expansão do capitalismo.  

b) Os economistas da Escola de Chicago recomendaram que o capital privado passasse a investir 

em setores controlados pelo Estado.  

c) O neoliberalismo apregoa o protecionismo comercial, o aumento de leis e normas para entrada 

e saída de capitais, além do fortalecimento de empresas estatais.  

d) Os países que seguissem a proposta do Consenso de Washington deveriam promover uma 

reforma fiscal como também implementar mudanças na previdência social, nas leis trabalhistas e 

no sistema de aposentadorias, entre outros ajustes. 
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6. O ex-presidente do Banco Cen um tsunami do crédito que ocorre uma 

 tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos EUA, 

frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. 
Adaptado de O Globo, 24/10/2008 

 

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com:  

a) diminuição das garantias trabalhistas  

b) estímulo à competição entre as empresas  

c) reforço da livre circulação de mercadorias  

d) redução da regulação estatal da economia 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 

 
Disponível em: LOWE, Janet. O império secreto. Rio de Janeiro: Berkeley, 1993. 

 

Na tabela acima, é possível observar as grandes corporações industriais e financeiras do mundo 

globalizado. O ano de fundação identifica que essas grandes empresas surgiram em outro contexto. 

Identifique e explique a fase capitalista em que essas grandes corporações foram criadas e como se 

relaciona com o atual momento da fase capitalista. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

O Capitalismo Monopolista ou Financeiro é caracterizado pelo predomínio da doutrina econômica 

keynesiana, que ganha força após a crise do Liberalismo, em 1929, e não do Mercantilismo.  

 

2. d 

O período de 1930 a 1980, nos Estados Unidos, é caracterizado pelo predomínio da doutrina econômica 

keynesiana, que defende a intervenção do Estado na economia. A partir da década de 1980, predomina 

a doutrina econômica neoliberal, que advoga uma menor intervenção do Estado. A partir do gráfico, é 

possível observar, através da intervenção do Estado, uma melhoria da distribuição da riqueza no país, 

enquanto que a concentração de renda é maior durante o período neoliberal. 

 

3. a 

O Keynesianismo defende uma maior intervenção do Estado na economia para estimular seu crescimento 

e gerar empregos. Já o Neoliberalismo defende a desregulamentação da economia e um processo de 

privatização das empresas estatais e, portanto, uma atuação mínima do Estado, com o intuito de 

promover o crescimento econômico. 

 

4. c 

O acúmulo primitivo do capital decorrente da expansão ultramarina é característica do Capitalismo 

Comercial, e não do Financeiro. Assim, a afirmativa II está errada. No Capitalismo Financeiro, o capital se 

reproduz pela especulação financeira, em Bolsas de Valores, e a clássica Divisão Internacional do 

Trabalho (velha DIT) é substituída pela Nova DIT. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. b 

O desenvolvimento tecnológico obtido na informática, computação e transporte promoveu uma 

verdadeira revolução no capitalismo, inaugurando uma nova fase e surgindo um processo denominando 

globalização. Essa fase é caracterizada pela desconcentração da produção industrial, que se espalha pelo 

mundo buscando vantagens produtivas (legislação ambiental e trabalhista flexíveis) que permitam uma 

maior lucratividade. 

 

2. c 

O Neoliberalismo corresponde à atual doutrina econômica capitalista, caracterizada pela expansão das 

relações comerciais e uma maior integração dos mercados, processo esse fundamentado pela 

globalização. 

 

3. b 

A atual fase do capitalismo é denominada Informacional e é caracterizada pelo domínio da tecnologia e 

o desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes. 

 

4. c 

A organização sob a forma de uma economia de mercado é uma característica fundamental do 

capitalismo. Porém, a dinâmica desse modo de produção vem incorporando modificações, como é o 

caso do aumento da intervenção do Estado nos setores menos eficientes. 
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5. c 

O Neoliberalismo propõe a abertura comercial e a eliminação das fronteiras para o capital, portanto, não 

defende o protecionismo comercial ou o aumento da legislação para controlar a entrada e saída de 

capital. 

 

6. d  

O Neoliberalismo defende um Estado mínimo. Para os críticos, a falta de regulação estatal no setor 

imobiliário e de crédito americano provocou esse desequilíbrio, que originou a Crise de 2008. 

 

 

Questão Contexto  

 

Essas grandes corporações foram criadas durante o Capitalismo Financeiro ou Monopolista. Essa fase é 

caracterizada pelo crescimento exponencial da indústria aliada ao capital financeiro, originando grandes 

empresas que passam a ser controladas por um grupo, e não uma pessoa. Assim, os atuais conglomerados 

foram formados há mais de 100 anos, o que significa que apenas alguns países da Europa, Estados Unidos e 

Japão estavam inseridos nessa lógica. Isso permitiu que houvesse uma concentração de capital nesses países. 

A atual fase capitalista é caracterizada pelo desenvolvimento de novas tecnologias que exigem um 

gigantesco e constante investimento em Pesquisa & Desenvolvimento, capital esse que apenas as grandes 

empresas conseguem alocar. Nesse sentido, por mais que a indústria tenha se espalhado pelo mundo, e não 

apenas a Tríade Capitalista (Estados Unidos, Europa e Japão) seja industrializada, os lucros dessa fase 

capitalista são obtidos principalmente por esses países que se industrializaram durante a fase Financeira, 

gerando uma grande concentração de renda neles. 
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Como montar um cronograma 

de estudos perfeito 

22 

fev 
 

 

Montar um cronograma de estudos não é uma tarefa fácil. Porém, isso não quer dizer que seja impossível. 

Ele não deve ser genérico, muito menos um daqueles cronogramas que você encontra pela internet. Ele deve 

ser específico e adequado ao tempo que você possui para estudar. O cronograma perfeito é o seu crono-

grama.  

 

 

Conheça sua rotina 
 

Defina o horário que você acorda, toma café da manhã, almoça, janta 

e lancha, vai à escola ou ao trabalho. Quais são aquelas tarefas que 

você precisa fazer obrigatoriamente no seu dia a dia? Reflita se algu-

mas dessas tarefas são possíveis de eliminar.   

 

 

Defina seus horários de estudos  

 

Agora que já definiu suas obrigações, é possível quantificar seu 

tempo de estudo. Comece preenchendo os horários vagos com as 

aulas que irá assistir. É importante identificar qual é o melhor horário 

de estudo. Para aqueles que sentem muito sono depois do almoço, 

alocar o mais difícil para o período da manhã pode ser uma melhor 

opção. É importante que, ao definir os horários, você seja o mais es-

pecífico possível. 

 

 

Descanso e lazer 
 

Ninguém é uma máquina de estudar. Adicione no seu cronograma períodos para descansar, além de separar 

outros momentos para o lazer. Por exemplo, no final do seu 

dia, você pode determinar no seu cronograma, após o 

jantar, um período para acessar a internet, assistir a um 

episódio de uma série de comédia ou alguma outra coisa 

que te ajude a relaxar.  

 

 

Imprevistos e planejamento 
 

É importante separar um tempo no seu cronograma para compensar os imprevistos que 

possam ocorrer durante sua semana de estudos. Basta alocar uma carga horária no final de 

semana para compensar esses imprevistos. Se tudo ocorrer bem, é possível transformá-los 

em horário de lazer. 

  

Planejar sua próxima semana é outro ponto fundamental. Reserve o período de 1 hora para 

atualizar seu cronograma com as mudanças que achar necessário, além de ver quais 

conteúdos serão estudados nesta nova semana. Muitos acreditam que não possuem tempo 

para estudar, porém, esse problema pode ser uma questão de organização. 

 

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1618031784878127&set=p.1618031784878127&type=3&theater&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1289916751102966&set=p.1289916751102966&type=3&theater&ifg=1
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Como montar o cronograma 
 

Existem diferentes ferramentas possíveis de serem usadas para montar um cronograma. Ao clicar na imagem 

abaixo, no canto esquerdo, você será direcionado para uma publicação no grupo do GEP com um tutorial 

de como editar os cronogramas. Além do Excel ou Planilhas, é possível montar seu cronograma utilizando o 

Google Calendar. 

 

 
Vídeo tutorial explicando como baixar e editar os crono-

gramas 

 
Exemplo de planejamento utilizando o Google Calendar, 

elaborado pela aluna Camille Bellas 

 

 

Outros recursos para se manter organizado  

 

Ter uma agenda e definir seus objetivos diários, semanais e mensais pode ser um excelente recurso para se 

manter organizado. O cronograma pode não atender às suas necessidades completamente. Assim, utilizar 

esses recursos pode ser o diferencial. O Bullet Journal é um sistema cujo objetivo é acompanhar suas tarefas, 

organizando o presente e planejando o futuro. Você precisa apenas de um caderno (quadriculado ou 

pontilhado) e uma caneta. Clique nas imagens abaixo para conhecer um pouco mais sobre esse método. 

 

 
Vídeo que popularizou o método Bullet Journal 

 
Como organizar seu Bullet Journal

 

Exercício 
 

Elabore um cronograma bem específico da sua semana. Coloque os horários das suas obrigações, estudos, 

imprevistos, lazer e diversas outras atividades. Tenha esse cronograma no papel ou em uma planilha do Excel 

e venha para a live sobre cronogramas no grupo do GEP. Para não perder nenhuma live no grupo, fique 

atento ao horário e dia dos eventos criados por lá. Se não puder, elas ficam gravadas e você pode assisti-las 

depois. 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/about/
https://calendar.google.com/calendar
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/events/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/events/
https://web.facebook.com/marcusvso/videos/g.386604678368469/1619663044728333/?type=2&theater&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=386186491755760&set=p.386186491755760&type=3&theater&ifg=1
https://www.youtube.com/watch?v=fm15cmYU0IM
https://www.youtube.com/watch?v=6TPMNVPvI84
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Professor: João Daniel 

Monitor:  Octavio Correa 
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História Antiga: Mesopotâmia 
19 

fev 

 

 

RESUMO   
 

 

 

Localizado entre os rios Tigres e Eufrates os mesopotâmicos composto de diversos povos e reinos 

foram em conjunto com o Egito as primeiras sociedades a se organizarem de modo estratificado, os 

babilônicos, amoritas, acádios, sumérios e caldeus eram os principais povos que ocupavam a região do 

crescente fértil do século V ao I a.C.   

Os sumérios foram os primeiros a organizar uma sociedade estratificada na região, construíram diversas 

cidades e canais de irrigação, desenvolveram a escrita cuneiforme e os zigurates, construções em forma de 

pirâmide que serviam desde estoque de cerais a templos e palácios. Os babilônicos foram os que fizeram a 

primeira lei codificada do mundo, o Código de Hamurabi, além de dominar ciências como astronomia e 

engenharia. 

Os assírios desenvolveram principalmente a cultura militar, agiam de maneira extremamente cruel com 

os conquistados, o que fomentou diversas revoltas em territórios conquistados. Os caldeus foram os últimos 

a dominar a região, durante 612 á 539 a.C.  formando o Segundo Império Babilônico sendo seu auge com 

Nabucodonosor II que conquistou a cidade de Jerusalém, o império durou até 539 a.C. quando foi invadido 

pelo rei Ciro da Pérsia.  

Os mesopotâmicos não divergiam tanto assim dos egípcios, as sociedades do Tigres e Eufrates em 

geral tinham um estado confundido com a sua religião, também tinham no templo os mais importantes 

prédios públicos já que estes também guardavam os alimentos e eram a comunicação com o além e com o 

governo. 

O povo mesopotâmico trabalhava em um regime parecido com o do povo egípcio, trabalhando 

majoritariamente na agricultura e nas obras do estado a terra fornecia grande parte do sustento do gigantesco 

sistema econômico que era a região, o comércio com as outras regiões como o império egípcio e os impérios 

do interior africano era uma boa parte da economia da região. 

