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 Europa  

 

No continente europeu, um dos principais motivos de conflitos é a questão do povo 

basco. O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Essa 

etnia luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos 

correspondem a um grupo social de origem não identificada e que provavelmente teria 

chegado à península Ibérica há 2000 anos. Em todo esse tempo, as nações que estão 

subordinadas preservaram seus principais elementos culturais, como a língua (euskara ou 

vasconço), costumes e tradições. 

A partir desse fato, no ano de 1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e 

separatistas denominado de ETA (Euskadi ta Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade). 

Com o surgimento desse grupo tiveram início os atentados, sobretudo, às autoridades. Em 

2006, o grupo terrorista separatista ETA anunciou oficialmente a deposição de suas armas. O 

grupo, por conta das suas ações terroristas, jamais contou com o apoio da maioria dos povos 

bascos. 

A Irlanda do Norte (Ulster) integra o Reino Unido e por esse motivo as decisões são 

geradas em Londres. No caso da Irlanda do Norte, o que acontece é a luta entre 

católicos e protestantes. Os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca da unificação 

com a República da Irlanda e se opõem aos protestantes, que são a maioria e querem 

permanecer subordinados ao Reino Unido. O grupo responsável pelas ações é formado pela 

parte católica que criou o Ira (Exército Republicano Irlandês). Esse exército realiza diversos 

atos terroristas, pois existe uma grande intolerância por parte dos grupos religiosos. 

Outro caso de focos de conflitos no continente europeu tem relação com a península 

balcânica. O desconforto ou descontentamento nesse caso diz respeito às questões étnicas, 

uma vez que estão inseridas na região diversas origens de povos, como os sérvios, croatas, 

eslovenos, montenegrinos, macedônios, bósnios e albaneses. As divergências contidas entre 

esses povos são desenvolvidas ao longo de muito tempo. O que provoca tensão nessa região 

é a temática nacionalista e étnica. 

 

Ásia  

 

Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais 

precisamente no confronto entre árabes e israelenses. É comum observar nas páginas de 

jornal, revistas e meios de comunicação em massa os conflitos armados entre palestinos e 

israelenses. Geralmente são desenvolvidos por meio de ataques terroristas, atentados, 

homens-bomba, entre outros? eventos sempre marcados por um elevado nível de violência. 

No Iraque, as divergências estão ligadas às questões religiosas, econômicas, territoriais 

e étnicas. O país é protagonista de confrontos com o Irã e o Kuwait, além da divergência eterna 

com os Estados Unidos. 



 

 

 

Outra questão territorial e com ideais separatistas é a respeito do povo curdo, que 

corresponde a uma nação sem pátria. Sua população é de aproximadamente 25 milhões de 

pessoas que estão distribuídas em grande parte da Turquia, Iraque, Irã, Armênia e Síria esses 

últimos em grupos menores. A partir dos anos 1980 teve início o movimento separatista curdo 

na Turquia a luta entre os rebeldes curdos e as autoridades gerou um saldo de pelo menos 

40.000 mortes. 

Em território afegão, a instabilidade política está presente há décadas e é promovida 

pela religião: 20% da população é xiita e 80% sunita. Além disso, existem as divergências e 

rivalidades entre as tribos nativas, promovendo um elevado número de refugiados 

(aproximadamente 3,5 milhões de pessoas). 

Existe ainda no continente asiático um grande confronto entre Índia e Paquistão, 

foco de tensão impulsionado pela intolerância entre mulçumanos e hindus, na região da 

caxemira, no norte da Índia e nordeste do Paquistão, área que integra o território indiano e que 

não é aprovado pelos paquistaneses. 

Existe também a questão entre a China e o Tibet. Conflito que teve início quando a 

China se tornou socialista, no ano de 1949 e quando, no ano seguinte, esse país integrou ao 

seu território o Tibet, que possui uma restrita autonomia. Na busca por uma independência 

total, os monges budistas, sempre liderados pelo líder espiritual Dalai Lama, se rebelaram 

contra os chineses. No entanto, essa iniciativa foi reprimida pelo exército chinês. 

 

 

QUESTÃO 1 - “Alguns conflitos na Europa tiveram origem vários séculos atrás e relacionam-se 

ao processo de incorporação de territórios e de grupos étnicos minoritários, como é o caso da 

dominação inglesa sobre os irlandeses e a espanhola sobre os bascos”. 

 

Sobre o tema dos conflitos étnicos nacionais, assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Os povos bascos são marcados pela luta por autonomia da região basca e pelo 

empreendimento separatista na Espanha, com o objetivo de se criar um País Basco, que 

tomaria todo o território espanhol. 

(B) A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, com quem forma apenas 

uma integração territorial e econômica. 

(C) O grupo terrorista basco ETA, apesar de lutar pela criação do País Basco, não conta com o 

apoio da maioria basca e, desde 2006, anunciou a deposição de suas armas. 

(D) A luta da Irlanda do Norte por sua independência frente ao território britânico foi marcada 

por muitos conflitos e, ainda hoje, não existe previsão de pacificação entre as duas partes, com 

a realização de atentados terroristas praticamente todos os dias. 

 

QUESTÃO 2 -  A Guerra do Líbano, o conflito Irã/Iraque, a questão Palestina, a Guerra do 

Golfo são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas 

abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é: 

 

(A) a disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as encontradas na planície da Mesopotâmia, 

numa área desértica. 

(B) os grandes lucros provenientes do petróleo que não beneficiam a maioria da população nos 

países árabes. 

(C) a criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa região de ricas reservas de 



 

petróleo. 

(D) o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada a meio 

caminho entre a Ásia, Europa e África. 

 

 

QUESTÃO 3 - Após fazer a leitura sobre o texto, explique sobre a origem do povo basco e sua 

principal reivindicação. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Disponível em: https://www.educacao.palmas.to.gov.br/c%C3%B3pia-8%C2%BA-ano-1  

Acesso em: 10/02/2022 às 10h47min.  
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A Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 

 

 

O conturbado final do século XIX levou ao fim uma das maiores experiências 

monárquicas das Américas, iniciando, assim, a República. Mas qual era o cenário político 

brasileiro neste período? Quais foram as principais mobilizações que resultaram na 

proclamação da república? Como se configurou o Estado brasileiro pós-imperial? 

