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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

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

Ambas são representantes da mulher brasileira, pois Iracema era uma índia nativa, detentora de 

sensualidade que atrai o colonizador Martim, e Rita Baiana, uma mulata que também provoca uma 

série de impressões em Jerônimo, imigrante português. Ambas representam “o grande mistério, a 

síntese das impressões” que eles receberam “chegando aqui”. No entanto, enquanto Iracema é descrita 

por Alencar como uma espécie de “vestal” índia que se vai sacrificar na entrega amorosa, Rita Baiana é 

apresentada de forma animalesca (“movimentos de cobra amaldiçoada”, “a lagarta viscosa”, “a 

muriçoca doida”). 

 

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

Ambos são portugueses, sentem-se atraídos pela beleza e sensualidade da mulher brasileira e 

sucumbem ao seus encantos. No entanto, Martim submete Iracema que abandona a sua tribo para o 

seguir e viver com ele, como heroína romântica que morre pelo seu grande amor, enquanto Jerônimo 

abandona esposa, filha e trabalho, transformando-se em assassino e alcoólatra.   

  

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

O zoomorfismo e o descritivismo objetivo, que fixa elementos sensoriais. 

 

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

O zoomorfismo aparece em "aglomeração de machos efêmeas", "não molhar o pelo", "fossando" . A 

análise objetiva, voltada para elementos sensoriais, aparece em "fio de água que escorria da altura de 

uns cinco palmos", "chão inundava-se", "metiam bem debaixo da água e esfregavam com força", dentre 

outras.   

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

O fator central que, na sociedade brasileira do século XIX, acentua o tom perverso do final do romance 

“O Cortiço” é a situação de escravidão de Bertoleza. Convencida de ter sida alforriada por João Romão, 

trabalhará de sol a sol como forma de gratidão ao seu benfeitor que, de forma perversa, envia carta 

anônima à polícia, informando o paradeiro da escrava fugida. Ao perceber o engano e para não ser 

conduzida pela polícia à sua antiga condição, Bertoleza comete suicídio, ao mesmo tempo que João 

Romão recebe homenagem pelo contributo em dinheiro que doou à causa abolicionista.     

 

 

 

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

A) Somos bastante dominados por sensações. 

B) Há duas respostas possíveis:  

I- É necessário consciência de que há coisas além da nossa capacidade. 

II- É necessária a consciência de que há coisas além da nossa capacidade. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

A) meio 

B)  meia 

C) quites 

D) anexas 
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QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

A) correto 

B) incorreto 

C) incorreto 

D) correto 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Eu: reto. Lhe: oblíquo. Você: tratamento 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

A) mim 

B) mim 

C) eu 

D) eu 

 

 
QUÍMICA 

 

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

A => N2O5: Anidrido nítrico ou pentóxido de dinitrogênio 

B=> NaOH: Hidróxido de sódio 

C => SO2: Anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre 

D => Fe2O3: Óxido de ferro (III) 

E => K2CO3: Carbonato de potássio 

 

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

COLUNA A 

 

(I) Óxido ácido ou anidrido 

(II) Óxido básico 

(III) Óxido anfótero 

(IV) Óxido neutro 

(V) Óxido duplo, misto ou salino 

 

COLUNA B 

 

( III ) Al2O3 

( I  ) N2O3 

(  V ) Fe3O4 

( II ) MgO 

( IV  ) CO 

 

 

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

X => H2SO4 

Y => PO4
3- 

Z => Permanganato 

W => Cl2O 

V => Carbonato 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
1 K2Cr2O7(aq) + 3 H2O2(aq) + 4 H2SO4(aq) → 1 Cr2(SO4)3(aq) + 1 K2SO4(aq) + 3 O2(aq) + 7 H2O(l) 

O peróxido de hidrogênio atua como redutor. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

O P (fósforo) sofre oxidação e o N (nitrogênio) sofre redução. 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
1 P4(s) + 20 HNO3(aq) → 4 H3PO4(aq) + 20 NO2(g) + 4 H2O(l) 

Foram transferidos 20 elétrons. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

São observadas sete ligações  e uma ligação . 
 

 
 

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

 O cátion H3O+ apresenta geometria trigonal piramidal pois o átomo central (oxigênio) 

apresenta 3 domínios ligantes e um domínio não ligante, sendo compatível ao esperado para esse tipo 

de geometria. 

 

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

 
 

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

 
 