A religião era politeísta também, característica das primeiras religiões organizadas criada no Crescente 

Fértil e passada até os romanos, os povos daquela região foram os primeiros a se organizarem em cidades 

em torno dos depósitos  de grãos localizados pouco acima do nível da cheia dos rios. Essa civilização foi uma 

das mais fantásticas do mundo antigo, deixando legados para os reinos e impérios por vir até os dias atuais. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço da 

civilização sumeriana devido ao fato de: 

a) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. 

b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a 

idade dos metais. 

c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento 

socioeconômico. 

d) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. 

e) abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para 

desenvolvimento comercial. 
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2. 129. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser 

amarrados e jogados água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa 

a seus escravos. [...] 

133. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra, e houver sustento em sua casa, mas mesmo 

assim sua esposa deixar a casa por outra, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na 

água. [...] 

135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente sua esposa, ela deverá 

ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde o marido retornar e voltar à casa, então a esposa 

deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir seu pai. [...] 

138. Se um homem quiser se separar de sua esposa que-lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do 

preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir. 

 

Esses quatro preceitos, selecionados do Código de Hamurabi (cerca de 1780 a.C.), indicam uma 

sociedade caracterizada: 

a) pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os povos. 

b) pela defesa da honra e da família numa perspectiva patriarcal.  

c) pela isonomia entre os sexos e pela defesa da paz. 

d) pela liberdade de natureza numa perspectiva iluminista. 

e) pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade feminina. 

 

3. Entre as principais características da civilização fenícia, merecem destaque especial:  

a) A economia agrícola de regadio, a sociedade de castas e a organização política teocrática.  

b) A economia mercantil, a organização política sob forma de cidades-estados e a criação do 

alfabeto.  

c) A religião monoteísta, a escrita cuneiforme e a sociedade nômade-pastoril.  

d) A religião dualista, o regime político democrático e a escrita hieroglífica.  

e) A sociedade estamental, a economia de subsistência e o expansionismo militar 

 

4. Dário I, célebre imperador da Pérsia, tem seu nome ligado à:  

a) Conquista do Reino da Média e à fundação do Império persa.  

b) Elaboração da religião dualista persa, cujos fundamentos se encontram no livro sagrado Zend-

Avesta.  

c) Conquista do Antigo Egito em 525 a.C., na famosa batalha de Pelusa.  

d) Derrota dos persas frente às cidades-estados gregas na terceira das Guerras Médicas.  

e) Organização político-administrativa do Império persa, com a criação das satrápias, das estradas 

reais e do Dárico. 

 

5. Na História Antiga, os sumérios são necessariamente associados quando se estuda(m): 

a) A evolução econômica da civilização fenícia.  

b) A base cultural das civilizações mesopotâmicas.  

c) O caráter medicinal das religiões africanas.  

d) A tendência beligerante dos povos árabes.  

e) As raízes culturais das civilizações do Extremo Oriente. 

 

6. Os clamores da revolta e da destruição de Nínive, registrados na Bíblia, devem-se: 

a) ao pacifismo do povo assírio. 

b) às soluções arquitetônicas dos sumérios. 

c) ao modo de produção asiático dos caldeus. 

d) aos atos despóticos e militaristas dos assírios. 

e) à religião politeísta dos mesopotâmicos. 
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EXERCÍCIOS DE CASA 
  

 

 

1.  

do País, atribuíram a Marduk, o primogênito de Enki, poder sobre todos os povos, fazendo-o 

prevalecer sobre todos os outros deuses, quando pronunciaram meu nome, Hamurábi, príncipe 

devoto, adorador dos Deuses, para que eu fizesse reluzir a ordem no país, aniquilasse os malfeitores e 

malvados, proibisse os poderosos de oprimir os fracos e, alçando-me como o Sol sobre os homens, 

iluminasse todo o país (...). Código de Hamurábi. Escrito por volta de 1750 a.C., esquecido durante 

mais de 3 mil anos e encontrado em 1902, o Código de Hamurábi, hoje no Museu do Louvre, é uma 

 
(BOTTERO, J. História viva. Ano III, nº 29.) 

 

 

a) A partir do primeiro texto, relacione poder e religião na sociedade babilônica.  

b) Justifique, historicamente, a presença do Código de Hamurábi no Museu do Louvre, em Paris, 

França. 

 

2. Entre as civilizações do antigo Oriente, a crença na influência dos astros sobre o destino humano foi 

um estímulo para o desenvolvimento da astronomia. Foi calculada, com exatidão, a duração do ano e 

a variação anual do eixo da Terra. Foi feita a distinção entre estrelas e planetas e previram-se eclipses. 

Apesar do aspecto astrológico, a astronomia foi o ponto alto da cultura:  

a) persa.  

b) egípcia.  

c) caldaica.  

d) hebraica.  

e) fenícia. 

 

3. Do Oriente antigo próximo, duas civilizações se destacaram, aparecendo sempre como as mais 

importantes no estudo das sociedades antigas. Egito e Mesopotâmia se assemelham em muitos 

aspectos históricos, mas não podemos negar as suas peculiaridades.  

 

Considerando a informação sobre essas duas civilizações, assinale a alternativa correta.  

a) Havia constantemente cultos aos deuses da fertilidade, com objetivo de aumentarem a sua 

produção agrícola e o comércio local.  

b) O Faraó e o Rei eram considerados Deuses, devendo suas populações prestar-lhes obediência e 

culto divino.  

c) As duas civilizações se destacaram ao mesmo tempo na matemática, física, medicina, astrologia 

e astronomia.  

d) Por haver um grande desenvolvimento literário e cultural nas duas civilizações, a maioria da 

população sabia ler e escrever.  

e) Mesmo vivendo em regiões predominantemente desérticas e montanhosas, estavam muito 

ligadas aos seus rios, considerados como uma riqueza nacional. 

 

4. Em Uruk, Gilgamesh construiu muralhas, grandes baluartes, e o abençoado templo de Eanna, 

consagrado a Anu, o deus do firmamento (...) Subi as muralhas de Uruk; digo caminhai por cima delas; 

observai atentamente o terraço da fundação, examinai o trabalho de alvenaria: não é feito com tijolos 

cozidos, e bem feito? Os sete sábios lançaram suas fundações.  
(A Epopeia de Gilgamesh, Mesopotâmia, aproximadamente 2.500 a.C.)  

 

Considerando-se esse texto da Mesopotâmia e a história dos povos da Antiguidade Oriental e 

Ocidental, assinale a afirmativa correta.  

a) As populações antigas, com uma economia baseada na coleta e na caça, especializaram 

rapidamente o trabalho, construindo as primeiras cidades conhecidas da Antiguidade.  

b) As populações agrícolas, quando se tornaram sedentárias, organizaram-se em cidades onde 

mantinham seus templos, sua administração e se refugiavam em épocas de guerra.  
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c) As cidades da Antiguidade eram todas elas cidades, templos, muito fortificadas, construídas com 

finalidades religiosas, para abrigar deuses e sacerdotes e receber os homens nas épocas das 

festas sagradas.  

d) As cidades só foram conhecidas e desenvolvidas pelos povos da Antiguidade Ocidental, sendo 

desconhecidas pelas populações agrícolas e criadoras de animais do mundo antigo Oriental.  

e) A vida urbana só se tornou uma realidade para os povos antigos por volta do último milênio antes 

de Cristo, quando as cidades-Estados gregas foram organizadas. 

 

5. Não se pode esquecer a luta de alguns povos da Antiguidade, para construir seus vastos impérios. 

Contudo, esses povos também expressaram, na arte, seus sonhos e desejos. Numa análise mais geral 

dessas manifestações, podemos afirmar que:  

a) os egípcios conseguiram realizar revoluções na arte de pintar murais, mas não se preocuparam 

com a arquitetura de seus templos religiosos.  

b) a arte assíria não merece destaque, devido à preocupação excessiva do seu povo com a guerra e 

com o imperialismo.  

c) a grandiosidade da arte dos caldeus manifesta-se com especial destaque nas suas obras 

arquitetônicas.  

d) a escrita suméria expressava a habilidade artística do seu povo, que era bastante envolvido com 

uma religião liderada pelos escribas.  

e) os hebreus conseguiram construir uma arte original, desarticulada das manifestações religiosas. 

 

6. As sociedades da Antiguidade Oriental tiveram práticas sociais com influências marcantes das religiões 

e inventaram outras formas de conhecer o mundo. Na Mesopotâmia, ocorreu/ocorreram:  

a) o predomínio de castas sacerdotais poderosas, mas que criticavam o poder existente e 

combatiam as superstições.  

b) expressões artísticas pouco originais, direcionadas só para admiração dos deuses e das forças da 

natureza.  

c) o uso da escrita cuneiforme, a descoberta do uso da raiz quadrada e a crença na ação de espíritos 

malignos causadores de doenças.  

d) a crença em deuses antropomórficos, oniscientes e eternos que não eram adorados em templos.  

e) uma arte direcionada para consagração dos feitos militares e não preocupada com a construção 

de uma arquitetura grandiosa 

 

7. 
gado quem sofrerá a perda. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem 

furar o olho de um homem livre, ser-lhe-

que se tem conhecimento, este texto está associado:  

a) Ao Império Babilônico sob o reinado de Hamurabi  

b) Ao Império Persa sob a dinastia de Talião  

c) Ao Império Persa sob o reinado de Cambises II 

d) Ao Egito sob o reinado de Amenófis I  

e) A Sociedade Ateniense sob a direção de Péricles 

 

8. Como no Egito, a base da economia na Mesopotâmia era a agricultura. Sobre a agricultura na 

Mesopotâmia, é correto afirmar que foi marcada:  

a) Pelo controle das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Esse controle exigia uma ação coletiva intensa.  

b) Pela presença das cheias do Rio Nilo, fator determinante para definição das épocas de plantio e 

colheita.  

c) Pelo uso de um sistema de rodízio nas plantações, associado ao emprego de adubos artificiais, 

proporcionados pelos avanços nas técnicas de cultivo.  

d) Por uma localização geográfica muito favorecida pelas chuvas constantes, o que lhe 

proporcionava boas condições à plantação.  

e) Pelo emprego da tração animal, como o alce e o lhama. 
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9. [Na Mesopotâmia,] todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes 

para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias 

e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados.  
(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.)  

 

Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a  

a) internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, 

cevada e sésamo.  

b) utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado 

bovino e caprino.  

c) escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o 

sistema econômico mesopotâmico como escravista.  

d) servidão por dívidas, que provocava a submissão total, pelo resto da vida, dos devedores aos 

credores.  

e) obrigação de prestar serviços, devida por toda a população livre, nas obras realizadas pelo rei, 

como templos ou muralhas.  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

Isthar, a deusa do amor, deseja que Gilgamesh seja seu amante e que se case com ela, mas o valioso e bonito 

guerreiro a recusa. A despeitada deusa pede ajuda a seu pai, o deus Anu, dono e senhor de todos os mundos 

e lhe instiga para que envie o Touro do Céu contra a cidade de Uruk. Enkidu e Gilgamesh lutam com o Touro 

do Céu e o matam. Mas, os deuses se vingam e fazem com que Enkidu contraia uma grave enfermidade e 

morra. Gilgamesh verte lágrimas de dor diante do cadáver do seu amigo Enkidu e com grande pesar e 

desconsolo pela perda de seu querido companheiro abandona Uruk e empreende um longo caminho.  

(Epopeia de Gilgamesh) 

 

Com base no texto acima responda: 

a) Comente sobre a importância da lendas e mitos nas sociedades do mundo antigo. 

b) Analise o papel dos heróis nas epopeias da antiguidade mesopotâmica. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. d  

os rios Tigres e Eufrates formavam uma imensa área fértil depois de suas cheias que anos após anos 

nutriam o fértil solo da região. 

 

2. b 

a visão patriarcal da sociedade fazia com que a as leis do Código de Hamurabi favorecem os homens 

mesopotâmicos em praticamente todas as situações. 

 

3. b  

a sociedade fenícia foi uma das maiores da mesopotâmia criando um dos primeiros códigos de escrita da 

humanidade. 