Tendo em vista tais questões, olharemos para os anos finais do império, a fim de 

compreender a insatisfação das elites. Essa perspectiva é fundamental para entendermos o  

 

Contexto Histórico 

 

No final do século XIX, parte da elite estava descontente com o reinado de D. Pedro II 

(1825-1891). Os militares sentiam-se desprestigiados desde a Guerra do Paraguai, 

pediam aumento de salário e mais participação no governo. Vários militares também apoiavam 

o Positivismo, tanto na sua versão religiosa como filosófica. 

Já os cafeicultores, após a promulgação das leis em favor da abolição gradual e sem 

indenização, estavam cada vez mais descontentes. Os fazendeiros do oeste paulista exigiam 

mais autonomia e participação política. Em 1888, com a abolição da escravatura no Brasil, os 

ex-proprietários de escravos se voltam contra D. Pedro II, uma vez que esse fato acarretou o 

aumento dos custos da produção cafeeira.  

 

O dia 15 de novembro de 1889, a Proclamação da República 

 

No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin 

Constant (1836-1891), preparam um levante militar. Para liderá-los, escolhem o Marechal 

Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro. Porém, como Deodoro era amigo 

do Imperador, lhe dizem que vão derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. 

As tropas se reúnem no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro e Marechal 

Deodoro, doente na ocasião, derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto (1836-1912). 

Naquele momento, a república não havia sido proclamada. 

Somente mais tarde, com Deodoro já de volta a sua casa, vários políticos insistem para 

que ele assine um documento declarando a extinção da monarquia. Alegavam que o imperador 

 iria nomear o político Silveira Martins (1835-1901) no lugar do Visconde de Ouro Preto. Como 

Silveira Martins era um antigo desafeto do Marechal Deodoro, este assina a moção da 

república, e passa a ser o Chefe do Governo Provisório. 

Com isso, a Proclamação da República representou o fim do Brasil Império que havia 

 



 

 

durado cerca de 70 anos. Quanto a Dom Pedro II e sua família, eles foram banidos do Brasil e 

embarcaram rumo à Europa na madrugada do dia 17 de novembro. A população somente 

saberia mais tarde desses acontecimentos. Dom Pedro II não quis chamar seus aliados para 

evitar uma guerra civil no Brasil. 

 

A instalação da República 

 

Após um processo pacífico de golpe militar, o ministro Ouro Preto foi deposto e preso 

por Floriano Peixoto. A monarquia, isolada e sem muitas escolhas, ainda tentou negociar a 

criação de um novo gabinete, com a demissão de Ouro Preto. Entretanto, os esforços do 

cansado imperador foram em vão. Na noite do dia 15, José do Patrocínio redigiu a carta oficial 

de proclamação oficial da República dos Estados Unidos do Brasil. 

Para os republicanos, o novo governo chegaria para resolver os problemas do Brasil, 

modernizar o país e extirpar a herança colonial. A república nascia com promessas e ar de 

modernidade, impregnada de discursos liberais e projetos nacionais em conflitos. Entretanto, 

as consequências da instalação da república caminharam inicialmente por um percurso muito 

mais autoritário: 

 

 Para garantir a vitória da república, os governos militares promoveram ações 

extremamente autoritárias em diversas regiões; 

 Para a população negra e recém liberta, a inserção nesta nova sociedade foi dura e 

sem o auxílio da república. 

 Para os homens do interior do Brasil, a marginalização e o autoritarismo 

provocaram verdadeiros genocídios, como em Canudos; 

 No plano social, os barões do café conquistaram, enfim, um grande poder político e 

econômico; 

 Na economia, instalou-se a chamada crise do encilhamento, um verdadeiro desafio 

para a recente república. 

 

As imagens e símbolos da República 

 

No Brasil, para a consolidação da República e para atrair o apoio popular, construindo 

uma nova identidade nacional, novos símbolos e heróis foram construídos. No panteão de 

heróis brasileiros da República, brilhavam líderes contemporâneos, como Marechal Deodoro, 

José do Patrocínio e Quintino Bocaiúva. Entretanto, dentre eles, consagrado como um mártir 

de todo o processo de proclamação da república, ganhou grande destaque a figura de Joaquim 

José da Silva Xavier, o Tiradentes. 

 

QUESTÃO 1 - Explique, segundo o texto, quais motivos levaram os militares a ficarem contra 

Dom Pedro II. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

QUESTÃO 2 - Por qual fator a abolição da escravidão, em 1888, foi um motivo para a oposição 

a Dom Pedro II? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 3 -  Com a Proclamação da República, o que aconteceu com a Família Real? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Disponível em: https://www.educacao.palmas.to.gov.br/c%C3%B3pia-8%C2%BA-ano-1  

Acesso em: 10/02/2022 às 11h29min 
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Viver com sentido, até o fim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1 - Leia com atenção o texto a seguir. 

 

QUAL O SENTIDO DA VIDA? 

 

Desde que o homem existe, esta pergunta o ronda e as respostas são diversas. (...) 

Uma pesquisa feita por uma revista britânica de psicologia sobre o significado da vida 

para as pessoas traz dados interessantes: “aproveitar a vida enquanto puder” é o que pensam 

17% dos pesquisados; “a vida simplesmente não tem sentido” foi a resposta de 11%; e “a vida 

é simplesmente um mistério” foi destacada por um pequeno grupo de 2%. “Amar, ajudar e 

prestar serviços aos demais” foi a resposta da maioria. 

A revista Veja publicou, em setembro de 1999, o resultado de uma pesquisa americana, 

na qual se perguntava: “Se você estivesse na presença de Deus e pudesse lhe fazer apenas 

uma pergunta, o que indagaria?”. Quarenta e seis por cento dos entrevistados responderam 

que perguntariam qual o sentido da vida. 

