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REDAÇÃO 
 
Para produzir um conto, o aluno deverá seguir as orientações da proposta e estar atento às características desse 
gênero:  
• Narrativa curta e objetiva; 
• Presença de poucos personagens, espaço e tempo delimitados; 
• Presença de um conflito (nesse caso, a descoberta do segredo); 
• Presença do clímax (quais as consequências da descoberta do segredo); 
• Desfecho que é solução do conflito. 
 
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 notícia informa sobre um trem que descarrilhou no sábado dia 6. Os passageiros tiveram que abandonar o 

veículo e foram a pé até a próxima estação. 
b) A consequência desse fato foi o transtorno causado aos passageiros, que tiveram que abandonar o veículo e 

caminharem até a próxima estação. 
c) O verbo que traduz a ação atribuída ao trem é “descarrilhar”.  
d) Os verbos que traduzem as ações atribuídas a passageiros são “desembarcar” e “caminhar”. 
e) Os verbos dos itens c e d pertencem à primeira conjungação, pois têm a vogal temática a. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) “Isto é um absurdo!” 
b) ESTAR – radical: est; vogal temática: a. Pertence à 1ª conjugação.  

FAZER – radical: faz; vogal temática: e. Pertence à 2ª conjugação. 
CONSEGUIR – radical: consegu; vogal temática: i. Pertence à 3ª conjugação. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) SUGESTÃO DE RESPOSTA: “Precisa-se de motorista classes A, B e E”. 
b) SUGESTÃO DE RESPOSTA: “Ótima clientela”. “Telefone 3333-3333”. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) A narrativa de Joãozinho sobre o jogo é feita no passado como mostra o trecho: “Na hora de cobrar o pênalti, 

o goleiro ficou fazendo guerra de nervos comigo”. OBS: se o aluno transcrever outro trecho, também parte da 
narrativa de Joãozinho sobre o jogo, em que o verbo esteja no passado, a resposta será aceita. 

b) “O Joãozinho explica um lance do jogo de futebol a um amigo”. 
“Se chutar na direita, eu pego”. 
“Se chutar na esquerda, eu pego”. 
“Se chutar no meio, eu pego!”. 
“E o Zé pergunta”. 

c) Os verbos no presente foram empregados para mostrar uma ação que se desenvolve no momento da fala: 
Joãozinho está contando a um amigo o que aconteceu com ele no jogo de futebol. Já os verbos no passado 
foram empregados para narrar algo anterior ao momento da fala: o que o goleiro fez a Joãozinho durante o 
jogo. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
 
a) “Chove forte em BH e avenidas são bloqueadas por causa de inundação”. 
b) “‘Remédio amargo’ é necessário, diz Dilma”. 
c) “Eles deram as costas ao eleitor”. 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Narrativas fantásticas são textos ficcionais que utilizam de elementos não reais para a sua composição. Logo, o 
país das Maravilhas, seus habitantes, lugares e costumes, retrata bem essa definição. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Rainha de Copas – líder totalitário 
Lagarta – subconsciente da Alice (identidade) 
Tartaruga – a experiência dos mais velhos 
Cartas do baralho – O povo que está a serviço e comando da autoridade. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Encontro com a lagarta – Alice precisa saber quem é de verdade 
Rio de lágrimas – maneira antiga de educar, culpabilização da criança 
Jogo Croquet – desumanização de um povo, perda de direitos.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Mafalda não se conforma em reconhecer que o raciocínio da amiga está correto, embora, para garota, ela seja 
insignificante diante da realidade do mundo, sendo a cultura mais importante do que roupa para a construção de 
um indivíduo.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Papa-Capim associa o desmatamento ao progresso, ao desenvolvimento, evidenciando como que o homem, a fim 
de gerar riquezas, não preserva a natureza, tudo em nome do avanço.  
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
a) Químico (transformação da matéria) 
b) Físico (Mudança na forma ou no estado físico) 
c) Físico (Mudança na forma ou no estado físico) 
d) Químico (transformação da matéria) 
e) Químico (transformação da matéria) 
f) Químico (transformação da matéria) 
g) Químico (transformação da matéria) 
h) Físico (Mudança na forma ou no estado físico) 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI  
 
Elementos: 3 (bola branca, bola preta e quadrado) 
Átomos: 12 (total) 
Substância química: 3 (moléculas diferentes) 
Moléculas: 5 (conta as substancias repetidas)  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
a) Químico (transformação da matéria) 
b) Físico (Mudança na forma ou no estado físico) 
c) Químico (transformação da matéria) 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Hidrogênio, fósforo e oxigênio. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
São aquelas formadas somente por um único tipo de elemento químico. Exemplos: O2, O3, H2, Fe... 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
São aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplos: CO2, H3PO3, H2SO4, Fe(OH)3... 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Substâncias Simples: O3, Na, P4 e Pb 
Substâncias Compostas: H2O, CH4 e CO2. 

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Mudança de cor – mistura de dois líquidos incolores formando um colorido; 
Formação de precipitado – mistura de dois líquidos formando um corpo de fundo no recipiente; 
Liberação de gás – comprimido efervescente 
Variação de temperatura – combustão 
Digestão – alimento / Fotossíntese - plantas 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Na (sódio), H (hidrogênio), C (carbono) e O (oxigênio).  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Químicos – I, IV e V. 
 
 