 

4. e 

o Império Persa foi o sucessor no comando da região mesopotâmica, bebendo de inúmeras fontes dos 

impérios anteriores daquela região. 

 

5. b  

os sumérios sendo os primeiros a ocuparem a região deram bases a todas as culturas que vieram a existir 

depois. 

 

6. d  

as revoltas contra a dominação assíria foram uma das mais notáveis no mundo antigo, sendo um dos 

poucos impérios que caíram por força do povo na antiguidade. 

 

Exercícios de casa 

 

1.  

a) Segundo o texto, na sociedade babilônica a religião era usada para legitimar a autoridade política: o 

poder dos reis é apresentado, sobretudo, como uma determinação divina. 

b) O processo de expansão imperialista, principalmente a partir do século XIX, levou as grandes potências 

europeias a ocupar e explorar vastos territórios da Ásia e da África. Desse processo fez parte o saque a 

monumentos arqueológicos e a objetos de inestimável valor histórico e artístico, com a justificativa de 

sua preservação, estudo e apresentação a um grande público. 

  

 A religião e seus mitos além de servirem como legitimação do poder real faziam a parte do controle social 

por meio da sua mitologia. 

 

2. c  

as civilizações mesopotâmicas deram inúmeras contribuições para os futuros povos, sua influencia 

chegou até o império romano, principalmente nas áreas de astronomia como salienta o exercício. 

 

3. e  

os rios para estas civilizações era a base de sua sustentação dos mais variados aspectos, desde o 

transporte até a agricultura. 
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4. b  

mesmo com o centro da ocupação e da economia no campo, as cidades eram primordiais para a vida 

dessas civilizações, já que de lá saiam todas as ordens para os campos. 

 

5. c  

os estados da antiguidade expressavam no luxo e na grandiosidade de suas obras o poder do estado 

fazendo grande parte de seu controle social nesse comportamento. 

 

6. c  

a mesopotâmia deixou diversos legados, mas sem dúvida os mais importantes deles foram o estado 

organizado e a escrita, que decorreu das necessidades deste. 

 

7. a  

Hamurabi do Império Babilônico foi o primeiro líder de estado a perceber a força das leis escritas em uma 

sociedade fazendo o primeiro código de leis escritas da história. 

 

8. a  

assim como o Nilo para os egípcios os rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia foram a base da agricultura 

daquela região. 

 

9. e  

os serviços prestados pelos servos completavam uma enorme parte das obras públicas do reino, estas 

sociedades usavam os escravos como mão de obra suplementar. 

 

Questão Contexto 

 

a) a mitologia na maioria das sociedades antigas cumpria um papel de educação moral da sociedade, 

passadas pela tradição oral eram comumente transmitidas de pai para filho formando a moral e o 

comportamento esperados pela sociedade. 

b) Os heróis nas epopeias da antiguidade mesopotâmica cumprem o papel de modelo moral para a 

sociedade mostrando exemplos de comportamento, como no texto do exercício, mostrando exemplo 

de amizade entre Gilgamesh e Enkidu. 
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Gênero Épico / Narrativo: Exercícios 

de aprofundamento 

23 

fev 
 

 

RESUMO   
 

 

Dentro da classificação do texto literário, tem-se, ao longo da história, buscado classificar as 

diferentes manifestações de literatura. Aristóteles, em sua Arte Poética, traz uma das divisões de gênero mais 

clássicas: 

• Épica: trata-se de poemas de cunho narrativo que tratam dos feitos históricos e/ou lendários de certos 

heróis que, em meio a cometimentos bélicos, se destacam pelas suas qualidades superiores. É a principal 

responsável pelo desenvolvimento da narrativa em prosa tal qual conhecemos hoje, tão recorrente em 

romances, contos etc. 

• Lírica: se manifesta principalmente pela poesia  na qual notamos o uso de recursos de sonoridade. É 

marcante a preocupação com a forma. Esse gênero é profundamente subjetivo  há sempre um eu quem 

fala, que expressa suas emoções, que se manifesta. Ao contrário dos dois outros gêneros, épico e 

dramático, um texto lírico tende a não narrar acontecimentos, mas as impressões de um sujeito quanto a 

esses acontecimentos. O assunto não é exatamente o que acontece, mas como o sujeito se sente diante 

desses acontecimentos. Por isso, um poema lírico costuma aparecer na primeira pessoa do singular. A 

esse sujeito que fala e se expressa por meio do texto, chamamos eu lírico. 

• Drama: trata-se de textos em verso ou prosa escritos para serem encenados, ou seja, trata-se de peças 

de teatro. 

 

 

Além da divisão clássica de Aristóteles, surgem, posteriormente, outros gêneros. O desenvolvimento 

do gênero épico, por exemplo, levou a ao surgimento de uma de suas variantes, um dos gêneros mais 

populares hoje: o narrativo. Tal gênero ainda veio a desdobrar-se em outros, com mesmo estilo e sempre 

construídos a partir da prosa: o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula  

ecimentos reais ou fictícios, 

a qual apresentou. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos 

em comum e devem responder aos seguintes questionamentos: quem?, que? quando? onde? por quê? 

Tais questionamentos são respondidos através da instauração dos seguintes elementos: 

conhecimento da história e das personagens, observa e conta o que está acontecendo ou aconteceu) ou 

personagem (em primeira pessoa; narra e participa da história e, contudo, narra os fatos à medida em que 

acontecem, não pode prever o que acontecerá com as demais personagens). 

ações. Pode ser cronológico (um dia, um mês, dois anos) ou psicológico (memória de quem narra, flash-

back feito pelo narrador). 

 e se desenvolvem. 

seja, todo enredo tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho. 

 

deiam-se os fatos que geram 

os conflitos e ações. À personagem principal dá-se o nome de protagonista e pode ser uma pessoa, animal 

ou objeto inanimado, como nas fábulas. 

É importante destacar que existe uma tendência, a partir das vanguardas e do modernismo, a mesclar 

o gênero narrativo com o dramático ou o lírico. É muito importante, para o vestibular, saber identificar as 

sutilezas de cada gênero presentes em diferentes textos. 
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  do seminário e do Flamengo para se sentar comigo à 

mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção do 

costume. Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e praticava-as, para me não descobrir a 

mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia 

mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo o meu desespero era 

grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte 

todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada 

a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para outro. 

O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios, não se notará aqui, por ser tão miúdo e 

repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o 

principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má 

terra da verdade, tivemos outros de pouca dura; não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o 

mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do 

universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra 

 
(Fragmento do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis) 

 

A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. 

Seria, pois, correto dizer que ela apresenta-se: 

a) fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade; 

b) viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador; 

c) perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador; 

d) isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa à verdade; 

e) indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. 

 

 

2. POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava 

no morro da Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e 

morreu afogado. 

 

De acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto 

a) lírico. 

b) épico 

c) narrativo. 

d) dramático. 

 

 

3. Autorretrato falado 

 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

      entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  
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      abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei  pelo que 

      fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

      coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

 

4. A relação entre autor e narrador pode assumir feições diversas na literatura. Pode-se dizer que tal 

relação tem papel fundamental na caracterização de textos que, a exemplo do livro de Graciliano 

Ramos, constituem uma autobiografia  gênero literário definido como relato da vida de um indivíduo 

feito por ele mesmo. 

 

A partir dessa definição, é possível afirmar que o caráter autobiográfico de uma obra é reconhecido 

pelo leitor em virtude de: 

a) Conteúdo verídico das experiências pessoais e coletivas relatadas; 

b) Identidade de nome entre autor, narrador e personagem principal; 

c) Possibilidade de comprovação histórica de contextos e fatos narrados; 

d) Notoriedade do autor e de sua história junto ao público e à sociedade. 

 

5. Quem sabe se nesta terra 

não plantarei minha sina? 

Não tenho medo da terra 

cavei pedra toda a vida 

e para quem lutou a braço 

contra a piçarra da caatinga 

fácil será amansar 

  
João Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina. 

 

Quanto ao gênero literário, é correto afirmar sobre o fragmento do texto lido: 

a) Não há lirismo, pois é feito para ser representado: 

b) É narrativo, pelo cunho regionalista e social; 

c) É épico, com uma linguagem fortemente poética; 

d) É uma peça teatral, sem qualquer lirismo, pela rudeza da linguagem; 

e) É dramático. 

 

 

6.  

Nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer 

Que não existe razão? 

Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar 

Ficou deitado e viu que horas eram 

Enquanto Mônica tomava um conhaque 

No outro canto da cidade 

Como eles disseram 

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer 

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse 

 Tem uma fest  
(Eduardo e Mônica. RUSSO, Renato. In: Legião Urbana  Dois. EMI, 1986.) 
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Sobre o tipo de narrador presente na música Eduardo e Mônica, é correto afirmar que se trata de um: 

a) Narrador personagem, pois, além de narrar os fatos, verídicos ou não, faz parte da história contada, 

sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, já 

que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. 

b) Narrador testemunha, pois é uma das personagens que vivem a história contada, mas não é uma 

personagem principal. 

c) Narrador onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos e o 

comportamento das personagens, podendo, inclusive, descrever situações simultâneas, embora 

essas ocorram em lugares diferentes. 

d) Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o narrador 

onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações e personagens, confere os fatos, mas 

apenas de um ângulo. 

e) Narrador onisciente neutro, pois relata os fatos e descreve as personagens, no entanto, não tenta 

influenciar o leitor com opiniões a respeito das personagens, falando apenas sobre os fatos 

indispensáveis para a compreensão da leitura. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
 

 

 

1. Sobre os tipos textuais, é correto afirmar, exceto: 

a) Os tipos textuais são: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. 

b) Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações 

lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. 

c) Geralmente variam entre cinco e nove tipos. 

d) Possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo 

do autor, conteúdo, composição e função. 

e) Os tipos de textos apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a 

influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira predeterminada, 

apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os 

diversos gêneros. 

 

2. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. 

 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 

Para matar-me, e novas esquivanças; 

Que não pode tirar-me as esperanças, 

Que mal me tirará o que eu não tenho. 
(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.) 

 

Porém já cinco sóis eram passados 

Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca doutrem navegados, 

Prosperamente os ventos assoprando, 

Quando uma noite, estando descuidados 

Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 

Sobre nossas cabeças aparece. 
(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.) 

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. 

a) Lírico e épico 

b) Épico e lírico 

c) Dramático e épico 

d) Lírico e dramático 

e) Épico e dramático 
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3. Preencha os parênteses com os números correspondentes; em seguida, assinale a alternativa que 

indica a correspondência correta. 

 

1. Narrar 

 

2. Argumentar 

 

3. Expor 

 

4. Descrever 

 

5. Prescrever 

 

( ) Ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações, com 

emprego abundante de verbos no modo imperativo. 

 

( ) Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como 

explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. 

 

( ) Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço 

e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. 

 

( ) Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um 

objeto etc., com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. 

 

( ) Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a 

defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é: apresentação de ideia principal, argumentos e 

conclusão. 

 

a) 4, 2, 3, 1, 5 

b) 5, 3, 1, 4, 2 

c) 2, 3, 1, 4, 5 

d) 5, 3, 4, 1, 2 

e) 3, 5, 1, 2, 4 

 

4. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, dês que esfez as muralhas 

sagradas de Troia; muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu 

sofrimento inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.  
HOMERO. Odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. Coleção Universidade. (Fragmento).  

 

O texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta 

do fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que este:  

a) Tem como característica principal a existência de cinco fatores: tempo, espaço, narrador, 

personagem e enredo.  

b) Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade, a partir da 

presença marcante de um eu lírico. 

c) Gira em torno, principalmente, do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do 

que no conteúdo.  

d) Celebra, em estilo solene e grandioso, um acontecimento histórico protagonizado por um herói.  

e) Concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história 

 

5. Considere o texto: 

 

"O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 

1963, tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. (...) Bem, mas não 

convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial 

quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara 
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do palco, do cenário e principalmente dos personagens principais, bem como da comparsaria, desse 

 
(Fragmento do livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo) 

 

Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima: 

a) O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. 

b) É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. 

c) Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que 

aconteceu com x ou y em tal lugar ou tal hora. 

d) Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. 

e) É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. 