 

a) O quadro abaixo contém algumas afirmativas acerca do sentido da vida. Marque se elas são 

verdadeiras ou falsas, e justifique. 

 

 (  ) Verdadeiro               (  ) Falso  

 

Por quê?  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

O único sentido possível 

à vida é acumular muito 

dinheiro.  



 

 

 

(  ) Verdadeiro               (  ) Falso  

 

Por quê?  

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 

b) A ideia de finitude afeta a forma como as pessoas dão sentido à vida? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2 - Veja a tirinha a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cebolinha é tão aficionado pelo coelhinho da Mônica que, para ele, ter aquele brinquedo vai 

além de seu real valor financeiro. Cite três coisas que, para você, estão acima de qualquer 

valor monetário. 

 

1 __________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________ 

 

Disponível em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ef-anos-finais-2022  Acesso 

em: 10/02/2022 às 11h54min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As religiões e filosofias de 

vida ajudam muitas 

pessoas a encontrar 

sentido para suas vidas.   

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ef-anos-finais-2022
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O que é Agronegócio? 

O agronegócio – eventualmente denominado por agribusiness – é um termo utilizado 
para fazer referência ao contexto socioespacial da produção agropecuária, incluindo todos os 
serviços, técnicas e equipamentos a ela relacionados, direta ou indiretamente. 

Portanto, esse setor da economia envolve uma cadeia de atividades que inclui a própria 
produção agrícola (cultivo de culturas como o café, algodão, pecuária etc.), a demanda por 
adubos e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, a industrialização de 
produtos do campo (como óleos, cigarros, café solúvel, entre outros) e o desenvolvimento de 
tecnologias para dinamizar todas essas atividades. 

Ao contrário do que muitos imaginam, o agronegócio não está somente relacionado com 
o campo, ele espacializa-se também no meio urbano, sendo um dos vetores de promoção da 
subordinação das atividades rurais à dinâmica das cidades. Isso ocorre porque, à medida que 
o agribusiness moderniza-se, mais ele torna-se dependente de atuações industriais e 
produtivas advindas das cidades. 

Esse importante campo da economia envolve uma inter-relação entre os três setores: o 
primário (com a agropecuária), o secundário (com as indústrias de tecnologias e de 
transformação das matérias-primas) e o terciário (com o transporte e comercialização dos 
produtos advindos do campo). 

Uma das facetas da produção no contexto do agronegócio é a concentração de 
investimentos. Os produtores investem tanto na produção em si quanto nos elementos que 
viabilizam ou melhoram a sua execução. Assim, essa atividade integra estudos científicos 
relacionados com o campo e com a biotecnologia e até com a meteorologia e climatologia, a 
fim de observar as melhores condições para intensificar a acumulação de capital por parte de 
seus proprietários. 

O agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz 
respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e 
cana-de-açúcar; é também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador 
de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. 
A tendência é que os lucros produzidos nesse setor intensifiquem-se ainda mais, com altas 
estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura. 
 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agronegocio.htm 

Acesso em: 10/02/2022 às 16h51min. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agronegocio.htm


 

 

QUESTÃO 1 – Conceitue agronegócio.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2 – O agronegócio faz parte do campo da economia é composto  por  três setores, 

neste aspecto reflita e responda quais são esses setores e  os seus campos de práticas?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 3 – No mercado internacional o agronegócio brasileiro desempenha fator de 

exportação de suma relevância. Quais os principais produtos que são comercializados?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Perfis falsos: os “fakes” estão à solta 

Perfis falsos se disseminam nas redes sociais e tentam interferir na campanha política em 

Santa Cruz do Sul. 

 

“Não me venham com falácias.” A frase está em destaque na página de Ana Júlia Sobreiro no 

Facebook. Recentemente, ela, que se apresenta 

como servidora federal publicou dezenas de 

comentários críticos a políticos de Santa Cruz. O 

detalhe: Ana Júlia Sobreiro não existe. Trata-se de 

mais um entre os perfis falsos que vêm se 

disseminando perigosamente pelas redes sociais no 

município. 

  Embora o fenômeno não seja novo, ele se 

intensificou com a chegada do período eleitoral. 

Contas como essa – que foi retirada do ar nessa 

sexta-feira – utilizam nomes e informações fictícias, 

além de imagens garimpadas na internet, para 

difundir conteúdos de cunho político, que não raro descambam para difamações.  

A Gazeta do Sul monitorou alguns perfis durante as últimas semanas. Ainda que não seja difícil 

identificar os traços suspeitos, não são poucos os usuários que interagem com fakes sem perceber. Uma 

dessas usuárias comentou em uma postagem de Ana Júlia Sobreiro essa semana, mas, quando 

questionada, admitiu que não sabia de quem se tratava.  

Segundo o professor de Informática da ESPM e Insper, Humberto Sandmann, a criação de perfis 

falsos serve a diversos propósitos, como golpes e roubos de dados. No caso de contas usadas para 

propagar conteúdo político, trata-se de uma prática que pode gerar danos grandes à imagem de qualquer 

pessoa. “Quando isso acontece próximo ao pleito, a margem de manobra jurídica é quase nula”, observa. 

COMO IDENTIFICAR UM FAKE 

 

Com a ajuda de especialistas, listamos algumas dicas para usuários de redes sociais identificarem 

possíveis perfis falsos por meio de dados públicos disponíveis nos próprios perfis nas redes sociais.  

1.Observe as fotos: É comum perfis falsos usarem fotos retiradas de bancos de imagens na internet. 

Existem, inclusive, sites criados para municiar os fakes e que oferecem imagens de forma gratuita. Uma 

forma simples de descobrir é fazendo uma busca pela imagem no Google – se encontrá-la em outro 

contexto, é muito provável que se trate de um fake. Também é importante observar se a pessoa que 

aparece na foto do perfil é a mesma das fotos dos álbuns e se há familiares e amigos nas imagens.  

2. Antes de aceitar a solicitação de amizade de um perfil suspeito, observe quem são seus amigos. 

Caso tenha amigos em comum, pergunte se conhecem ou têm alguma referência sobre a pessoa. Em 

alguns casos, se o perfil é muito ativo, mas tem poucos amigos, pode ser um indicativo. Em outros, 

porém, os fakes disparam solicitações de amizade em massa para disfarçar. 

