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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 

 

 
 

a) Há duas possibilidades de resposta: “meu interfone parou de funcionar.” Ou “agendei a 

manutenção dele para esta manhã...”. 

 

b) Ninguém: pronome indefinido. 

O que: pronome interrogativo. 

 

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

 

a) mim 

 

b) eu 

 

c) mim 

 

d) eu 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 

 

a) Estes 

 

b) Esse 

 

 

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

 

 
Vamos arrasá-los. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 

 
a) A personagem empregou a interjeição “aaaiii”. 

 

b) O personagem empregou a interjeição “ai” para expressar a dor que provavelmente sentirá ao tomar 

a injeção.  

 

 

 

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

O aluno deve apontar que a narrativa em questão tem como objetivo ressaltar a importância de lutar 

para alcançar os próprios sonhos, mesmo que para isso o indivíduo tenha que se libertar do que é 

valorizado, desejado e tido como o melhor para outros. O pote de ouro era cheio de riquezas, valor, 

mas isso não era seu desejo, isso não o deixava feliz, o que ele queria, na verdade, era se encher de 

arco-íris, ter toda essa alegria, essa beleza dentro de si. Por isso, ele deixou pelo caminho todo ouro 

que possuía (e não ficou triste por isso), pois só assim seu sonho poderia se realizar. 

 

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

A intenção do tio era (ao dar o sol, o rio, a árvore e a montanha ao garoto) ensinar que o que se 

aproveita, o que diverte dinheiro nenhum pode comprar, mas sim é dado ao homem, como a natureza, 

logo todos os outros presentes recebidos pelo menino (videogame, patinete, carrinho de corrida) eram 

entretenimento egoísta, individual, não colocava o protagonista em conexão com o outro, vivendo em 

coletividade. 

 

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

O vendedor queria estimular na população da cidade a colocar em pratica todos os seus dons (como 

com a costureira e a professora), alertar da importância de cuidarem muito bem do que possuem 

(prefeito e padeiro), além de dar conselhos que poderiam mudar a realidade vivida para melhor, não só 

com o engenheiro (declarar-se para a amada), mas também com o garoto mimado, que deveria 

aprender que a felicidade não está nos bens adquiridos.  

 

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

O aluno deve citar que Henrique, após passar longas horas remando e procurando comida, deita-se ao 

pé de uma árvore para descansar, nesse momento ele tem um encontro com Simão, homem que saiu 

do meio urbano para se refugiar na natureza, pois estava cansado de tanto descaso com o meio 

ambiente. O guardião da floresta sequestra o menino e leva-o para a sua gruta, a qual é decorada com 

artesanatos rústicos, por exemplo: pena de aves como colcha e travesseiro e peles de animais como 

colchão, além de ter uma onça como “cão de guarda” 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

 
Só por meio da onomatopeia que é possível compreender que Cebolinha tanto no primeiro como no 

último quadrinho está fazendo barulho, o que inicialmente vem do instrumento que ele está tocando e, 

posteriormente, do choro do menino, por causa da bronca dada pelo pai.  

 
QUÍMICA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

1cm3 = 1mL então 8000cm3 = 8000mL, como 1L = 1000mL temos que 8000mL = 8L 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

86Kg = 86000g então 86000 – 52700 = 33300g ou seja 33,3Kg 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

 

V = 1,7m x 3m x 5m = 25,5 m3 , sabendo que 1m3 = 1000L, temos que 25,5m3 = 25500L de água. 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

1m3 = 1000 litros 

1/125=1000/x 

x=125*1000 

x=125000 litros 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

a) 8,40 g + 0,0701 kg = 8,41g + 70,10g = 78,51g 

b) 3,45 kg + 6 g = 3450g + 6g = 3456g 

c) 0,635 kg + 0,0816 kg + 987 dg = 6350g + 81,6g + 98,7g = 6530,3g 

d) 10,7 g + 0,611 kg + 6156 mg = 10,7g + 611g + 6,156g = 627,856g 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Se a caixa contém 20 latas, podemos multiplicar 20 por 220. 

Assim, 220 x 20 = 4400 g. 

Para isso, devemos dividir 4400 por 10 três vezes. 

Então, 4400 ÷ 10 ⇒ 440 ÷ 10 ⇒ 44 ÷ 10 = 4,4 Kg 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Gasoso, pois é o estado que possui a maior energia fazendo com que as moléculas estejam mais 

agitadas e com o maior grau de desorganização. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Sólido, pois é o estado que possui a menor energia fazendo com que as moléculas estejam mais juntas 

e organizadas, apresentando assim a menor distância intermolecular. 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

I. Fenômeno químico: uma passagem de corrente elétrica (eletrólise) pela água pode originar diferentes 

gases, estes se diferem de H2O. 

II. Fenômeno físico: o gelo passou por uma mudança de estado físico denominada de fusão. 

III. Fenômeno químico: a decomposição da água oxigenada pela luz gera dois produtos diferentes da 

matéria de origem. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Um fenômeno físico não altera a composição da matéria, ou seja, aconteça o que for a matéria será a 

mesma. As mudanças de estado físico são ótimas demonstrações. Já nos fenômenos químicos, a 

alteração ocorre na natureza da matéria. Podemos perceber as alterações visualmente, elas são 

indicadas por: mudança de cor, variação de temperatura, formação de precipitado, liberação de gás 

entre outras evidencias de reação química. 
 