 

 

6. Para responder sobre os tipos de narradores, leia os fragmentos abaixo: 

 

I.  

que não podia mais pra afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado 

pra sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da 

família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou 

foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado! A dor já estava sendo cultivada pelas 

aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho 

conto O peru de natal, de Mário de Andrade). 

II.  

em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado daquelas 

cinco léguas cabritando na estrada péssima. Aliás o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já 

(Fragmento do conto O poço, de Mário de Andrade). 

III.  ia gesto de ir embora. Primeiramente espraiou 

os olhos, como a ver se estava só. Talvez quisesse beijar a sepultura, o próprio nome do marido, 

mas havia gente perto, sem contar dois coveiros que levavam um regador e uma enxada, e iam 

falando de um enterro daquela manhã. Falavam alto, e um escarnecia do outro, em voz grossa: 

"Eras capaz de levar um daqueles ao morro? Só se fossem quatro como tu". Tratavam de caixão 

pesado, naturalmente, mas eu voltei depressa a atenção para a viúva, que se afastava e caminhava 

lentamente, sem mais olhar para trás. Encoberto por um mausoléu, não a pude ver mais nem 

melhor que a princípio. Ela foi descendo até o portão, onde passava um bonde em que entrou e 

orial de Aires, de 

Machado de Assis). 

IV.  

tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho 

único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e 

fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão 

independentes, por que não se fundem num só bloco, servindo-me de lastro? É que são 

demasiado integ  

 

Os narradores classificam-se, respectivamente, em: 

a) narrador onisciente seletivo; narrador onisciente; narrador testemunha e narrador personagem. 

b) narrador personagem; narrador testemunha, narrador onisciente e narrador onisciente seletivo. 

c) narrador testemunha; narrador personagem; narrador onisciente e narrador onisciente seletivo. 

d) narrador personagem; narrador onisciente, narrador onisciente seletivo e narrador testemunha. 

e) narrador personagem; narrador onisciente, narrador testemunha e narrador onisciente seletivo. 
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7. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, 

correto dizer que ela se apresenta: 

a) fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade; 

b) viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador; 

c) perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador; 

d) isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa à verdade; 

e) indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los 

 

 

8. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi 

interposto no episódio: 

 

a) o lugar 

b) a época 

c) as personagens 

d) o fato 

e) o modo 

 

9. Leia o trecho abaixo: 

 

respi

num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente 

ispector) 

 

Em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, 

como Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz: 

 

a) A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar. 

b) O intimismo da narrativa, que ignora os problemas sociais de seus personagens 

c)  A construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da 

opressão. 

d) A necessidade de provar que as ações humanas resultam do meio, da raça e do momento. 

e) A busca de traços peculiares da Região Nordeste. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

É muito comum pensarmos que o gênero épico desdobrou-se no narrativo e se extinguiu. No entanto, ele 

sempre esteve presente na literatura e, atualmente, tem ganhado um espaço especial no cinema. Bons 

exemplos disso são o sucesso de Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, e Star Wars, todas produções que 

têm como enredo a narração dos grandes feitos de um povo, um reino, uma comunidade ou de heróis 

específicos.  

 

  

 
<Disponível em: https://www.sideshowtoy.com/wp-content/uploads/2014/07/star-wars-darth-vader-life-size-feature-

400184.jpg> 

 

 Pensando nisso e nos conhecimentos adquiridos ao longo da aula, responda: a presença de um herói 

é suficiente para que uma obra seja considerada épica? 

  

https://www.sideshowtoy.com/wp-content/uploads/2014/07/star-wars-darth-vader-life-size-feature-400184.jpg
https://www.sideshowtoy.com/wp-content/uploads/2014/07/star-wars-darth-vader-life-size-feature-400184.jpg
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. b  

Bentinho, o personagem-narrador, leva o leitor pelos fatos conforme a sua perspectiva sobre os 

acontecimentos, pois não podemos afirmar que Capitu teve a chance de apresentar seu ponto de vista. 

Assim, o narrador é parcial, logo não é confiável. 

 

2. c 

O poema narra o acontecimento da morte de João Gostoso e, por isso, está próximo do gênero narrativo. 

 

3. O poema apresenta traços do gênero narrativo, pois ele apresenta um eu narrando sua experiência de 

vida, mesmo que através de um poema, normalmente associado ao gênero lírico. 

 

4. b  

nas narrativas autobiográficas, além do elemento nao-ficcional, ocorre correspondência entre o narrador 

e o autor e os personagens e pessoas reais. 

 

5. c 

por narrar os feitos da vida de Severino, a obra fica próxima da epopeia, apesar de seu lado lírico. 

 

6. a  

Narrador personagem, pois há traços de emoção por parte de quem narra, mostrando ao leitor seu ponto 

de vista sobre os fatos. 
 

 

Exercícios de casa 

 

1. d 

Tipo textual é a forma como um texto se apresenta. As tipologias mais usadas são: narração, descrição, 

dissertação (ou exposição), argumentação, informação e injunção. 

 

2. a  

o primeiro fragmento corresponde à lírica camoniana, tratando de assuntos mais interiorizados; 

entquanto o segundo é parte de Os lusíadas, que se propõe a narrar osgrandes feitos do povo português 

 

3. b  

a sequência de definições correta é  5, 3, 1, 4 e 2. 

 

4. d  

por se tratar de um poema épico, A odisseia se propõe a representar os feitos heroicos de um homem. 

 

5. c  

aqui, a narração é feita de um ponto de vista externo, próximo ao de alguém que assiste à cena distante 

dos acontecimentos, ou seja, um espectador. 

 

6. e  

Os narradores são, respectivamente, narrador personagem; narrador onisciente, narrador testemunha e 

narrador onisciente seletivo. 
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7. b  

um narrador em primeira pessoa como Bentinho torna a narrativa parcial, subordiando-a a sua visão de 

mundo e interpretação dos acontecimentos. 

 

8. e  

Não está explícita no texto a forma como o vigário foi morto. 

 

9. c  

ao contrário do que é comum na obra de Clarice Lispector  a preocupação com a atividade de narrar , 

A hora de estrela se preocupa com a constituição da personagem Macabéa como oprimida pelo meio 

me que vive, procedimento comum no romance de 30. 

 

 

Questão Contexto  

 

Não, somente a presença de um herói não é suficiente para uma obra ser épica. Existem outros gêneros 

narrativos, como o romance, por exemplo, que se prezam a narrar os feitos de um herói, porém o foco da 

narrativa não são somente seus feitos: podem existir tramas paralelas, demonstrando os desdobramentos que 

a épica teve ao longo dos séculos.  
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Exercícios: Introdução à geometria 

plana (FUVEST, UNICAMP E UNESP) 

21 
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EXERCÍCIOS DE AULA  
 

 

1. Na figura adiante, as retas r e s são paralelas, o ângulo 1 mede 45° e o ângulo 2 mede 55°. A medida, 

em graus, do ângulo 3 é: 

 
a) 50. 

b) 55. 

c) 60. 

d) 80. 

e) 100. 

 

2. As proposições abaixo são verdadeiras, exceto: 

a) Se, ao interceptar duas retas com uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes, 

então as retas são paralelas. 

b) Se duas retas são interceptadas por uma transversal, então, dos oito ângulos formados, quatro 

deles são correspondentes aos outros quatro. 

c) Se, ao interceptar duas retas com uma transversal, obtêm-se ângulos alternos internos 

congruentes, então as retas são paralelas. 

d) Se duas retas são interceptadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são 

congruentes. 

 

3. Observe esta figura: 

 

 
Nessa figura, os pontos F, A e B estão em uma reta e as retas CB e ED são paralelas. 

Assim sendo, o ângulo ABC mede: 

a) 39°. 

b) 44°. 

c) 47°. 

d) 48°. 
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4. Considere as retas r, s, t, u, todas num mesmo plano, com r//u. O valor, em graus, de 2x + 3y é: 

 
a) 64. 

b) 500. 

c) 520. 

d) 660. 

 

5. Na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AOB. Determine o valor de x e y. 

 
a) x = 13 e y = 49 

b) x = 15 e y = 35 

c) x = 12 e y = 48 

d) x = 17 e y = 42 

e) x = 10 e y = 50 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA  
 

 

1. As retas r e s da figura são paralelas cortadas pela transversal t. Se o ângulo B é o triplo de A, então             

B  A vale: 

 
a) 90°.  

b) 85°. 

c) 80°.  

d) 75°. 

e) 60°. 
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2. Sabendo-se que a soma de dois ângulos é 78° e um deles vale 3/5 do complemento  do outro, os 

valores dos ângulos são: 

a) 10° e 68°. 

b) 15° e 63°. 

c) 16° e 62°.  

d) 18° e 60°. 

e) 20° e 58°. 

 

3. Na figura a seguir, r//s e s//t. Nestas condições, determine as medidas indicadas. 

 

 
 

4. Na figura a seguir, temos r//s. Nessas condições, com relação ao número que expressa a medida y, em 

graus, pode-se afirmar que ele é um: 

 

 

 
a) número ímpar. 

b) número divisível por 3. 

c) múltiplo de 8. 

d) número primo. 

e) múltiplo comum de 4 e 35. 

 

5. As retas r1 e r2 são paralelas. O valor do ângulo a, apresentado na figura a seguir, é: 

 

 
a) 40°.   b) 45°.   c) 50°.   d) 65°.                        e) 130°. 
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6. O ângulo cujo suplemento excede em 6° o quádruplo do seu complemento, é: 

a) 58°. 

b) 60°. 

c) 62°. 

d) 64°. 

e) 68°. 

 

7. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal de modo que a soma de dois dos ângulos agudos 

formados vale 72°. Então, qualquer dos ângulos obtusos formados mede: 

a) 142°. 

b) 144°. 

c) 148°. 

d) 150°. 

e) 152°. 

 

8. Na figura abaixo, a e b são retas paralelas. 

 

 
 

A afirmação correta a respeito do número que expressa, em graus, a medida do ângulo a é: 

a) um número primo maior que 23. 

b) um número ímpar. 

c) um múltiplo de 4. 

d) um divisor de 60.  

e) um múltiplo comum entre 5 e 7. 

 

9. Observe essa figura: 

v  

Nessa figura, os segmentos AB e BC são perpendiculares, respectivamente, às retas r e s. Além disso, 

AP = PB, BQ = QC e a medida do ângulo POQ é θ. Considerando-se essas informações, é CORRETO 

afirmar que a medida do ângulo interno AOC do quadrilátero AOCB é: 

a) 2 . 

b) 
5

2
 . 

c) 3 . 

d) 
3

2
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10. Na figura, o ângulo a mede, em graus: 

 
 

a) 142. 

b) 144. 

c) 146. 

d) 148. 

 

 

PUZZLE  
 

 

Como você poderia expressar o número 100 usando apenas 

dígito ou algarismo numérico? 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

Traçando uma reta, repartindo o ângulo 3 em duas partes. Observe que ele é o ângulo 1 mais o ângulo 2. 

Então: 

ângulo 3 = ângulo 1 + ângulo 2 

 ângulo 3 = 45º + 55º 

 ângulo 3 = 100º 

 

2. d 

 

3. a = 60° 

b = 120° 

c = 50° 

d = 130° 

e = 50° 

 

Sendo DG//BC, temos G=B=X (ângulos correspondentes) 

No AEG , temos 105º=57º+ x 

x=48º (Teorema do ângulo externo) 

 

4. b 

 120º - 20º = 100º (ângulos alternos internos) 

X= Y (O.P.V.) 

X=Y=10 

Assim, 

   2x+3y = 2.100+3.100 = 200 + 300 = 500° 

 

5. e 

50 é o valor de y que ele encontrou e voltou naquela equação pra substituir. 