 



 

 

 3. Analise se há coerência nas informações de apresentação e, se puder, cheque-as. Também é 

importante cuidar quando o perfil foi criado – se for muito próximo a um período eleitoral, por exemplo, 

é possível que seja uma conta concebida com fins políticos.  

4. Verifique o conteúdo que é publicado no perfil. Se o tom for essencialmente político, voltado a um 

determinado partido ou candidato, ou puramente denuncista, há fortes chances de se tratar de um militante 

disfarçado.  
Disponível em http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2020/10/11/171693-

perfis_falsos_os_fakes_estao_a_solta.html.php. (Texto adaptado) Acesso em 11/02/2021. 

 

 

1- Qual é o título principal e o título secundário dessa reportagem? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Em qual veículo de comunicação esta reportagem foi publicada? Trata-se de uma reportagem local 

ou não? Como você identificou esta informação? Comente a sua resposta. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

3- Qual é a linguagem predominante nesta reportagem? Formal ou informal? Justifique. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

(Questões 1, 2 e 3 – disponíveis em: https://www.educacao.palmas.to.gov.br/c%C3%B3pia-7%C2%BA-ano-1) 

 

 

 
AS DEZ CLASSES GRAMATICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As dez classes gramaticais são estudas na morfologia, mas quando pensamos nelas sendo usadas em um 

enunciado passamos a analisa-las sobre a perspectiva da morfossintaxe, no decorrer da vida estudantil passa-se 

diversas vezes por essas 10 estruturas (com os níveis adequados para cada fase).  

Elas são extremamente importantes para o estudo do texto, no dia a dia, a encontramos em qualquer lugar. 

Faça uma tabela em seu caderno, nomeie as dez classes e tende aplicar os seus conceitos, e para cada situação 

conceitual aplique um exemplo. 

(Adaptado -Disponível em - https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm) 

 LEIA OS SEGUINTES TEXTOS:  

Os versos que te fiz 

 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que a minha boca tem para te dizer! 

 São talhados em mármore de Paros 

Cinzelados por mim para te oferecer 

 

Têm dolência de veludos caros, 

São como sedas pálidas a arder... 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que foram feitos pra te endoidecer! 

 

Mas, meu Amor, eu não vos digo ainda. 

Que a boca da mulher é sempre linda 

Se dentro guarda um verso que não diz 

 

Amo-te tanto! E nunca te beijei... 

E nesse beijo, Amor, que eu não dei 

Guardo os versos mais lindos que te fiz! 

Florbela Espanca 

 

 

 

 

 

 

 

  

4- Observando todos os textos, responda, qual é a importância das dez classes gramaticais para a comunicação?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.pensador.com/autor/florbela_espanca/


 

5- Leia o texto, observe como as palavras são organizadas e tente identificar dentro 

do contexto de uso as classes gramaticais a que pertencem (Os termos a serem classificados estão sublinhados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6-Use dos meios disponíveis de pesquisa, como internet, livros e gramáticas, e responda, qual é a função de um 

substantivo dentro do texto, dentro da morfossintaxe? Descreva as suas funções e traga um exemplo para cada 

situação. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 7- (ENEM- ADAPTADA) Observe:  

 

 

O mundo é grande 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. A 

conjunção “e”, utilizada pelo autor, proporciona uma ideia:  

a) Adição;  

b) Oposição;  

c) Continuidade; 

e) Brevidade.  

 

 

“Que você seja alegre mesmo quando vier a chorar. 

Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. 

Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. 

Que você ame seus íntimos, mesmo quando sofrer 

frustrações. 

Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a 

fracassar. 

Isso é ser feliz. 

Que através deste livro você garimpe ouro dentro de si 

mesmo. 

E seja sempre apaixonado pela vida. 

E descubra que você é um ser humano especial.” 

Augusto Cury 

 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/


 

UNIDADE 

ESCOLAR:________________________________________________________ 

NOME:____________________________________________________________________ 

SERIE/ANO:_______TURMA:__________TURNO:_________________________________ 

BLOCO DE ESTUDOS 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

 

 

Países que falam inglês no mundo: você sabe quais são? 
 

 

Antes de mais nada, você já reparou que há muitos países que falam inglês, mesmo ele não sendo a sua 

primeira língua? Já né?! Isto acontece porque ele é uma língua global, praticamente oficial na internet 

ocidental. 

Atualmente, dentre os países que falam inglês, há aproximadamente 1.3 bilhões de pessoas espalhadas 

pelo mundo que falam o idioma, sendo cerca de 400 milhões como língua materna e outros 900 milhões 

como segundo idioma. É muita gente! 

Dessa forma, os países que falam inglês são aqueles que foram colonizados pela Inglaterra ou, 

posteriormente, assumiram o idioma como oficial, por questões políticas, sociais ou econômicas. 

Como resultado, atualmente são mais de 80 países que falam inglês no mundo, todavia, somente catorze 

nações têm o inglês como língua nativa oficial. Eles estão elencados na lista abaixo: 

 

 

 

(https://www.ie.com.br/intercambio/paises-que-falam-ingles - acessado em 10 de fevereiro de 2022 ás 

11h42min).  

 

 

 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda, Jamaica, Austrália, Nova Zelândia, Bahamas 

Porto Rico, Granada, Guiana, Trinidad. 

 

 

https://www.ie.com.br/intercambio/intercambio-ingles/
https://www.ie.com.br/intercambio/paises-que-falam-ingles


 

 

 Depois da leitura do texto- “Países que falam inglês no mundo: você sabe quais são?”  Responda as 

questões 1 até a 3.  

