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TEXTO 1 

'Tristeza e impotência', diz lider da Sociedade Ucraniana do Brasil 
Para presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, invasão do país do leste europeu 

é 'ataque a toda a humanidade 

 
Cecília Emiliana 

 
24/02/2022 11:37 

 

"Mistura de tristeza e uma certa impotência".  Esta é a sensação dos ucranianos que vivem no 
Brasil diante da invasão russa ao país do Leste Europeu, segundo Felipe Melnyk Oresten, 

presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil (Subras).  "Principalmente impotência por não 
poder ajudar os amigos e parentes que se encontram lá", completa o dirigente da entidade.  

A consternação é acompanhada de revolta. Oresten classifica a investida contra a Ucrânia como 
um ataque cruel, que "agride toda a humanidade". "A soberania e a dignidade territorial de 

uma nação foram atacados, contrariando todos os pactos e convenções internacionais. É 

totalmente inacreditável", comenta o líder.  
 

Ele conta que tem diversos parentes e amigos em Kiev, capital ucraniana, e Lutsk. No 
momento, a situação é considerada estável nas duas localidades, mas o clima entre os 

habitantes é de apreensão. 

 
"Conversei com várias pessoas hoje. Elas foram pegas de surpresa. Acordaram sem entender o 

que estava acontecendo. Muitas pessoas estão desesperadas e tentam deixar suas cidades. 
Outras estão indo aos supermercados para comprar alimentos e estocar. Muita gente também 

já começa a fazer malas e se preparar para buscar abrigos antibomba", descreve Oresten.  

 
De acordo com a Subras, cerca de 600 mil descendentes ucranianos vivem no Brasil - 80% 

deles no Paraná. A comunidade também é significativa em Santa Catarina, São Paulo e Rio 
Grande do Sul. O Itamaraty contabiliza  cerca 400 brasileiros vivendo no país do leste europeu.  

 
A Representação Central Ucraniano-Brasileira (RCUB) também repudiou os ataques. Em nota 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

https://www.em.com.br/busca?autor=%2ACec%2Alia%2AEmiliana
https://www.em.com.br/busca?autor=%2ACec%2Alia%2AEmiliana


 

divulgada nas redes sociais, a entidade disse que "condena veementemente as organizações 

terroristas controladas pela Rússia das chamadas "Repúblicas Populares" de Donetsk e Luhansk 

(DPR e LPR).  
 

"Este passo é um novo ato de agressão contra a Ucrânia, sua independência, soberania e 
integridade territorial. Esta é uma violação flagrante do direito internacional e dos Acordos de 

Minsk, dos quais a Rússia é parte. Isso marca o fim do processo de Minsk e demonstra a 

decisão da Rússia pela Federação Russa de escolher o caminho do isolamento global e da 
agressão contra uma ordem internacional baseada em regras", diz o texto publicado no 

Facebook.  
Texto disponível em 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/02/24/interna_internacional,1347725/tri
steza-e-impotencia-diz-lider-da-sociedade-ucraniana-do-brasil.shtml 

 

 
QUESTÃO NO.1 

Segundo o presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, que sentimentos os ucranianos que 
vivem no Brasil compartilham? 

 

QUESTÃO NO.2 
Em que estado brasileiro vivem a maioria dos descendestes de ucranianos? 

 
QUESTÃO NO.3 

Por que, segundo o texto, pode-se dizer que a Rússia “preferiu o caminho do isolamento 
global”? 

 

QUESTÃO NO.4 
Destaque os sufixos das palavras em destaque nos seguintes fragmentos retirados do texto. 

 
A) “Esta é a sensação dos ucranianos que vivem no Brasil diante da invasão russa ao 

país do Leste Europeu (...)” 

_______________________________________________________________________ 
 

B) “Oresten classifica a investida contra a Ucrânia como um ataque cruel, que "agride toda 
a humanidade".” 

____________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO NO.5 

Retire do texto 3 siglas e escreva o que significam? 
  

QUESTÃO NO.6 
No fragmento abaixo, a palavra destacada é um elemento coesivo. A que vocábulo este 

elemento faz referência? 

 

“"A soberania e a dignidade territorial de uma nação foram atacados, contrariando todos os 

pactos e convenções internacionais. É totalmente inacreditável", comenta o líder.  

 
Ele conta que tem diversos parentes e amigos em Kiev, capital ucraniana, e Lutsk.” 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

TEXTO  2 

 
Texto disponível em https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2016/06/antitese-

paradoxo-e-antifrase.html. Acesso em 18/07/22 

QUESTÃO NO.7 
Que figura de pensamento está presente no segundo quadrinho? Explique sua resposta? 