Equação I 

x+30=y-10 

x-y=-10-30 

x= y-40    

 

Somamos os três angulos:  

3y+x+20=180 

3y+x=160 Equação II 

Substituindo a (I) na (II): 

3y+y-40=160 

4y=200 

y=50 

 

Substituindo o valor de y na equação (I): 

x=y-40 

x=50-40 

x=10 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Pela figura podemos identificar que existe um ângulo B' correspondente ao ângulo B tal que B' é 

suplementar a A; 

Mas se B' e A são suplementares, podemos afirmar que:  B' + A = 180°. 

 De acordo com o enunciado, sabemos ainda que B = 3.A, sendo assim, temos: 

B + A = 180° 

3.A + A = 180° 

4.A = 180° 

A = 180° 

     4 

A = 45° 

Determinando o valor de B: 

B + A = 180° 

B + 45° = 180° 

B = 180°  45° 

B = 135° 

Resta-nos identificar o valor de B  A: 

B  A = 135°  45° = 90° 

 

2. d 

x + y = 78  

 

(3/5).(90-x) = y , substituindo na equação acima, teremos: 

 

 

x +(3/5).(90- + 270 - 3x = 390.... 

 

2x = 390 - 270  

 

x = 120 . : x = 60º, 

 

logo substituindo na equação x + y = 78, concluiremos que y = 18º 

 

 

3. a = 60° 

b = 120° 

c = 50° 

d = 130° 

e = 50° 

 

a=60°, (ângulos correspondentes) 

b+a=180 

b=180-a= 

180-60 

b=120 

 

130+e=180 

e=50=c 

d=130 
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4. e 

Veja temos a retas r//s e a transversal que corta as duas paralelas. 

 

Com isso temos: 

Y = 3x 11 

2x + 6 + y = 180 

 

Substituindo: 

2x + 6 + y = 180 

2x + 3x +6 - 11 = 180 

5x-5=180 

5x=180+5 

X=185/5 

X= 37 

 

Substituindo na primeira equação teremos: 

Y=3x-11 

Y=3.37-11 

Y=100 

100 não é ímpar 

100 não é divisível por 3 

100 não é número primo 

 

5. d 

Seja E o ponto de encontro (ângulo de 90º) 

Seja A o ponto superior (ângulo a) 

Seja O o ponto inferior (ângulo 130º) ---> ângulo suplementar = 50º 

 

Por E trace uma reta s paralela às retas r1, r2 

 

Ângulo sÊO = 50º (alternos e internos) ----> sÊA = 90º - 50º ----> sÊA = 40º 

 

a = ^40º (alternos e internos) 

 

6. c 

suplemento: 180-x 

complemento: 90-x 

 

o suplemento é maior que o quadruplo do complemento em 6° 

 

Portanto, temos: 

 

180-x = 4.(90-x) + 6° 

180-x = 360-4x +6° 

-x+4x= 366-180 

3x = 186 

x=186/3 

x= 62° 

 

7. b 

Aplicando Tales, temos que a soma dos dois ângulos agudos e os dois ângulos obtusos formados é 360°. 

Descontamos 72° dos ângulos agudos, restando 360° - 72° = 288° 

Dividimos por 2 para a resposta: 288° / 2 = 144° 
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8. d 

4α + 60 - α + 180 - 2α - 90 = 180 

 

α = 90 - 60 = 30° 

 um divisor de 60. 

 

9. a 

Veja que o APO ~ POB pelo caso LAL 

 

COQ ~ BOQ por LAL 

 

Sendo assim, temos:  

x + y = O 

AÔC = 2x + 2y 

AÔC = 2 (x + y) 

AÔC = 2º 

 

10. a 

 

 

Puzzle 

 

99 + 99/99 

ou 

9 + 9/9 + 9x9 + 9 
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Classes de Palavras: Substantivo e 

Artigo 
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RESUMO   
 

 

SUBSTANTIVOS 

Os substantivos podem ser definidos como palavras que denominam as coisas, pessoas, lugares, seres, 

sentimentos, estados, ações etc. Essa classe gramatical é composta por palavras variáveis em número (ou 

seja, singular e plural) e gênero (ou seja, masculino ou feminino). Eles podem ser encaixados em diversas 

classificações, como citadas abaixo: 

 

a) Podem ser concretos ou abstratos. 

Substantivos concretos: relativos a coisas reais ou tidas como reais, tangíveis, físicas (exemplos: casa, fada, 

pés, homem);  

Substantivos abstratos: relativos a estados, qualidades ou ações (exemplos: saudade, beleza, luta, corrida). 

 

b) Podem ser simples ou compostos. 

Substantivos simples: formados por um só radical (exemplos: carro, chuva, medo, banho); 

Substantivos compostos: formados por mais de um radical (exemplos: guarda-chuva, passatempo, couve-

flor, girassol) 

 

c) Podem ser próprios ou comuns. 

Substantivos próprios: específicos, começam sempre com letra maiúscula (exemplos: Escócia, Carlos, 

Europa, Silva) 

Substantivos comuns: não específicos (exemplos: estudante, mesa, ovo, copo) 

 

d) Podem ser primitivos ou derivados. 

Substantivos primitivos: não derivam de outra palavra de língua portuguesa (exemplos: pedra, jornal, amor) 

Substantivos derivados: derivam de outra palavra de língua portuguesa (exemplos: pedreiro, jornalista, 

amante) 

 

É importante destacar que essas classificações não são excludentes. Vejamos os exemplos abaixo: 

Pedra é, ao mesmo tempo, substantivo simples, comum, primitivo e concreto. 

João é, ao mesmo tempo, substantivo simples, próprio, primitivo e concreto. 

 

ARTIGOS 

O artigo é uma classe de palavras que precede o substantivo e indica se ele está sendo empregado de 

maneira definida ou indefinida. Ele tem o poder de substantivar outras classes gramaticais (por exemplo: 

olhar - verbo; o olhar - substantivo).  

 

Os artigos variam em gênero e número e, quanto à classificação, eles podem ser definidos ou indefinidos. 

Os artigos na língua portuguesa são: um (masculino, indefinido, singular), uns (masculino, indefinido, 

plural), uma (feminino, indefinido, singular), umas (feminino, indefinido, plural), o (masculino, definido, 

singular), os (masculino, definido, plural), a (feminino, definido, singular), as (feminino, definido, plural). 

 

OBS.: O uso do artigo, quando acompanhado do substantivo, pode marcar o conhecimento ou o 

desconhecimento de certos assuntos, como ainda, assumir um valor específico ou generalizador.  

 

Exemplos: 

Você já usou a blusa que eu te dei? (O artigo definido transmite a ideia de que a blusa em questão é um 

produto conhecido entre o falando e o ouvinte). 

Preciso comprar uma blusa nova. (O artigo indefinido transmite a ideia de que o falante pode comprar 

qualquer tipo de blusa, não há uma particularidade, é abordado de forma genérica).  
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EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino 

mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, 

com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso 

pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir 

lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous 

peraltas sem emprego. E de imperador! Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas 

festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, 

ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa 

sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro 

pessoal.  
(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas)  

 

A enumeração de substantivos expressa gradação ascendente em  

 

-  

 

 

 

 

2. As duas manas Lousadas! Secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos, em Oliveira, 

eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as 

tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade, não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração 

dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo 

encomendado nas Matildes, que seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem e que sua 

solta língua, entre os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. 
(Eça de Queirós, A ilustre Casa de Ramires) 

 

No texto, o emprego de artigos definidos e a omissão de artigos indefinidos têm como efeito, 

respectivamente: 

a) atribuir às personagens traços negativos de caráter; apontar Oliveira como cidade onde tudo 

acontece. 

b) acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens; marcar a generalidade das 

situações que são objeto de seus comentários. 

c) definir a conduta das duas irmãs como criticável; colocá-las como responsáveis pela maioria dos 

acontecimentos na cidade. 

d) particularizar a maneira de ser das manas Lousadas; situá-las numa cidade onde são famosas pela 

maledicência. 

e) associar as ações das duas irmãs; enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade. 
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As questões de números 03 a 04 baseiam-se em duas tirinhas de quadrinhos, de Maurício de Sousa 

(1935- Gonçalves Dias (1823-1864) 

 

 
 

 

Canção do Exílio 

(...) 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite  

Mais prazer encontro eu lá; 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

 

Onde canta o Sabiá. 
(Antônio Gonçalves Dias, Primeiros Cantos)  
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3. Observe com aten

balõezinhos dessa tirinha não estivessem com todas as falas dos personagens escritas em letras 

maiúsculas, a palavra palmeiras, que aparece em uma frase entre aspas, no segundo quadrinho, deveria 

ser escrita  

a) com inicial maiúscula, por se tratar de um substantivo próprio, nome do famoso time brasileiro 

de futebol.  

b) com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por 

 

c) com inicial maiúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por 

Gonçalves Dias.  

d) com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo com valor de adjetivo, a designar um time 

brasileiro de futebol.  

e) com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo próprio, nome da planta referida na 

 

 

4. Nas histórias em quadrinhos, geralmente, os balõezinhos contêm os diálogos, falas e monólogos 

interiores dos personagens. Entre os personagens de Maurício de Sousa, destaca-se o garoto 

itas crianças. No primeiro e 

terceiro quadrinhos da primeira tirinha, os balõezinhos, colocados acima da cabeça de Cebolinha, 

encontram-se vazios.  

Considerando o contexto, e, inclusive, o último quadrinho, pode-se interpretar que:  

a) Cebolinha permaneceu calado, ou não exprimiu pensamentos, nos balõezinhos do primeiro e 

terceiro quadrinhos. Isto indica sua falta de diálogo com o entediante passarinho.  

b) O personagem anuncia em voz baixa, no terceiro quadrinho, que irá declamar uma poesia 

romântica. Realiza seu desejo, utilizando-se de um megafone, no último quadrinho.  

c) Cebolinha emitiu discursos diretos, no primeiro e terceiro quadrinhos. No entanto, o que disse 

não pôde ser ouvido porque sua voz foi abafada pelas onomatopeias que expressam o piado alto, 

insistente e perturbador do passarinho.  

d) A expressão facial de Cebolinha, no primeiro quadrinho, indica que ele se esqueceu do que iria 

dizer, no terceiro quadrinho.  

e) Os balõezinhos encontram-se vazios porque Cebolinha emitiu frases impróprias, ou não-

publicáveis, no primeiro e terceiro quadrinhos. Por isso, sua voz não pode ser ouvida. 

 

5. Tablets nas escolas  

 

Ou seja, não é suficiente entregar equipamentos tecnológicos cada vez mais modernos sem uma 

perspectiva de formação de qualidade e significativa, e sem avaliar os programas anteriores. O risco é 

de cometer os mesmos equívocos e não potencializar as boas práticas, pois muda a tecnologia, mas as 

práticas continuam quase as mesmas. Com isso, podemos nos perguntar pelos desafios da didática 

diante da cultura digital: o tablet na sala de aula modifica a prática dos professores e o cotidiano 

escolar? Em que medida ele modifica as condições de aprendizagem dos estudantes? Evidentemente 

isso pode se desdobrar em inúmeras outras questões sobre a convergência de tecnologias e 

linguagens, sobre o acesso às redes na sala de aula e sobre a necessidade de mediações na perspectiva 

dos novos letramentos e alfabetismos nas múltiplas linguagens. Outra questão que é preciso pensar 

diz respeito aos conteúdos digitais. Os conteúdos que estão sendo produzidos para os tablets 

realmente oferecem a potencialidade do meio e sua arquitetura multimídia ou apenas estão servindo 

como leitores de textos com os mesmos conteúdos dos livros didáticos? Quem está produzindo tais 

conteúdos digitais? De que forma são escolhidos e compartilhados? Ou seja, pensar na potencialidade 

que o tablet oferece na escola  acessar e produzir imagens, vídeos, textos na diversidade de formas 

e conteúdos digitais  implica em repensar a didática e as possibilidades de experiências e práticas 

educativas, midiáticas e culturais na escola ao lado de questões econômicas e sociais mais amplas. E 

isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e 

compartilhando na cultura digital.  
(Tablets nas escolas. www.gazetadopovo.com.br. Adaptado.) 
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No último período do texto, os termos saberes e fazeres são  

a) adjetivos.  

b) pronomes.  

c) substantivos.  

d) advérbios.  

e) verbos. 

