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REDAÇÃO 
 
Para produzir uma crônica narrativa eficiente, o aluno deve estar atento à proposta que é desenvolver um enredo 
que reflita sobre o valor da amizade em uma sociedade consumista e imediatista. Além disso, ele deve estar atento 
às características do gênero: 
 Texto curto, produzido usualmente para ser publicado em jornais, revistas ou mesmo em livros; 
 Tempo e espaço bem definidos. Muitas vezes, as ações desenrolam-se em uma única cena, em um único 

instante; 
 Por seu caráter de narrativa rápida, ágil, o texto apresenta poucas personagens, podendo ser narrado com 

foco em primeira ou terceira pessoa do discurso; 
 A linguagem da crônica narrativa é simples, podendo ser coloquial, representativa das personagens e do 

próprio olhar do narrador para os fatos; 
 É um texto em prosa, podendo, inclusive, ser escrito apenas com o uso de diálogos, sem a interferência do 

narrador. O título geralmente é criativo, e o final, surpreendente; 
 Trabalha assuntos do cotidiano, temas próximos das experiências dos leitores, com o objetivo de se colocar o 

ser humano no foco da observação, construindo crítica social. 
 

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 VERIDIANE 
 
a) Foi acrescentado um prefixo. 
b) Há várias respostas possíveis: infeliz, desavisado, anormal etc. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
Em “gravata”, trata-se de uma vogal temática, pois esse “a” não indica gênero. Já em “confusa”, trata-se de uma 
desinência, pois indica que a palavra está no feminino. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
a) A palavra primitiva é “sobremesa”. 
b) A palavra passou por uma derivação sufixal. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
Há mais de uma resposta possível. Seguem algumas opções: 
a) terrestre, terreno, térreo etc. 
b) marítimo, marinho, marinheiro etc. 
c) livraria, livreiro, livreto etc. 
d) dentadura, dentista, dental etc. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
“Envergonhar” foi criada por meio de parassíntese, já que o prefixo e o sufixo foram colocados ao mesmo tempo, 
pois não é possível retirar nenhum dos dois. Já a palavra “independentemente” passou tanto pela derivação 
prefixal quanto pela sufixal, já que o prefixo e o sufixo foram colocados separadamente. 
 
 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Os alunos não conseguiram fazer o trabalho de história a tempo, logo foram expulsos da casa de Soninha pela mãe 
da garota, a qual ficou responsável por reunir todas as partes e levar impresso no dia seguinte. No entendi, quando 
o professor devolveu a atividade, tinha partes que não foram feitas por nenhum aluno, logo alguém misterioso 
tinha colocando-as lá, por ser de conteúdo muito culto o que foi escrito, os alunos deram ao hacker o apelido de 
Gozador erudito.  
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Soninha pediu a ajuda de Zé porque era apaixonada por ele, então isso seria um motivo para que ficasse mais 
próxima do amado, além disso ele entendia bem de computadores. Ademais, Zé Miguel acreditou em Soninha 
porque algo parecido já havia acontecido com ele, quando usava o computador da biblioteca da escola.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
O “misterioso Hacker” quer alertar os jovens sobre a importância da leitura (que não deve ser esquecida por causa 
de outras tecnologias) para a manutenção da cultura, da história de um povo, sendo de extremo valor para a 
consolidação de uma sociedade que não comete os mesmos erros do passado e que está em constante progresso.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Percebe-se que Andre Dahmer crítica o fato de os internautas emitirem juízo de valor em relação a postagem de 
terceiros, mas não se colocarem em posição de acusados, logo não admitindo nenhum erro.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
O texto publicado na revista Abril apresenta que a falta de atividade física aliada à alimentação desequilibrada são 
fatores preponderantes para o surgimentos de doenças crônicas nos adolescentes.  
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Propriedades organolépticas são as características dos materiais que podem ser percebidas (e avaliadas) pelos 
sentidos humanos, como a cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, a maciez, o som e o sabor. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
As propriedades gerais da matéria não podem ser usadas para identificação da substancia enquanto as 
propriedades específicas servem para indicar qual é a substância.  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
PRIMEIRA COLUNA      SEGUNDA COLUNA  
(A) Propriedade Organoléptica    1- ( A ) Sabor 
(B) Propriedade Física     2- ( B ) Ponto de Fusão 
(C) Propriedade Química     3- ( C ) Combustibilidade 

4- ( C ) Reatividade 
5- ( B ) Densidade 
6- ( A ) Odor 
7- ( B ) Estados da Matéria 

 
Organolépticas são aquelas observadas através dos sentidos. As Físicas estão envolvidas nas mudanças de fases e 
na forma da matéria enquanto as Químicas modificam, ou seja, transformam a matéria.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
I – líquido, II – líquido e III – sólido. 
Quando analisamos a 25ºC percebemos que está temperatura nas substâncias I e II encontra-se entre os pontos 
de fusão e ebulição, ou seja, no estado líquido, enquanto a substância III esta antes do ponto de fusão 
caracterizando o estado sólido.    
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
Sublimação 



 
 

Resoluções 8º Ano – Português/Química/Redação 
1ª Chamada 

N1C1 - 21/02 
 

 
3

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
 
Ponte de ebulição e Densidade, pois se tratam de propriedades especificas da matéria.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Solidificação (roupas congeladas), fusão (água pingando das roupas) e evaporação (roupa seca). 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Propriedades específicas: IV, V, VI podem identificar a substância, enquanto as demais propriedades servem para 
várias substâncias.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
1. O volume da pedra é: V = 75mL – 50mL = 25mL  
2. A densidade da pedra é: d = 10g / 25mL = 0,4g/mL 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Matéria: carteira 
Corpo: estojo 
Objeto: lápis 
 


