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REDAÇÃO 

 
PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

Uma expressão irônica de Brás Cubas é “bom e fiel amigo”, uma vez que tal pessoa, responsável por 

um discurso à beira do caixão, na verdade era um herdeiro dele, tendo recebido vinte apólices do 

defunto. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

a) O título remete denotativamente ao instante breve em que o Sol nasce ou se põe. No entanto, a 

primeira frase do texto amplia o seu significado ao sugerir uma reflexão sobre a efemeridade do tempo. 

O protagonista relembra momentos do passado, registra as suas impressões sobre episódios que o 

marcaram, como a cena de despedida com Capitu antes do seu ingresso no seminário. Dom Casmurro é 

narrado em primeira pessoa pelo protagonista masculino que dá nome ao romance, já velho e solitário, 

desiludido e amargurado pela casmurrice, conforme lhe está no apelido. A visão, pois, que temos dos 

fatos é perpassada da sua ótica subjetiva e unilateral. 

 

b) O autor usa a segunda pessoa do singular nas frases “a malícia está antes na tua cabeça perversa” e 

em “a investidura eras tu” para se dirigir respectivamente ao leitor e a Capitu, explicitada no vocativo 

“oh! minha doce companheira da meninice”.   

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

a) Sim, pois o Naturalismo, escola literária a que se filia o romance “O cortiço”, desenvolve narrativas 

que reproduzem a realidade para desenvolver a tese de que o homem está sujeito a um inevitável 

condicionamento biológico e social, retratando a agressividade, a violência e o erotismo que compõem a 

personalidade humana. Os personagens de “O cortiço” são condicionados pelo meio em que vivem e 

sujeitos aos seus instintos mais primários, simultaneamente vítimas e provocadores de violência, 

traição, miséria e exploração social. João Romão tem como amante uma escrava a quem ele convence 

ter alforriado e que, desesperada por ter sido traída e denunciada à polícia, se suicida. Rita Baiana e 

Firmo vivem uma relação marcada por atração carnal. Jerônimo, português, a princípio bom chefe de 

família e trabalhador honesto, é corrompido pelo meio em que vive, entrega-se a prazeres, abandona a 

família e mata Firmo. Por isso, o zoomorfismo, técnica narrativa que iguala animais e seres humanos 

guiados por instintos, sugere a sociedade agressiva e sangrenta, metaforicamente sugerida na frase 

machadiana “rosbife naturalista”. 

 

b) A metáfora “doce leite romântico” alude a uma estética marcada pela subjetividade, 

sentimentalismo, emotividade, exotismo e idealização de personagens. Em Iracema, José de Alencar 

privilegia a temática amorosa numa narrativa plena de metáforas e comparações, descrições de 

paisagem idílica, enaltecedora da pátria brasileira. Os nativos, fortes guerreiros portadores de códigos 

de honra irrepreensíveis, são descritos de forma idealizada, obedecendo à teoria do “bom selvagem” de 

Rousseau - felicidade primitiva dos selvagens que se corrompem ao contato com a civilização.   

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

“Esboço” – teoria inacabada, rascunho, não constitui uma ideia definida “de uma nova teoria” – sátira 

às novas tendências científicas e filosóficas (evolucionismo, positivismo, determinismo) que surgiram na 

Europa durante segunda metade do século XIX “da alma humana” - tentativa de definira a natureza da 
alma 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

Os escravos começaram a elogiar e paparicar Jacobina, chamando-o de “Nhô Alferes”. Os elogios 

fizeram com que o narrador não desconfiasse da intenção dos escravos e só percebesse a fuga no dia 

seguinte 

 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

a) Vocativo 

b) As possibilidades são as seguintes: “do Saara”, “de Roma”, “da Amazônia”, “da Roma Negra”. Você 

deveria escolher três. 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

a) CCB, coerente e vezes. 

b) Aposto, complemento nominal e adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

a) especificativo  

b) enumerativo 

c) distributivo 

d) comparativo 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Na frase I, o prédio sofre a ação de ser construído, logo é, sintaticamente, complemento nominal. Já 

em II, o engenheiro pratica a ação de construir, logo é, sintaticamente, adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Se entendermos que “Pedro” explica quem é o aluno, seria um aposto; mas, se entendermos que é com 

quem estamos conversando, seria um vocativo. 

 
QUÍMICA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

I. Sulfato de ferro (II) 

II. Sulfito de cálcio 

III. Fosfato de potássio 

IV. Brometo de alumínio 

V. Sulfeto de potássio 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

a) NH3(g) + H2O(l) → NH4OH(s) 

 

b) RESPOSTA: HCl. JUSTIFICATIVA: Como o HCl é um ácido, ele consegue reagir com a base e provoca 

a sua neutralização. 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

a) Solúvel em água. 

b) Possui caráter ácido. 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

6 HF + 1 SiO2 → 1 H2SiF6 + 2 H2O 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

São fenômenos químicos, uma vez que há formação de novas substâncias, ou seja, há alteração na 

identidade química dos materiais. 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

A reação III é de simples troca ou deslocamento. Em uma reação desse tipo, uma substância simples 

reage com uma substância composta e elas originam uma nova substância composta e uma nova 

substância simples. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

A substância formada é o CaCl2. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

A associação entre Ca e Cl leva a formação de um composto que realiza ligações iônicas. Ca é um metal 

alcalinoterroso e apresenta baixa energia de ionização, logo, tende a formar cátions em ligações 

químicas. Ao se associar ao Cl, que é um ametal que apresenta alta afinidade eletrônica, Cl terá 

tendência a formar ânions. A associação entre cátions e ânions caracteriza uma ligação iônica. 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

O cobre (Cu) é a única substância condutora de eletricidade no estado sólido pois se trata de uma 

substância metálica. Metais são condutores de eletricidade no estado sólido devido à natureza da 

ligação metálica, que consiste numa associação entre cátions metálicos e elétrons semi-livres. Esses 

elétrons semi-livres são responsáveis pela condução elétrica no estado sólido. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

 

Substância Nome 
Ponto de 

fusão (OC) 
Ponto de 

ebulição (OC) 
Condutibilidade no 

estado sólido 
Condutibilidade 

no estado líquido 

Na Sódio 98 883 conduz conduz 

NaSO4 
Sulfato de 

sódio 
884 1429 não conduz conduz 

H2SO4 
Ácido 

sulfúrico 
10,4 337 não conduz não conduz 

 

Substâncias moleculares realizam exclusivamente ligações covalentes e geralmente apresentam 

menores pontos de fusão e ebulição que substâncias metálicas e iônicas, além de serem isolantes 

elétricos tanto no estado sólido quanto líquido. Dentre as três substâncias, a que apresenta todas as 

características citadas é o ácido sulfúrico (H2SO4). 
 