 

6.  

 

 
(http://educacao.uol.com.br. Adaptado.) 

 

Para que a fala do pescador seja coerente, as lacunas do primeiro balão devem ser preenchidas, de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, com:  

a) bocão  homenzão  rapagão.  

b) bocona  homão  rapazão.  

c) bocarra  homenzão  rapazão.  

d) bocarra  homenzarrão  rapagão.  

e) bocão  homenzarrão  rapazão. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. Leia o poema de Mário Quintana: 

 

De gramática e de linguagem 

E havia uma gramática que dizia assim: 

tudo quanto indica 

 

Eu gosto é das cousas. As cousas, sim!... 

As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se 

em excesso. 

 

As cousas são quietas. Bastam-se. Não se metem com ninguém. 

Uma pedra. Um armário. Um ovo. (Ovo, nem sempre, 

Ovo pode estar choco: é inquietante...) 

As cousas vivem metidas com as suas cousas. 

E não exigem nada. 

Apenas que não as tirem do lugar onde estão. 

E João pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta. 

Para quê? não importa: João vem! 

E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão. 

Amigo ou adverso... João só será definitivo 

Quando esticar a canela. Morre, João... 

Mas o bom, mesmo, são os adjetivos, 

Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto. 

Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro. Luminoso. 

Sonoro. Lento. Eu sonho 

http://educacao.uol.com.br/
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Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos 

Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais. 

Ainda mais: 

Eu sonho com um poema 

Cujas palavras sumarentas escorram 

Como a polpa de um fruto maduro em tua boca, 

Um poema que te mate de amor 

Antes mesmo que tu saibas o misterioso sentido: 

Basta provares o seu gosto... 

 

No poema, a relação entre as pessoas e as cousas é de  

a) contiguidade.  

b) oposição.  

c) semelhança.  

d) compatibilidade.  

e) complementaridade 

 

2. Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Joaquim Barbosa:  

 

Entrevistador:  O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso?  

Entrevistado:  Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número 

imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. 

Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme 

de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. 

É um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais 

diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas 

decisões não deveriam passar de duzentas, trezentas por ano. Hoje, são analisados cinquenta mil, 

sessenta mil processos. É uma insanidade. 
 Veja, 15/06/2011. 

 

substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos 

seja, respectivamente,  

a) figurado e próprio.  

b) abstrato e concreto.  

c) específico e genérico.  

d) técnico e comum.  

e) lato e estrito. 

 

3.  

 
 

Pegamos os nossos 24.253 km de fronteiras e os esticamos em uma linha reta. Assim, fica possível 

entender o que acontece em cada canto desse Brasilzão: ______ invasões de terra, ______ de drogas 

e cenários de tirar o fôlego. 
(htto:super.abril.com.br. Adaptado) 
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As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por:  

a) ocorre  tráfego.  

b) há  tráfico.  

c) existe  tráfego.  

d) se vê  tráfego.  

e) acontece  tráfico. 

 

 

4. Outro nome do racismo  

 

Odeio surtos de bom-mocismo, remorsos súbitos, arrastões morais. Abomino a retórica politicamente 

correta, paternalismos vesgos, equívocos bem-intencionados. Assisto pois com fastio e espanto às 

discussões sobre a implantação de um sistema de cotas, na universidade, para estudantes de pele 

negra. No Ceará, baseado no mesmo voluntarismo míope, tramita na Assembleia projeto que garante 

cotas no vestibular para estudantes da escola pública. As duas propostas padecem do mesmo pecado 

original: pretendem remediar uma injustiça histórica através de outra. A perversa desigualdade 

brasileira tem raízes profundas, construídas ao longo de 500 anos de exploração, preconceito e 

exclusão. Portanto, não será resolvida na base de decretos e canetadas oficiais. O tal sistema de cotas 

aponta no alvo errado. Em vez de combater o problema em suas causas primeiras, procura apaziguar 

nossas consciências cívicas investindo contra o que, na verdade, é só uma consequência. Se queremos, 

de fato, estabelecer políticas compensatórias a favor dos excluídos, que apontemos então nossa 

indignação para o coração da desigualdade: é preciso investir maciçamente na educação básica, 

elevando efetivamente o nível da escola pública. Ao adotarmos cotas e cursinhos pré-universitários 

exclusivos para negros, estaríamos na verdade estabelecendo um retrocesso histórico, 

institucionalizando o questionável conceito de raça. Ressuscitaríamos assim, quem sabe, as teses de 

Nina Rodrigues. Reforçaríamos a ideia anacrônica de que as raças são naturais e, por consequência, 

que uma pode realmente ser superior às outras. Assim, só alimentaríamos ainda mais o preconceito. 

Oficializaríamos o gueto e a discriminação. Os adeptos da ideia se defendem com nova pérola do 

pensamento politicamente correto. Falam de uma tal ''discriminação positiva''. Em bom português, não 

passa de uma outra forma de racismo. Um racismo às avessas. Mas o mais puro e insuportável racismo. 
 (Lira Neto. O POVO: 14/9/2001)  

 

Os complementos de Odeio e Abomino apresentam o mesmo tipo de estrutura sintática: uma série de 

três sintagmas nominais. Esse paralelismo entre as duas construções é quebrado apenas pela forma do 

sintagma a retórica politicamente correta, o qual se diferencia dos outros por estar no singular e por 

ser determinado pelo artigo definido a .  

 

Pode-se inferir daí que o autor considera a retórica politicamente correta um fato: 

a) amplamente conhecido  

b) de menor importância  

c) pouco comum  

d) de grande importância  
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5.  

 

 
 

Do ˮ é  

a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo 

ˮ.  

b) ˮ no verbo 

coisarˮ.  

c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer 

verbo não lembrado.  

d) ˮ em verbo coisarˮ, reiterando 

um esquecimento. 

 

Texto para as questões 6 e 7. 

 

A sensível 

Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida: uma crise de profunda 

piedade. A cabeça tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar perdoar tanto. Não podia olhar o rosto 

de um tenor enquanto este cantava alegre  virava para o lado o rosto magoado, insuportável, por piedade, 

não suportando a glória do cantor. Na rua de repente comprimia o peito com as mãos enluvadas  assaltada 

de perdão. Sofria sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria. Essa mesma senhora, que sofreu 

de sensibilidade como de doença, escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar a 

bordadeira. Era mais um passeio que uma necessidade. Isso ela sempre soubera: passear. Como se ainda 

fosse a menina 

Assim foi procurar a bordadeira, no domingo de manhã. Desceu uma rua cheia de lama, de galinhas e de 

crianças nuas  aonde fora se meter! A bordadeira, na casa cheia de filhos com cara de fome, o marido 

tuberculoso  a bordadeira recusou-se a bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto de cruz! Saiu 

-

desde pequena, fora muito limpa. Em casa almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheia de 

perplexidade diante da liberdade da bordadeira pobre. Senão talvez um sentimento de espera. A liberdade.  
(Clarice Lispector. Os melhores contos de Clarice Lispector, 1996.) 

 

6. A narrativa delineia entre as personagens da senhora e da bordadeira uma relação de  

a) cumplicidade, entendida como ajuda entre duas mulheres cujas vidas mostram-se tão distintas.  

b) animosidade, marcada pela recusa afrontosa da segunda em atender ao pedido emergencial da 

primeira.  

c) oposição, determinada pela superioridade social e econômica da primeira e a liberdade da 

segunda.  

d) sujeição, fortalecida naturalmente pelas condições econômicas da primeira, superiores às da 

segunda.  

e) incompreensão, decorrente do desejo da primeira de que a segunda trabalhasse num dia de 

domingo. 
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7. ntenção de  

a) ironizar a ideia de sentimento, então destituído de subjetividades e ambiguidades na expressão 

da senhora.  

b) priorizar os aspectos relacionados aos sentimentos, como conteúdo temático do conto e 

expressão do que vive a senhora.  

c) explorar a ideia de liberdade em uma narrativa em que o efeito de objetividade limita a expressão 

dos senti - mentos da senhora.  

d) traduzir a expressão comedida da senhora ante a vida e os sentimentos mais intensos, como na 

relação com a bordadeira.  

e) dar relevância aos aspectos subjetivos das relações humanas, pondo em sintonia os pontos de 

vista da senhora e da bordadeira. 

 

8. BONS (IN)VENTOS 

 

Universitários mineiros se destacam no desenvolvimento de protótipos de aviões 

 
(Alessandra Ribeiro) 

 

ão de moração tornou-se recorrente na premiação do campeonato 

anual promovido nos Estados Unidos pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE, na sigla em 

inglês), a Aerodesign East Competition. O desafio consiste em projetar e construir aeronaves 

radiocontroladas, com capacidade de transportar cargas. Na última edição, encerrada em março, com 

a participação de 75 grupos das Américas, da Ásia e da Europa, duas equipes mineiras alcançaram o 

segundo lugar, em diferentes categorias: a Uirá, da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), na classe 

em Ki Voa, da Universidade Federal de São João del-  

 

Instituições mineiras de ensino superior figuram anualmente na lista de vencedores da competição 

desde 2006, quando o primei  ficaram, respectivamente, com 

as equipes  

Uai-So-Fly, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Tucano, da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Pouco antes, em 2004, o grupo CEAV-UAV, também da UFMG, havia conquistado o 

vice-campeonato. Nessa categoria, os participantes devem construir aeronaves com dimensões totais 

de, no máximo, metros, capazes de decolar na distância máxima de metros, com o uso de motores 

elétricos limitados à potência de 1000 watts. O uso de materiais compostos como fibra de carbono ou 

vidro  é vetado na estrutura dos aviões. 

 ter dimensões reduzidas e pesar, em média, gramas. Além 

disso, a equipe precisa transportar a aeronave dentro de um tubo de 15,3 centímetros de diâmetro. 

Quanto me- 

nor o comprimento do tubo, mais pontos são ganhos. As aeronaves também têm de usar motores 

elétricos e decolar por lançamento manual. Foi nesta categoria que a Trem Ki Voa (TKV), da UFSJ, 

subiu pela primeira vez no pódio da Aerodesign East Competition. 

 

A equipe micro teve sua participação iniciada em 2010, por iniciativa de estudantes do curso de 

 cá, participamos de todas as competições, sendo vice-campeões 

nacionais em 2012 e 

2014 e vice-  conta o professor Cláudio Pellegrini, orientador do grupo, 

que conta com o apoio do Programa Santos Dumont, da FAPEMIG. O edital batizado com o nome do 

e Minas Gerais, estimula o espírito empreendedor de alunos de graduação, 

por meio do financiamento de projetos focados em iniciação tecnológica. O apoio financeiro abrange 

a participação de equipes em competições de caráter educacional, como as promovidas pela SAE. 

 

 UFSJ, a Coiote, criada em 2001. Três anos mais tarde, as 

duas se unificaram e decidiram adotar a alcunha Trem Ki Voa, uma referência (ou reverência) ao dialeto 

mineiro. Os 

nomes das equipes, aliás, demonstram o nível de criatividade dos participantes. Na mesma 

universidade, a NoizAvua, que reúne estudantes das engenharias Civil, Mecatrônica e de 
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Telecomunicações do campus Alto Paraopeba, estreou em 2012 na SAE Brasil Aerodesign, competição 

brasileira que garante a classifi- 

cação ao desafio internacional. Já na primeira participação, o grupo recebeu menção honro- 

sa por apresentar o melhor projeto não custeado. Desde então, já conseguiu patrocínios pontuais, um 

deles também viabilizado pelo programa da FAPEMIG. 