 

1- O texto em questão, fala sobre a língua inglesa, seu largo uso, quais são os motivos desse idioma 

ser amplamente usado no mundo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2-  Os países que falam inglês, possui na história uma justificativa, qual é? Utilize   com elementos 

do texto, para justificar a sua responda. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- Leia o excerto abaixo e responda ao que se pede:  

 

 

 

 

 O fragmento que você acabou de ler, deixa claro que a língua inglesa é amplamente falada como a 

segunda língua, faça uma pesquisa sobre o assunto, e responda o que é segundo idioma e quais os 

motivos de um país a ter.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atualmente, dentre os países que falam inglês, há aproximadamente 1.3 bilhões de pessoas espalhadas pelo 

mundo que falam o idioma, sendo cerca de 400 milhões como língua materna e outros 900 milhões como 

segundo idioma. É muita gente!” 
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NOME:____________________________________________________________________ 

SERIE/ANO:_______TURMA:__________TURNO:_________________________________ 

BLOCO DE ESTUDOS 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE  

 

 

As artes visuais são as manifestações artísticas em que a apreciação das obras se dá através da visão. 

Nesse tipo de arte é por meio da observação que o público consegue contemplar, refletir e absorver os 

conceitos e significados que os artistas buscaram transmitir. 

Assim, podemos considerar artes visuais os trabalhos em que o olhar se faz essencial, como a pintura, 

escultura, audiovisual, instalação, performance, arte têxtil, design, arquitetura, entre outras linguagens 

híbridas (ou seja, onde as vertentes se misturam). 

 

 

 

Pintura e Arte Urbana 

A pintura é talvez o tipo de arte visual mais conhecido e reconhecido na história da arte. É entendida 

como o ato de se depositar em uma superfície materiais pastosos ou em pó, criando formas que podem ser 

figurativas ou abstratas. 

Sua origem é bastante antiga, como se observa através das pinturas rupestres - os desenhos pré-históricos 

produzidos nas paredes das cavernas. 

Ao longo do tempo, essa linguagem se constituiu uma ferramenta importante para a se compreenda os 

comportamentos, anseios e a própria história da humanidade, produzindo grandes obras. 

A técnica de pintura mais tradicional é feita com tinta a óleo. Como exemplo de pintura famosa podemos 

citar Abaporu, tela modernista feita em 1928 pela brasileira Tarsila do Amaral. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Com o passar dos anos, novos anseios e propósitos foram se intensificando nas sociedades, 

transformando a cultura. Assim, nasceu a arte urbana e com ela tipos específicos de pintura, 

como o grafite e o estêncil. Na arte urbana, os artistas se utilizam do espaço público para darem 

vazão à criatividade, aliando muitas vezes questionamentos e críticas sociais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em https://www.culturagenial.com/o-que-sao-artes-visuais-e-suas-linguagens/ )  

 

1- Após a sua leitura, do texto acima, responda o que é arte visual? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2- O texto aborda as arte visual como uma manifestação urbana, defina essas manifestações e o motivo que 

levou o seu surgimento.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturagenial.com/o-que-sao-artes-visuais-e-suas-linguagens/
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE 

Contribui para uma vida saudável e melhora os mecanismos do corpo 

 

 A importância da atividade física para a saúde está diretamente relacionada à melhoria da qualidade de 

vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas 

relacionados a baixa imunidade, além dos transtornos de fundo 

emocional. 

Desde a idade juvenil, considerando crianças de todas as faixas 

etárias até as pessoas da terceira idade, podem perceber a 

importância da atividade física para a saúde, uma vez que 

tornam-se evidentes a evolução nos estímulos corporais, 

qualidade da memória, principalmente no caso dos idosos, e 

funcionamento do organismo. 

Em relação aos indivíduos que já alcançaram a terceira 

idade, por exemplo, é recomendável a atividade física para evitar 

ou retardar os casos de Alzheimer, que atingem boa parte da 

população a partir dos 65 anos.  

Por contribuir com a redução ou controle de peso e ajudar no 

equilíbrio das taxas de gordura na corrente sanguínea, a 

importância da atividade física para a saúde também se dá pelo 

auxílio na diminuição de ingestão de medicamentos que servem 

para problemas relacionados a diabetes tipo 2 (aquele que não tem relação com a produção de insulina), pressão 

alta e níveis de triglicerídeos. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE E SEUS BENEFÍCIOS PARA O 

FUNCIONAMENTO DO CORPO 

A importância da atividade física para a saúde se reflete em muitas vertentes na rotina dos 

praticantes. A mudança do estilo de vida sedentária para a prática de hábitos saudáveis é sentida tanto no 

emocional como fisicamente, e os benefícios são significativos. 

O tipo de esporte ou atividade pode variar e as vantagens ocorrem da mesma maneira. Seja através de 

exercícios em grupo ou atividades mais solitárias, como a musculação, por exemplo, cada pessoa deve 

optar pela atividade melhor adaptável à sua rotina e condicionamento do corpo. 

Benefícios da atividade física e contribuições para a saúde: 
 

• Reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral 

(AVC) e hipertensão; 

• Controle da taxa de colesterol LDL (considerado colesterol ruim) e aumento do colesterol HDL (uma gordura de 

boa qualidade); 

• Auxilia no controle da hipertensão arterial; 

• Ameniza o risco de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue; 



 

 

 

• Menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente quando a atividade física está associada 

a uma boa alimentação;  

 

• A importância da atividade física para a saúde também pode ser um fator para o controle de peso, também 

atrelado a uma alimentação de qualidade; 

• Melhora os quadros de depressão, ansiedade, dentre outros problemas relacionados a transtornos psicossociais; 

• A importância da atividade física para a saúde também está relacionada às crianças. Além de contribuir com a 

interação social, evita os quadros de obesidade infantil;  

• Em casos de pessoas idosas, a atividade física contribui com a autoestima. Eles se sentem mais fortes, ativos e 

com disposição para realizar tarefas simples da rotina. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE E SEUS BENEFÍCIOS PARA O 

CÉREBRO 

 

O tecido cerebral recebe todas a s informações coletadas no meio ambiente através dos sentidos do corpo 

humano: visão, tato, paladar, olfato e visão. Isso faz com que o tecido cerebral realize um processo, 

desencadeando na movimentação de músculo. Logo, o contato do cérebro com o meio externo é dado pela da 

atividade física, por meio de um movimento qualquer. 

