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REDAÇÃO 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
Para produzir um conto maravilhoso eficiente, o aluno deverá construir uma história que dialogue com a imagem. É 
necessário que o aluno também esteja atento às características desse gênero:  
 Presença de um herói e de um vilão; 
 O herói precisa enfrentar um grande desafio; 
 O herói conta com um elemento mágico para ajudá-lo a superar o desafio; 
 O tempo é indefinido; 
 A narrativa se passa em um reino, um palácio ou uma vila. 
 
Além disso, o aluno deverá estruturar o texto de forma clara e coerente, por meio de frases curtas e parágrafos 
bem definidos. 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) A personagem Suriá, no início da história, se sente sozinha, porque todos os amigos dela viajaram. 
b) Além da fala de Suriá, o leitor percebe que ela está se sentindo só por meio de sua expressão facial. 
c) A estratégia que a personagem usa para sair da solidão é desenhar “um amigo” no muro para que ela possa 

conversar. 
d) Embora a personagem criada por Suriá tenha uma fala (Oi! Meu nome é Muriel!) não ocorre a comunicação, já 

que, para isso, é necessária a interação entre duas ou mais pessoas. Nessa interação, há uma dinâmica entre 
os papéis de locutor (quem transmite a mensagem) e locutário (quem recebe a mensagem). 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) VERBAL 
b) NÃO VERBAL 
c) NÃO VERBAL 
d) MULTIMODAL 
e) MULTIMODAL 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) Juquinha não entendeu a intenção das palavras ditas pelo guarda, porque ele acabou se sentando na cadeira 

de Dom Pedro I.  
b) O personagem não sabe que a cadeira pertence a uma figura histórica, no caso, Dom Pedro I, por isso ele não 

poderia se sentar. 
c) Na situação descrita, a comunicação não foi eficiente porque Juquinha não respeitou o pedido do guarda por 

pensar que a cadeira pertence a uma pessoa comum. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) A palavra grátis foi empregada repetidas vezes nesse texto para convencer o consumidor de que é vantajoso 

comprar um fogão, pois, assim, ele ganhará um relógio. 
b) O ponto de exclamação usado na frase: “Relógio grátis!” traz o sentido de entusiasmo, alegria, mostrando ao 

consumidor que é vantajoso comprar o fogão. 
c) Se o ponto de exclamação fosse substituído pelo ponto final, o efeito de sentido seria modificado, pois o ponto 

final não tem a função de expressar emoção, recurso empregado na propaganda para convencer o consumidor 
a adquirir determinado produto. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) No cartum foi empregada a linguagem não verbal.  
b) ALGUMAS SUGESTÕES DE RESPOSTA. OUTRAS OPÇÕES SERÃO ACEITAS DESDE QUE DIALOGUEM COM A 

SITUAÇÃO RETRATADA NO CARTUM. 
 Uma frase declarativa; É importante manter as ruas limpas. 
 Uma frase interrogativa; Esse cara não viu a lixeira? 
 Uma frase exclamativa; Que sujeito mal-educado! 
 Uma frase imperativa. Não jogue lixo nas ruas. 

 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
A intenção das autoras é fazer com que os leitores reconhecem algumas atitudes desrespeitosas, grosseiras, mal 
educadas praticadas por eles, para que assim eles reflitam sobre elas, a fim de mudar de atitude.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Ao passar a viver em comunidade e até os dias atuais, regras sociais para que o convívio fosse mais harmonioso, 
justo entre as pessoas foram criadas, assim hábitos, culturas, costumes foram/são preservados. Exemplos que 
podem ser citados são: respeito à natureza, às pessoas, acesso a educação e saúde.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
As fábulas têm como função trazer uma moral, um ensinamento, a apresentada acima quer alertar os leitores de 
que verdadeiros amigos não abandonam o parceiro em momentos difíceis, de perigo ou de tristeza, a verdadeira 
amizade é aquela que se pode contar a todo momento.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
a) Figurado  
b) Literal  
c) Figurado 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
É sabido, por todos os leitores da Turma da Mônica, que há uma rivalidade entre a protagonista e Cebolinha. Na 
tirinha acima, inicialmente, acha-se que o menino está preocupado com Mônica, se ela se machucou no tombo, 
mas no fim percebe-se que o choro é porque ele não viu a queda, assim não vai pode “zoar” a colega, o que deixa 
a menina furiosa 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Átomos: 4 (bola branca pequena, bola branca grande, bola listrada e bola preta). 
Substâncias: 5 (conjunto de átomos). 
Moléculas diferentes: 4 (uma molécula é repetida). 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Na – sódio 
O – oxigênio 
H – hidrogênio 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
São aquelas formadas somente por um único tipo de elemento químico. Exemplos: O2, O3, H2, Fe... 
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
São aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplos: CO2, H3PO3, H2SO4, Fe(OH)3... 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
Substâncias Simples: O3, Na, P4 e Pb 
Substâncias Compostas: H2O, CH4 e CO2. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
a) 3 (bola branca, bola preta e losango).  
b) 4 (conjunto de átomos).  
c) 1 (apenas uma molécula que se repete três vezes). 
d) 2 (bola e triângulo)  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Substancia pura são aquelas formadas somente por um único tipo de substância, que pode ser simples ou 
composta, já a mistura é formada por duas ou mais substâncias diferentes.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

 

 
 
I. mistura homogênea (dois componentes uma fase) 
II. substância composta (H2O) 
III. mistura heterogênea (água não mistura com gasolina) 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
a) Homogênea, uma fase  
b) Heterogênea, três fases 
c) Heterogênea, duas fases 
d) Homogênea, uma fase 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Sistema heterogêneo, não é uma mistura heterogênea, pois é formada da mesma substância em três estados 
físicos diferentes. Possui três fases e um único componente, a água. 
 
 
 