 

 estudantes, o projeto e a construção de uma aeronave de carga não tripulada controlada a 

distância é uma oportunidade única de testar seus conhecimentos, de modo a desenvolver a 

capacidade de trabalhar em equipe e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo das várias 

unidades curriculares, por vezes tão distintas, de seu Cláudio Pellegrini (...). O professor 

ressalta que isso vale, inclusive, para os estudantes sem formação específica em aeronáutica  caso das 

 participação também desenvolve a autonomia no aprendizado, característica 

essencial em um mercado de trabalho em constante  
(MINAS FAZ CIÊNCIA, jun/jul/ago de 2015. P. 31-2.) 

 

Releia a frase: 

errada em março, com a participação de 75 grupos das Américas, da Ásia e da 

Europa, duas equipes mineiras alcançaram o segundo lugar, em diferentes categorias: a Uirá, da 

Universidade Federal  Trem Ki Voa, da Universidade Federal 

de São João del-   

 

 adjetivo. Entretanto, não está explicito o substantivo que 

ele qualifica, que seria: 

a) classe. 

b) avião. 

c) edição. 

d) grupo. 

e) equipe. 

 

9. CELULARES EXPLOSIVOS, IDEIAS NEM TANTO 

Sou uma nulidade no uso do celular. Mal conheço a senha para tirar as mensagens lá de dentro e, pelo 

que vejo, meu aparelho é forte candidato a uma dessas explosões que têm acontecido ultimamente. 

Pinóquio não primava pela responsabilidade nos compromissos assumidos, mas seu Grilo Falante, de 

cartola e guarda-chuva, conhecia as virtudes da polidez e da adequação. Não tomava a palavra antes 

de um minúsculo pigarro de advertência. 

Inseto mutante, o celular está para o grilo de Pinóquio um pouco como a guitarra elétrica para o antigo 

violão. Adota os tons mais estridentes, descabelados e imperativos, a que as pessoas obedecem numa 

coreografia alucinada. A pose mais estudada da grã-fina se estilhaça em aflição e pânico enquanto ela 

remexe na bolsa à procura do aparelho; o taxista mais inerte e distraído pula ao menor toque, como se 

tivesse uma aranha dentro do carro. E nem se sabia que aquilo era carregado de dinamite. 
(COELHO, M. Folha de S. Paulo., São Paulo, 10 maio 2006, p. E 10. Ilustrada.) 

 

No texto, o artigo definido pode ser identificado em todas as orações a seguir, EXCETO em: 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Observe o anúncio publicitário abaixo:  

 

O anúncio da rede Hortifruti 

provocar o humor. Explique o valor semântico do artigo indefinido uma  dentro do contexto. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

alternativas A 

e B estão incorretas porque o uso da gradação se dá pela recorrência de adjetivos. 

 

2. d 

servem para particularizar as características atribuídas às irmãs.   

 

3. b 

-se que o termo alude 

ao reconhecido time de futebol de São Paulo.  

 

4. c 

Ao interpretar a tirinha é possível perceber que Cebolinha tenta emitir um determinado discurso, mas 

seu som é abafado pelo canto do passarinho, por isso, no último quadrinho, temos o personagem 

utilizando um megafone para potencializar a sua voz diante do canto da pequena ave; só assim, as suas 

palavras tornam-se reconhecíveis e legíveis para o interlocutor.  

 

5. c 

verbo. 

 

6. d 

De acordo com a norma-

homenzarrão e rapagão, respectivamente.  

 

Exercícios de casa  

 

1. b 

- s cousas 

são quietas. Bastam- -se que há uma relação de contradição 

 

 

2. c 

substantiv

ao substantivo um valor genérico. 

 

3. b 

 

 

4. a 

 que esse 

conhecimento é comum aos leitores, ao particulariza-lo.  
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5. b 

 

 

6. c 

Entre a bordadeira e a senhora há uma relação de contraste, uma vez que a primeira possui uma situação 

econômica inferior e fragilizada, fazendo com que a senhora fique perplexa ao notar que a bordadeira 

rejeitou o trabalho. Além disso, o contraste está na questão da liberdade, enquanto a bordadeira a possui, 

aparentemente, a senhora não consegue se sentir livre, mesmo dentro de sua própria casa. 

 

7. b 

Quando um adjetivo assume, dentro de um determinado contexto, uma outra função gramatical, temos 

a criação de uma derivação imprópria. O título do texto substantiva um adjetivo que traduz o perfil 

psicológico da personagem.  

 

8. a 

Trem Ki Voa, da 

Universidade Federal de São João del-  

 

9. c 

 

 

Questão Contexto  

 

verduras presentes a fim de que o interlocutor  e possível consumidor  seja estimulado a compra-las no 

Hortifruti.  

 



 

 
Q
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Quí. 
 

Professor:  Abner Camargo 

Monitor:  João Castro 
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Aspectos macroscópicos da 

matéria 

20 

fev 
 

 

RESUMO   
 

 

Matéria  

Definição: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço.  

Exemplo: Madeira, vidro, plástico.  

 

Corpo: porção limitada da matéria.  

Exemplo: Pedaço de madeira, caco de vidro, tronco de árvore.  

 

Objeto: corpo com utilidade ao homem.  

Exemplo: Cadeira, copo, mesa. 

 
Propriedades Gerais (comuns a todo tipo de matéria)  

• Massa (define quantidade de matéria), inércia (resistência da matéria à aceleração), extensão (volume) 

• Impenetrabilidade (dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço), compressibilidade 

(possibilidade de redução de volume sob aplicação de pressão)  

•  Elasticidade (contrário à compressibilidade, volta ao tamanho), porosidade (espaços vazios entre 

moléculas) 

•  Divisibilidade (possibilidade de dividir em tamanhos menores) e indestrutibilidade (Lavoisier. Matéria não 

é destruída nem criada, mas transformada. Ideia de reação química) 

•  

• Propriedades específicas da matéria  

• a. Ponto de Fusão (PF)  é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido a 

uma determinada pressão. 

• b. Ponto de Ebulição (PE)  é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso 

a uma determinada pressão. 

• c. Densidade  é a relação entre a quantidade de matéria em massa e o seu volume. A densidade absoluta 

de um corpo é igual a m/V. Se a massa é medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos, a 

densidade é obtida em gramas por centímetros cúbicos. 

Fenômenos físico e químico 

 

Os fenômenos físicos são aqueles em que a constituição da matéria não muda. Como por exemplo, as 

passagens de estado físico. Já os fenômenos químicos são caracterizados pela mudança da constituição da 

matéria em que os materiais iniciais são chamados de reagentes e os finais são chamados de produtos. 
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 Exemplo fenômeno físico: 

 
 

 

Exemplo fenômeno químico: 

 

 
 

Classificação da Matéria 
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Substancia pura  

 

Formada por átomos ou moléculas iguais apresentam propriedades físico-químicas próprias. 

As substancias puras podem ser classificadas em: 

Substancia simples 

Substancia formada por apenas um tipo de elemento químico 

Exemplos :  Gás oxigênio O2, Gás cloro Cl2, Gás helio He,etc. 

Substância Composta 

Formada por dois ou mais elementos Químicos 

Exemplos: Água H2O, Amônia NH3, Gás carbônico CO2 

 

Misturas 

 

Misturas são formadas por duas ou mais substancias (simples ou compostas), cada uma delas será 

denominada componente da mistura. 

Mistura Homogênea 

Toda mistura que apresenta uma única fase. (Aspecto uniforme e mesmas características em qualquer ponto 

de sua extensão.) 

Exemplo:  Água + etanol 

Mistura Heterogênea 

Toda mistura que apresenta duas ou demais fases 

Exemplo: Água + Óleo de cozinha 

 

Mistura versus Sistema 

 

O conceito de mistura está contida no conceito de sistemas, mas esses conceitos podem ser confusos em 

alguns casos.  

 

Por isso, é crucial que entenda: Para ser mistura, deve ter mais de uma substância presente (mais de um tipo 

de molécula). Um sistema, por outro lado, pode ser formado por mais de uma fase e apenas uma substância.  

 

Sistemas: homogêneos e heterogêneos, exemplo: Água ou água com gelo 

 

Misturas: Areia + sal; Água e óleo; diversos tipos de materiais sólidos (areia, bolas de gude, granito etc). 

Sempre mais de um componente.   

 

Alotropia 

 

Quando uma substância simples varia o número de átomos, ou sua estrutura cristalina, outra substância é 

formada e a este fenômeno atribuímos o nome de Alotropia. Em resumo a Alotropia ocorre quando um 

mesmo elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. 

Exemplos: Gás oxigênio O2 e Gás Ozônio O3, Enxofre Rômbico e Enxofre Monoclínico, Carbono grafita e 

Carbono diamante. 

 

Mudanças de estado físico 

 
Gráfico (Tempo x Temperatura) 
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Um sistema constituído apenas por uma substância pura, no estado sólido ao ser aquecido obtêm-se um 

gráfico do seguinte modo: 

 

 
 

Misturas: o gráfico de mudança de estado de misturas geralmente não apresentam patamares (locais onde a 

temperatura permanece constante dentro de um intervalo de tempo). 

 

 

Exceções: 

          Mistura Eutética                                                                            Mistura Azeotrópica  

   (temperatura de fusão constante)                                                (temperatura de ebulição constante) 

  
 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. 

esses três conceitos. 

 I. Matéria (mármore): tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço.  

II. Corpo (bloco retangular de mármore): porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se 

presta a um determinado uso.  

III. Objeto (estátua de mármore): porção limitada de matéria.  

 

Assinale  

a) se somente a afirmativa I é correta.  

b) se somente a afirmativa II é correta.  

c) se somente a afirmativa III é correta.  

d) se somente as afirmativas I e II são corretas.  

e) se as afirmativas I, II e III são corretas. 
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2. Julgue os itens abaixo, indicando aqueles que se referem a propriedades químicas das substâncias e, 

aqueles que se referem a propriedades físicas das substâncias.  

1) A glicose é um sólido branco.  

2) O etanol entra em ebulição a 78,5°C.  

3) O éter etílico sofre combustão.  

4) O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão.  

5) O metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água 

 

3. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que 

apresenta três substâncias simples e duas compostas. 

a) H2O, Hg, HI, Fe, H2S 

b) Au, O2, CO2, HCl, NaCl, 

c) S, O2, O3, CH4, CO2 

d) H2SO4, Cu, H2, O2 

e) Au, Ag, Cl2, H2CO3, H2 

 

4. Considere o gráfico abaixo: 

 

 
 

 

a) uma substância pura e uma mistura.  

b) uma solução e uma substância pura.  

c) uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea.  

d) duas soluções.  

e) duas substâncias puras 

 

5. Qual é a alternativa em que só aparecem misturas?  

a) Grafite, leite, água oxigenada, fósforo vermelho.  

b) Ferro, enxofre, mercúrio, ácido muriático.  

c) Areia, açúcar, granito, metanol.  

d) Vinagre, álcool absoluto, água do mar, gás amoníaco.  

e) Ar, granito, vinagre, água sanitária. 

 

6. Qual é o estado físico (sólido, líquido, gasoso) das substâncias da tabela abaixo, quando as mesmas se 

encontram no deserto da Arábia à temperatura de 50 °C (pressão ambiente = 1 atm)? 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. Para saber se o benzeno é mais volátil do que o ortoxileno, deve- se consultar uma tabela de  

a) densidades.  

b) calores de combustão.  

c) temperaturas de ebulição.  

d) temperaturas de fusão.  

e) calores de formação 

 

2. Após uma aula sobre propriedades físicas da matéria, um professor de química entregou a um de seus 

alunos dois recipientes, A e B (mostrados abaixo), fechados, sem rótulos (sem identificação), contendo 

um recipiente apenas água líquida e outro, benzeno líquido, ambos puros e incolores. Para identificar 

as substâncias sem abrir os recipientes, o aluno colocou-os num banho de gelo e, após certo tempo, 

notou que no recipiente A existia uma fase sólida na superfície e, no recipiente B, observou a presença 

de fase sólida no fundo (vide figura).  