O exercício físico traz inúmeros benefícios para quem o pratica, podendo ser realizado de modo profissional ou 

amador, considerando sempre a intensidade do movimento e respeito aos limites do corpo. 

Cada pessoa irá optar pela atividade de acordo com sua finalidade. Pode ser um exercício aeróbico, de 

força ou equilíbrio, contanto que seja realizado de forma organizada, pois contribui com a performance do 

praticante. 

Importante! Especialistas alertam que a melhor forma de obter êxito nesse processo é escolher uma 

atividade que agrade a pessoa que irá realizar. 

Durante a realização da atividade recreativa, o cérebro é oxigenado com sangue de boa qualidade 

e, neste momento, muitas ações ocorrem no corpo, uma delas é a maior atividade cerebral de uma área 

chamada de hipocampo. 

Isso resulta no melhor desempenho da memória e maior capacidade intelectual, além da liberação de 

endorfina, hormônio que transmite a sensação de prazer, diminui a ansiedade e ativa a serotonina, um 

neurotransmissor responsável por combater a depressão.  

 

Benefícios da atividade física 
 

A importância da atividade física para a saúde, além dos aspectos já citados, também favorece nas 

questões emocionais, resultando em bem-estar, aumento da autoestima e energia para atividades do dia a 

dia.  Apesar do principal objetivo ser voltado para saúde, muitas pessoas pensam na questão estética. 

Nas praças e academias de musculação, por exemplo, boa parte dos frequentadores estão mais 

preocupados com o aumento da massa corporal, transmitindo uma melhor forma física e definição 

muscular. 

Para pessoas idosas, a prática regular da atividade física também melhora a flexibilidade, a postura 

e conservação dos ossos, importante para realização de pequenas tarefas no cotidiano. 

De acordo com o tipo de atividade ou objetivo, os exercícios devem ser escolhidos considerando a 

finalidade de cada praticante, podendo ser separados em duas categorias: 

Exercícios aeróbicos: são exercícios com longa duração e pouca intensidade. Exemplos: caminhada, 

corrida, natação, dança, e outros esportes com o mesmo nível de exigência física. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/depressao
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/meio-ambiente


 

Exercícios anaeróbicos: são exercícios de longa duração e baixa intensidade. Exemplos: musculação, 

ioga e pilates. 
Realizados de forma coletiva ou isolada, a importância da atividade física para a saúde é também manter o corpo 

em forma e resistente. Qualquer atividade que o submeta a uma movimentação regular e ritmada gera benefícios, 

desde que sua prática seja responsável. 
Ao contrário dos hábitos saudáveis, o sedentarismo gera sérios danos à saúde. Sendo eles: 

 

 

•Risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares; 

• Aumento de peso; 

• Risco de contrair resfriados por causa da baixa imunidade 

• Facilidade para desenvolver doenças psicológicas, como é o caso do transtorno de ansiedade;  

• Problemas relacionados a fraqueza dos ossos, como artrite, artrose e osteoporose. 

 (Disponível em - https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/a-importancia-da-atividade-fisica-para-a-saude) 

 

 

 Atenção o texto acima será a base para a resolução das questões 1,2 e 3. 

 

 

1- Quais são os benefícios da educação física para o cérebro? Uso fragmentos do texto para compor a 

sua resposta. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2- Para a pessoa idosa, a atividade física é extremamente importante, releia o texto e relate a sua 

importância para as pessoas dessa faixa etária? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- A prática frequente de atividades físicas contribuem para a melhoria da postura e mobilidade, e de 

acordo com a finalidade e o movimento eles são divididos em duas categorias, os aeróbicos e os 

anaeróbicos, qual é a diferenças entre esses dois exercícios? 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/sedentarismo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/ansiedade
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Esta aula é uma referência a ideia do surgimento dos números irracionais. Por isso, é 

importante lembrarmos de alguns conjuntos numéricos já estudados, como: Naturais, Inteiros e 

Racionais.  

Números naturais  

Os números naturais foram os primeiros a serem empregados pelos mais diversos povos 

antigos. Seu uso principal era relacionado `a contagem de objetos: quantidade de pessoas de 

um povoado, quantidade de animais, de frutas, etc. 

 Atualmente, o conjunto dos naturais é representado pelo símbolo N e declaramos seus 

elementos escrevendo:  

N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}.  

 

Números inteiros 

 

O conjunto dos números inteiros contém todos os números naturais, o número 0 e os números 

inteiros negativos (que são os inteiros que estão `a esquerda do zero, na representação na reta 

numérica). Ele é representado pelo símbolo Z e descrito sob a forma:  

Z = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...}.  

 

 

 

Números racionais 

O conjunto Q dos números racionais surgiu a partir da necessidade prática de podermos 

representar uma fração (nesse sentido, uma parte de um todo).  

Por exemplo, uma fatia de uma pizza grande é 1/8 da pizza inteira.  

O conjunto Q é definido por:  

 

 



 

 

Os números racionais surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro. Durante 

as inundações do Rio Nilo, no Egito Antigo, as terras que ficavam submersas recebiam muitos 

nutrientes, dessa forma tornavam-se muito férteis para a agricultura. Quando as águas 

baixavam, era necessário remarcar os limites entre os lotes de cada proprietário. Por mais 

eficiente que fosse a medida utilizada, dificilmente ela caberia um número inteiro de vezes na 

corda, isso levava a utilização das frações.  

Números irracionais 

Os gregos acreditavam que os números racionais eram suficientes para lidar com qualquer tipo 

de problema matemático. De certa forma, acreditava-se que os racionais “ocupavam” toda a 

reta numérica. Porém, com a descoberta do teorema de Pitágoras, os matemáticos antigos 

começaram a dar certa atenção a números que eram raízes quadradas de racionais que não 

eram quadrados perfeitos.  

Por exemplo, ao construirmos um quadrado lado 1 sobre o segmento com extremidades nos 

pontos 0 e 1 da reta numérica, sua diagonal irá medir √2.  

Usando um compasso centrado em 0, podemos transportar essa diagonal e marcar sobre a 

reta o ponto que representa √2 .  