 
QUESTÃO NO.8 

Que tipo de derivação sofre a palavra “bilheteria” que aparece segundo quadrinho? 

 
QUESTÃO NO.9 

Destaque a desinência de número do vocábulo “guerras”. 
 

 
TEXTO 3 

 

 
Texto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1v1O_KMisd4. Acesso em 18/07/22 

 

QUESTÃO NO.10 

Que figura de pensamento está presente na imagem? 
 

QUESTÃO NO.11 
Retire da imagem 2 exemplos da figura de pensamento que você relacionou na questão 

anterior (questão 10). 
 

QUESTÃO NO.12 

O termo “planetários” é uma palavra derivada. Identifique sua palavra primitiva. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

TEXTO 4 

 

 
 

QUESTÃO NO.13 
Que ensinamento o pai dá para a filha com relação a ideologia das guerras? 

 
QUESTÃO NO.14 

Considerando os vocábulos “vilão” e “vilões”, destaque o radical em comum as duas palavras. 

 
QUESTÃO NO.15 

Que figura de linguagem caracteriza-se pela repetição de palavras ou expressões no início das 
orações, tal como acontece na reflexão de Charles Chaplin abaixo?   

 

“Se matamos uma pessoa somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebram-
nos como heróis.” 

Charles Chaplin 

 
QUESTÃO NO.16 

Os modalizadores argumentativos são marcas linguísticas que sinalizam a atitude do enunciador 
sobre o seu próprio enunciado. São estas marcas que revelam a orientação argumentativa do 

enunciador, ou seja, orientam a interpretação do interlocutor sobre as intenções do enunciador. 

 
Considerando os substantivos “assassinos” e “heróis” usados  na reflexão da questão anterior 

(questão 15), qual o posicionamento de Chaplin com relação às guerras? Ele é a favor ou 
contra? Por que? 

 
 

TEXTO 5 

 
Era um garoto que como eu 

Amava os Beatles e os Rolling Stones 
 

(Engenheiros do Hawaii)

 
Era um garoto que como eu 

Amava os Beatles e os Rolling Stones 
Girava o mundo sempre a cantar 

As coisas lindas da América 

Não era belo, mas mesmo assim 
Havia mil garotas a fim 

Cantava Help and Ticket to Ride 
Oh, Lady Jane e Yesterday 

Cantava viva à liberdade 
Mas uma carta sem esperar 

Da sua guitarra, o separou 
Fora chamado na América 

Stop, com Rolling Stones 
Stop, com Beatles songs 

Mandado foi ao Vietnã 

Lutar com vietcongs 
Ratá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tátá-tá-tá-tá 
Era um garoto que como eu 

Amava os Beatles e os Rolling Stones 

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


 

Girava o mundo, mas acabou 

Fazendo a guerra no Vietnã 

Cabelos longos não usa mais 
Não toca a sua guitarra e sim 

Um instrumento que sempre dá 
A mesma nota, ra-tá-tá-tá 

Não tem amigos, não vê garotas 

Só gente morta caindo ao chão 
Ao seu país não voltará 

Pois está morto no Vietnã 
Stop, com Rolling Stones 

Stop, com Beatles songs 
No peito, um coração não há 

Mas duas medalhas sim 

Ratá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá 

Ratá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá 
Ratá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá 

Ratá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 
Tatá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá 

Tatá-tá-tá-tá 
Ratá-tá-tá 

Ratá-tá-tá 



 
Texto disponível em https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/12886/. Acesso em 18/07/22 

 
 

 

QUESTÃO NO.17 
No vocábulo “garoto” a letra destacada é vogal temática ou desinência de gênero? Por que? 

 
QUESTÃO NO.18 

No fragmento abaixo retirado da canção, qual a relação de sentido estabelecida pelo vocábulo em destaque? 
 

“Era um garoto que como eu 

Amava os Beatles e os Rolling Stones” 
 

 

QUESTÃO NO.19 
No fragmento abaixo retirado da canção, o conector destacado é um recurso coesivo sequencial com valor 

semântico específico. Determine o seu sentido. 
 

“Não era belo, mas mesmo assim 

Havia mil garotas a fim” 
 

 

QUESTÃO NO.20 
Destaque os morfemas relacionados no quadro abaixo dos seguintes verbos retirados do texto. 

 

 RADICAL VOGAL TEMÁTICA DESINÊNCIA 
MODO-

TEMPORAL 

DESINÊNCIA 
NÚMERO-

PESSOAL 

CANTAVA     

VOLTARÁ     

 