 
Julgue os itens:  

1) O recipiente A contém água.  

2) A fase sólida de qualquer substância tem densidade maior que a de sua fase líquida.  

3) O aluno não usou nenhum dado de propriedade física para ajudá-lo na identificação das 

substâncias contidas nos recipientes A e B.  

4) Benzeno e água são imiscíveis, porque têm densidades diferentes. 

 

3. Calcule a densidade das seguintes substâncias:  

 

 
 

Sabe-se que a = 1 cm; a massa do ferro = 7,8 g; a massa do chumbo = 11,3 g e a                                                            

massa do mercúrio = 13,6 g. 
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4. Para identificar três líquidos - de densidades 0,8, 1,0 e 1,2 - o analista dispõe de uma pequena bola de 

densidade = 1,0. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho abaixo, podemos afirmar 

que:  

 

 
a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2.  

b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0.  

c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2.  

d) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 1,0 e 0,8.  

e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 

 

5. Durante a ebulição de um líquido homogêneo, sob pressão constante, a temperatura varia conforme 

indica o gráfico abaixo:  

 
Pergunta-se:  

a) Com certeza trata-se de uma substância pura?  

b) Por quê? 

 

6. Ao adicionarmos açúcar a um suco, notamos que após certa quantidade, o açúcar não mais se dissolve 

ou seja, é a maior quantidade de soluto que se pode dissolver numa dada quantidade de solvente a 

uma certa temperatura. Assim sendo, um suco adoçado com açúcar, quanto ao número de fases, pode 

ser:  

a) sempre monofásico.  

b) sempre bifásico.  

c) monofásico ou bifásico.  

d) monofásico ou trifásico.  

e) bifásico ou trifásico. 

 

7. Fósforo branco e fósforo vermelho são substâncias (I) que exemplificam o fenômeno conhecido por 

(II). 31P e 33P representam átomos (III), poi

texto, os algarismos romanos devem ser substituídos, respectivamente, por: 

a) simples, isomeria, isóbaros, elétrons. 

b) compostas, alotropia, isótonos, nêutrons.  

c) simples, isobaria, isótopos, massa.   

d) compostas, tautomeria, isóbaros, massa.  

e) simples, alotropia, isótopos, prótons 
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8. Indique o número de fases em cada um dos sistemas abaixo:  

I) água e cloreto de chumbo II (insolúvel);  

II) água e açúcar dissolvido;  

III) água e açúcar em excesso;  

IV)H2 ⇌ H2O(v) ;  

V) H2(g) e H2O(ℓ) ⇌ H2O(v) ;  

VI)CaO(s) + CuSO4(s) ;  

VII) N2(g) + CO2(g) ;  

VIII) água + açúcar + sal (dissolvidos);  

IX) água e sal em excesso  

X) álcool e água. 

 

 

9. Esta questão apresenta três afirmativas que podem estar corretas ou incorretas. Responda-as, 

obedecendo ao seguinte código:  

 
 

O conteúdo do recipiente acima representa um sistema:  

I) formado por substância pura.  

II) constituído por uma única substância.  

III) trifásico. 

 

a) Somente a afirmativa I é correta.  

b) Somente a afirmativa II é correta.  

c) Somente a afirmativa III é correta.  

d) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

e) As afirmativas I, II e III são corretas.  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Inalando conhecimento 

Em um dia qualquer na cidade de São Paulo, uma mãe preocupada com as doenças respiratórias decide 

São Paulo. 

 
 

Após uma breve pesquisa ela descobriu que o Ar era composto 78% por gás nitrogênio, 21% de gás 

oxigênio, aproximadamente 1% de Gás carbônico, 0.03% de gases nobres e em alguns casos podendo 

conter o monóxido de carbono.  

Escreva a fórmula molecular de cada gás citado e classifique-os quanto a substância simples ou composta. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

Única alternativa correta é a primeira  

Corpo: porção limitada da matéria.  

Objeto: corpo com utilidade ao homem 

 

 

2. 1) Propriedade física (aspecto).  

2) Ponto de ebulição é propriedade física.  

3) Reação é propriedade química.  

4) Aspecto é propriedade física.  

5) Reação é propriedade química 

 

3. c 

Substância simples apresenta em sua formação apenas um tipo de elemento químico, já a composta 2 ou 

mais. 

 

4. a 

Gráficos de tempo x temperatura que possuem dois patamares são de substancias puras, já para misturas 

comuns o gráfico não apresentará patamares 

 

5. e 

Fósforo vermelho, Ferro, enxofre, mercúrio, ácido muriático, açúcar, metanol, gás amoníaco e álcool 

absoluto não são misturas 

 

6. Clorofórmio = líquido  

Éter Etílico = gás  

Etanol = líquido  

Fenol = líquido  

Pentano = gasoso 

 

Exercícios de casa 

 

1. c 

Volatilidade é a facilidade de passagem do estado sólido para o líquido. 

 

 

2. 01- Correto A água líquida é mais densa que o gelo.  

02- Incorreto Sólido apresenta densidade menor.  

03- Incorreto Usou a densidade.  

04- Incorreto Solubilidade está relacionada às interações entre moléculas e não à densidade. 

 

3. Cálculo do volume das amostras dos metais: V = a3 = (1cm)3 = 1cm3 

 Cálculo das densidades:  

Ferro: d = m/V = 7,8g/1cm3 = 7,8 g.cm-3  

Chumbo: d = m/V = 11,3g/1cm3 = 11,3 g.cm-3  

Mercúrio: d = m/V = 13,6g/1cm3 = 13,6 g.cm-3 
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4. a 

Quando a densidade do corpo é maior que do líquido ele tende a afundar, caso a densidade do líquido 

 

 

5.  

a) Não.  

b) O líquido poderá ser uma substância pura ou uma mistura azeotrópica 

 

6. c 

Caso todo açúcar seja dissolvido será monofásico, caso sobre açúcar teremos um sistema bifásico. 

 

7. e 

Substância Simples: Formado por apenas um elemento químico 

Alotropia: Quando um mesmo elemento químico forma mais de uma substância simples 

Isótopos: mesmo número de prótons 

 

 

8. I) 2 fases (uma sólida, pois cloreto de chumbo II é insolúvel na água, e uma líquida);  

II) 1 fase (açúcar é solúvel em água);  

III) 2 fases (uma líquida e uma sólida no fundo do recipiente );  

IV)2 fases (uma líquida e uma gasosa); V) 3 fases (uma sólida, uma líquida e uma gasosa);  

VI)2 fases (cada sólido é uma fase);  

VII) 1 fase (mistura de gases forma sempre uma só fase);  

VIII) 1 fase (sal e açúcar são solúveis em água e não foi indicado que havia excesso de algum deles);  

IX) 2 fases (uma sólida no fundo e uma líquida); X) 1 fase (são miscíveis em qualquer proporção). 

 

9. c 

Embora o sistema em questão apresente uma única substância, no caso a água, uma substância pura 

composta, ela esta em presente em 3 estados físicos diferentes, tornando  sistema trifásico. 

 

Questão Contexto 

 

Gás nitrogênio  N2  Substância simples 

Gás oxigênio  O2  Substância simples 

Gás Carbônico  CO2  Substância composta 

Gases nobres- Substância simples 

Monóxido de Carbono  CO  Substância composta 
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Red. 
 

Professor: Carolina Achutti 

Monitor:  Pamela Puglieri 
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RESUMO 
 

 

Como visto na aula anterior, a redação nas provas da Fuvest e da Unesp são muito parecidas: ambas 

exigem do candidato um texto dissertativo-argumentativo com uma exposição de ideias consistente e uma 

estrutura clássica baseada na divisão da produção textual em introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Nessa aula, veremos mais profundamente as exigências de cada vestibular, focando nas semelhanças e 

diferenças entre eles. 

 

O texto dissertativo 

 

 Tanto na Unesp quanto na Fuvest, o gênero textual trabalhado contém características essenciais para 

a constituição de um bom texto. Tais características são indispensáveis na produção da redação dissertativo-

argumentativa sendo que, independentemente das exigências específicas de cada uma das bancas, devem 

ser observadas no seu texto (todos os conceitos abaixo serão aprofundados posteriormente): 

 

 

eu) devem ser apagadas; 

 

boa conexão de ideias). 

 

As especificidades da Unesp 

 

A prova de Redação da UNESP  tem valor de 28 pontos dentre os 100 totais dos dois dias de segunda 

fase. A Universidade Estadual Paulista pede em sua prova o tipo dissertativo de texto, mais comum nos 

vestibulares. Sendo assim, trata-se de um texto argumentativo, que pede que o autor desenvolva uma ideia, 

um problema ou um questionamento com uma consideração final que deve estar de acordo com os 

argumentos expostos.  

 

Confira os critérios de avaliação da prova: 

 

Abordagem da proposta e do tema: A banca avalia como você leu a proposta e como ela será articulada, 

no texto, em relação à coletânea de textos. Analisa, também, o seu ponto de vista e a reflexão feita por 

você ao longo do texto. 

Desenvolvimento: Avalia como você construiu sua argumentação ao longo da introdução, do 

desenvolvimento e na conclusão, e se está de acordo com o tipo dissertativo-argumentativo. 

Domínio da escrita: No último ponto, os corretores analisam se você utilizou a norma culta da língua, além 

dos elementos de coesão. 

 

Com relação aos temas, a Unesp costuma focar em temas muito atuais e concretos, 

frequentemente colocando questionamentos a serem respondidos pelo candidato em seu texto já na 

enunciação da proposta. Veja abaixo os últimos temas das provas da Unesp: 

 

2018 -  

2017  A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? 



 

 
R

e
d

. 

2016  Publicação de imagens trágicas: banalização do sofrimento ou forma de sensibilização?  
2015  O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil  
2014  Corrupção no Congresso Nacional: reflexo da sociedade brasileira?  
2013  Escrever: o trabalho e a inspiração  

 

As especificidades da Fuvest 

 

Já na Fuvest, cada um dos três quesitos avaliados (citados abaixo) pode render ao candidato uma 

nota que varia entre 1 e 5 pontos. Se as notas dos dois avaliadores em cada quesito tiver até 1 ponto de 

divergência, valerá a nota média entre as duas. Caso a discrepância seja maior, um terceiro avaliador vai 

corrigir a prova e decidir a pontuação em cada um dos três quesitos. 

Porém, os quesitos têm peso diferente na nota final. O quesito "Desenvolvimento do tema e 

organização do texto" tem peso quatro, enquanto os demais têm peso três.Para chegar à pontuação final, os 

pontos são multiplicados pelo peso de cada quesito, e a nota varia entre no mínimo 10 e no máximo 50 

pontos. 

 

 

Desenvolvimento do tema e organização do texto: Neste quesito, os examinadores avaliam se o texto 

segue o estilo dissertativo-argumentativo e se o candidato foi capaz "de ler e de relacionar adequadamente 

as ideias e informações do textos que a integram". Além disso, os estudantes precisam mostrar a 

"pertinência das informações" e "capacidade críticoargumentativa". 

Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto: Os avaliadores também darão nota às 

redações com base na "correta articulação das palavras, frases e parágrafos" do texto, além da coerência 

das opiniões expressas pelos candidatos. 

Correção gramatical e adequação vocabular: Para garantir uma nota alta, os candidatos precisam 

mostrarque dominam a norma-padrão escrita da língua portuguesa e demonstrar clareza na expressão de 

suas ideias. 

 

Com relação aos temas, a Fuvest tende a selecionar temas mais filosóficos, metafísicos e menos concretos 

se comparada à Unesp. Mas isso não significa que os temas são desprendidos da realidade: assim como a 

Unesp, os temas são atuais. Veja os últimos temas: 

2018   

2017  'O homem saiu da menoridade?' 

2016  "Utopia" 

2015   

2014   

2013 -   
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EXEMPLOS DE TEMAS  VESTIBULAR 2015 

 

1. Fuvest: Camarotização da sociedade 
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2. Unesp: o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil 
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