 

 

 

 

 

Como já foi dito, os antigos matemáticos gregos acreditavam que todos os números eram 

racionais; em particular, √2 também deveria ser racional. Porém, ainda nos tempos antigos, 

provou-se o seguinte resultado: 

Não existem inteiros a e b tais que  

Cuja demonstração deixaremos como exercício de pesquisa.  

Se pegarmos uma calculadora para verificar a representação decimal do número √2 teremos 

como resposta o número 1,414213562373095 que aparentemente possui casas decimais 

finitas. 

Ocorre que, o que a calculadora apresenta é apenas uma aproximação do valor, pois ele 

possui infinitas casas decimais. Outra forma de questionar a irracionalidade do número √2 é 

tentar descobrir qual é o número racional que multiplicado por ele mesmo resulta em 2. Você 

conseguiria descobrir? 

Números irracionais são aqueles que não podem ser escritos sob a forma de fração entre dois 

números inteiros. Segundo a história que se tem sobre tais números, Pitágoras afirmava que 

devido a sua prática de associar figuras geométricas com números, que alguns comprimentos 

não poderiam ser expressos por um número inteiro. Daí, o surgimento do conjunto dos número 

irracionais. 

Números reais na reta numérica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda: 

01- Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. 

(   ) Todo número natural é inteiro. 

(   ) Todo número inteiro é natural. 

(   ) Todo número inteiro é racional. 

(   ) Todo número irracional é racional. 

(   ) Todo número inteiro é real. 

(   ) Todo número é real. 

 

02 – O número (pi) é um número muito importante no mundo da Matemática. Seu valor 𝜋 

aproximado é 3,141592653589 .... É correto afirmar que é um número: 𝜋  

a) natural               b) inteiro          c) racional                 d) irracional 

03- Escreva V para verdadeiro e F para falso. 

a) (   ) -5 é um número real.            e) (   )0,11011101111...é um número irracional. 

b) (   ) 5,555... é um número real.    f) (   ) 100 é um número irracional. 

c) (   ) 5,5 é um número irracional.  g) (   ) 0,56565656... é um número racional. 

d) (   ) 5 é um número racional. 

 

04 (PROVA BRASIL 2009). Em uma aula de Matemática, o professor apresentou aos alunos 

uma reta numérica como a da figura a seguir. O professor marcou o número  nessa reta. Esse 

número foi marcado entre que pontos da reta  numérica? 



 

 

 

 

 

 

a) – 4 e – 3.            b) – 3 e – 2.               c) 0 e 1.                d) 3 e 4. 

 

05- (Prova Brasil). A figura abaixo mostra os pontos P e Q que correspondem a números 

racionais e foram posicionados na reta numerada do conjunto dos racionais. 

Os valores atribuídos a P e Q, conforme suas posições na reta numérica abaixo são: 

 

 

 

 

a) P = - 0,2 e Q = – 0,3.                                  c) P = - 0,6 e Q = – 0,7. 

b) P = - 0,3 e Q = – 0,2.                                  d) P = - 0,7 e Q = – 0,6. 

 

06- (SAEP – TO). Observando a reta abaixo, Renato descobriu a posição do algarismo zero. A 

letra correspondente ao algarismo zero descoberta por Renato é 

 

 

 

a) c.                           b) d.                        c) e.                       d) f. 

07- (Blog do Prof. Warles): Num dia muito frio, em Porto Alegre, a temperatura foi de 5ºC. À 

noite, a temperatura diminuiu 7ºC. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura 

atingida? 

a) A.       b) B.        (c) C.           d) D. 

 

 

Disponíveis em: 

https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploads/arquivos/1614372685-ef09ma01-02-03-21-pdf.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1_kwxVWOSGuR7PyCOs4ixqUQ3KI_9OCOB/view Acesso em 10/02/2022.  

 

 

https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploads/arquivos/1614372685-ef09ma01-02-03-21-pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_kwxVWOSGuR7PyCOs4ixqUQ3KI_9OCOB/view%20Acesso%20em%2010/02/2022
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Os estados físicos da matéria 

 

Você provavelmente sabe que a matéria pode se apresentar em três estados físicos: sólido, 

líquido e gasoso. Mas você sabe que é possível explicar esses estados físicos utilizando o 

conhecimento de que a matéria é constituída por átomos? 

Se você furar um balão de festa (conhecido também como bexiga, em algumas regiões do 

país) cheio de ar, o ar que se encontra no balão vai se espalhar por todo o ambiente. O ar é 

uma mistura de gases, e um gás não tem forma nem volume definidos: ele ocupa todo o 

volume do recipiente em que está contido. Isso significa que os gases têm forma e volume que 

variam de acordo com o recipiente que os contém. 

Agora vamos comparar os gases com os líquidos e com os sólidos. 

Se você despejar toda a água de um copo em outro de formato diferente, vai perceber que o 

líquido adquire a forma do recipiente que o contém. O volume da água, porém, permanece o 

mesmo. Pode-se concluir, então, que os líquidos mudam de forma, mas o volume não depende 

do recipiente que os contém. 

Já um corpo sólido, como uma caneta, não muda de forma nem de volume. Uma rocha 

também tem forma e volume que não variam. Os sólidos apresentam forma e volume bem 

definidos. 

Dizemos, então, que os sólidos têm forma e volume constantes; os líquidos têm volume 

constante e forma variável, de acordo com o recipiente; e os gases têm forma e volume 

variáveis. 

 Veja o quadro abaixo: 

 

Explicando os estados da matéria 

Agora, veja como estão organizadas as partículas (átomos e moléculas) que compõem a 

matéria nos estados sólido, líquido e gasoso. 



 

 

No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras e não podem se 

movimentar, elas ficam apenas vibrando em uma posição. Isso ocorre porque há uma grande 

força de atração entre as partículas de um sólido. 

No estado líquido, a força de atração entre as partículas é menor, com isso elas podem se 

movimentar mais livremente, e não apenas vibrar em uma posição fixa. 

No estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente, ficando mais distantes 

umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. A força de atração entre 

elas é quase nula. A forma e o volume dos gases são variáveis. Isso ocorre porque a força de 

atração entre suas partículas é pequena e a distância entre elas é maior que nos outros 

estados da matéria. 

No caso dos líquidos, podemos compreender que eles adquirem a forma do recipiente em que 

se encontram porque suas partículas se movimentam com facilidade. Mas o espaço entre as 

partículas nos líquidos é bem menor que nos gases, e por isso é mais difícil comprimir um 

líquido ou um sólido do que um gás. E o fato de as partículas de um sólido ficarem em 

posições quase fixas (apenas “vibrando”) com uma grande força de atração entre elas nos 

permite compreender por que é mais difícil mudar a forma de um sólido do que a de um líquido 

ou a de um gás. 

 

O calor e a mudança de estado 

O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença 

de temperatura entre eles. O calor passa sempre do corpo mais quente (com maior 

temperatura) para o corpo mais frio (com menor temperatura), até que os corpos fiquem com a 

mesma temperatura. Nesse momento, dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. 

Quando se fornece calor (energia) para um corpo, as partículas dele começam a se 

movimentar mais rapidamente, pois passam a ter mais energia. É essa agitação 

(movimentação) que determina a temperatura de um corpo. 

O fornecimento de energia pode também provocar mudança no estado físico da matéria.  

Aquecendo-se um corpo sólido, suas partículas passam a se mover mais rapidamente e, 

assim, a distância entre elas aumenta: o corpo passa, então, ao estado líquido. Continuando o 

aquecimento, as partículas movem-se ainda mais rapidamente, e a matéria passa então para o 

estado gasoso. 

 

A pressão e as mudanças do estado físico 

Você já percebeu que os alimentos cozinham mais rapidamente em uma panela de pressão? 

Isso acontece porque a pressão interfere na mudança de estado físico da matéria. Para 

entender, veja a situação a seguir: 

1- Um professor aqueceu uma porção de água em uma panela. Em seguida, ele pegou 

uma seringa, sugou uma pequena quantidade dessa água e lacrou a sua abertura. 

 



 

 

2- Após lacrada, ele puxou vagarosamente o êmbolo da seringa, fazendo com que a pressão 

em seu interior diminuísse e a água entrasse em ebulição a uma temperatura inferior à de 

ebulição da água ao nível do mar. 

Esse efeito ocorreu porque, quanto menor a pressão sobre uma matéria, mais facilmente suas 

partículas se distanciam umas das outras, movendo-se livremente. No caso da água da 

seringa, a menor ligação e a maior agitação de suas partículas permitiram que ela entrasse em 

ebulição a uma temperatura menor. 

Na panela de pressão, o processo é o contrário. Por causa do aumento de pressão em seu 

interior, fica mais difícil romper as ligações, tornando mais difícil a passagem do estado líquido 

para o gasoso. Assim, a água entra em ebulição a uma temperatura maior, o que permite que 

os alimentos sejam cozidos mais rapidamente. 

Mudança do Estado Físico 

a) Fatores determinantes: 

pressão e temperatura. 

b) Processos: fusão, 

solidificação, vaporização, 

condensação, 

sublimação. 

 

 

 

 

Fusão: passagem de sólido para líquido, com aumento de temperatura ou diminuição de 

pressão. Ocorre a uma determinada temperatura (ponto de fusão), que permanece constante 

durante o processo. Com o aumento da pressão, o ponto de fusão fica mais alto. 

Solidificação: passagem de líquido para sólido, com aumento de pressão ou diminuição de 

temperatura. Ocorre a uma determinada temperatura (ponto de solidificação), que permanece 

constante. 

Vaporização: passagem de líquido para gasoso, com aumento de temperatura ou diminuição 

de pressão. 

Tipos de vaporização 

● evaporação (processo lento na temperatura ambiente); 

● ebulição (processo rápido, com formação de bolhas gasosas na massa   

● calefação (líquido em presença de superfície superaquecida).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Condensação: passagem de vapor para líquido, com aumento de pressão ou diminuição de 

temperatura. Ocorre a uma determinada temperatura (ponto de condensação), que permanece 

constante. Quando a substância é um gás, o processo é chamado liquefação. 

Sublimação: passagem de sólido diretamente para gasoso e vice-versa. 

Observações 

Ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição (ela é constante durante o 

processo). O ponto de ebulição aumenta com o aumento da pressão. 

A evaporação da água é tanto mais rápida quanto maior a superfície de contato, maior a ação 

dos ventos e menor a umidade relativa do ar. 

A substância que nas condições naturais mantém-se no estado gasoso é chamada gás; 

Chama-se vapor quando nas condições naturais é líquida ou sólida, mas em condições 

especiais pode passar para o estado gasoso. 

O ponto de ebulição da água, nas condições normais de pressão (ao nível do mar), é 100ºC. O 

ponto de fusão do gelo, nas condições normais de pressão, é O ºC. 

Disponível em: https://eliorocha.files.wordpress.com/2018/12/capitulos_ci%C3%AAncias.pdf  Acesso em 

10/02/2022. (Texto adaptado) 

 

01-  Algumas pessoas usam bolinhas de naftalina no armário para afastar traças. Depois de 

algum tempo, essas bolinhas "somem". Qual o estado físico que se encontram as bolinhas de 

naftalina antes de "sumirem"? E depois de "sumirem"? O que será que acontece com elas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Ao Colocar a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por 

fora, sem que o copo esteja trincado. Procure explicar este fato. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

https://eliorocha.files.wordpress.com/2018/12/capitulos_ci%C3%AAncias.pdf


 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Observe: 

I – Uma pedra de naftalina deixada no armário;  

II – Uma vasilha de água deixada no freezer;  

III- Uma vasilha de água deixada no fogo; 

IV – O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido; 

Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: 

a) I. Sublimação; II. Fusão; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

b) I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

c) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão.  

d) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação. 

Disponível: https://comendadorgomes.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/03/cie9anoA.pdf. Acesso 

11/02/2022. 

 

https://comendadorgomes.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/03/cie9anoA.pdf

