
 
 

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

N1C1 - 21/02 
 

 
1

REDAÇÃO 
 
Para redigir um artigo de opinião eficiente, o aluno deve defender uma ideia, nesse caso, deve posicionar-se 
acerca dos limites entre estética e saúde. Para isso, é necessária a construção de uma tese sustentada por 
argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na 
maioria das vezes. 
O aluno também deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários de seu interlocutor, utilizando-
se da contra argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para 
que o discurso não se limite ao senso comum e seja, sobretudo, convincente. 
Durante a construção do projeto de texto, o aluno deve se atentar para as seguintes características do artigo de 
opinião: 
 O artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do(a) 

autor(a) competência para a seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar 
posições alheias; 

 É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Nesse 
sentido, é fundamental adequar a linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele 
determinado meio; 

 O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às 
ideias a serem defendidas no artigo; 

 É permitido flexionar verbos e pronomes na 1ª pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a 
fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo muitos 
articulistas optam pela 3ª pessoa do discurso; 

 Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, 
com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. 

 
PORTUGUÊS 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
a) A primeira frase é “Sim!”, e a segunda é “Não”. 
b) “Moço, é aqui a oficina de tiras?” 
c) Há duas respostas possíveis: “Quer participar?” e “Eu quero consertar uma tira!” 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
a) PS 
b) PS 
c) PC 
d) PC 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
a) sindética aditiva 
b) sindética adversativa 
c) sindética alternativa 
d) sindética conclusiva 
e) sindética explicativa 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
Na sentença I, a conjunção “pois” tem valor semântico de explicação e equivale a “porque”, já que a aprovação do 
primo é a explicação para o fato de a pessoa ter que parabenizá-lo. Já na sentença II, a conjunção “pois” tem valor 
semântico de conclusão e equivale a “portanto”, já que dar parabéns é a conclusão a que se chega depois de se 
afirmar que o primo passou no vestibular. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
 
No último período da tirinha, o “e” poderia ser substituído por “mas”, logo ele tem valor semântico de oposição, e 
não de adição. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
“Para tão longo amor tão curta a vida” é um verso de um soneto de Camões, o qual deu inspiração para o título, já 
que conta a história de um casal (Jacob e Raquel) que tive dificuldades para poder viver o amor. Nesse paralelo, a 
história de Toninho e Regina pode ser associada, já que, quando começaram o romance, a garota já estava morta.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Tanto a verossimilhança interna quanto a externa são encontradas no livro de Alvaro C Gomes. Isso é afirmado, 
pois a narrativa possui lógico interna, entre os fatos, e externa, com o mundo real, até porque a vida do 
personagem Alvaro é extremamente parecida com a do Autor, cujo nome também é o mesmo.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
No início do livro, Toninho era um garoto rebelde, que brigava constantemente com o pai, especialmente, não 
respeitava as regras escolares, tratava de maneira hostil as garotas e já tinha sido até preso. No entanto, a 
chegada de Regina na escola muda a visão do garota sobre a vida, principalmente após o contato mais íntimo com 
a garota, a qual o deu uns puxões de orelha e mostrou que, por trás daquele coração marrento, havia um rapaz 
doce, gentil e solidária. O amor entre os jovens fez com que Toninho mudasse sua perspectiva de vida e, mesmo 
após a morte de Regina, o que ela o ensinou na se perdeu, o garoto tinha sido tornado um excelente filho, marido 
e pai.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Em Turma da Mônica, Cascão é um personagem que não gosta de se limpar, tomar banho, então, para ele, ser 
molhado pela vazamento é péssimo, já para Marcelinho o desperdício de água do vazamento é um terror, já que 
este é um recuso finito.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
 
Mafalda considera sopa de peixes uma comida ruim, e por a mãe recortá-la do jornal, a garota pede uma censura à 
imprensa, a fim de que eles não publiquem mais receitas que não sejam gostosas, segundo a visão da menina.  
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
I, IV e V pois são transformações em que ocorre a mudança na matéria, ou seja, um fenômeno químico. 
 
QUESTÃO 02 - (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 03 - (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.  
 
 
 



 
 

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

N1C1 - 21/02 
 

 
3

QUESTÃO 04 - (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 05 - (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 06 - (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 07 - (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 08 - (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 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Propriedades específicas: IV, V, VI podem identificar a substância, enquanto as demais propriedades servem para 
várias substâncias. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
 
Inércia (é a propriedade relacionada com o corpo permanecer no seu estado inicial, seja em repouso ou em 
movimento). 
 
 
 
 
 
 


