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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

 

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

a) Predicado nominal: formado pelo verbo de ligação SER e o predicativo do sujeito DURO.  

b) Verbo intransitivo. 

 

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

a) Adjetivo. 

b) Substantivo. 

 

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

“Tudo são apenas informações”. Quando o sujeito for formado por pronome indefinido, o verbo SER 

concorda com o predicativo. 

 

 

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

a) Aquilo ____são____________ sonhos distantes. (é/são) 

b) Seu orgulho ___são____________ os filhos em boas universidades. (é/são) 

c) Cinco quilos de carne ___é____________ muito para o churrasco de domingo. (é/são) 

d) Aquele bebê _______são________ as alegrias da família. (é/são) 

e) Agora ______é________ meio-dia e meia. (é/são) 

 

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

a) Não vá ____por________ ali. (por/pôr). 

b) Vamos ____pôr_____ em ordem toda essa bagunça! (por/pôr) 

c) Os funcionários ____têm_______ contribuído muito para o sucesso da empresa. (tem/têm). 

d) No passado, ele nunca __pôde________ fazer o que queria. (pode/pôde) 

e) O dever ___vem_______ em primeiro lugar. (vem/vêm) 

 

 

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

Sobre a primeira parte destacada, o aluno deve abordar que o Cordel é um texto literário característico 

do povo nordestino, sertanejo, normalmente pobre, ligado à cultura popular, logo o espírito alegre e 

inventivo do brasileiro é destacado com as rimas e os improvisos, principalmente nas pelejas, que 

criticam, exaltam ou informam a realidade social. Ademais, a temática desse gênero é pautada nos 

acontecimentos e crenças da comunidade, retratando a cultura, os fatos, os sentimentos (alegrias, 

angustias) da população. Por fim, devido ao fato de ser nacional, biográfico e crítico o Cordel desperta o 

interesse de estudiosos da literatura, da sociologia e da antropologia, por exemplo, como retratado na 

última parte em destaque.   

 

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

Analisando o cordel em questão, nota-se que este é composto pela modalidade sextilha e tem como 

temática a estruturação da composição do próprio gênero. Isso é afirmado, pois há seis versos em cada 

estrofe, logo formando uma sextilha, e há as classificações de modalidades de cordel, mostrando 

também sua influência para a cultura popular. Por fim, é importante ressaltar a presença de rimas ricas 

(apresentar – popular / setilhas – maravilhas) e pobres (sextilhas – setilhas) e da aliteração, dando a 

musicalidade a partir da repetição de consoantes.  
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

O aluno precisa ficar atento para responder em um só texto, de maneira coesa e coerente. Logo, 

inicialmente, é preciso narrar sobre a morte do rei de Katoren, a qual levou à formação de um 

parlamento, que iria comandar o país até a aparição de um novo rei, mas isso durou 18 anos. Assim, ao 

querer se candidatar como futuro soberano, Stach consegue uma reunião com o ministro da 

Honestidade (por causa de um pedido irrecusável feito por Gervásio a este) e pergunta o que ele 

precisava fazer para se tornar rei do Wiss. Embora tenha tentado desviar da resposta, o ministro teve 

de respondê-la, já que havia jornalista de todas as emissoras de TV esperando para saber como foi o 

encontro.  

 

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

Inicialmente, o aluno deve mostrar como que Stach era valente, corajoso, empático, inteligente, fiel, 

observador, posteriormente, é preciso escolher um dos desafios (opção particular) e mostrar como 

alguma(s) dessa(s) característica foi importante para a solução do problema.  

 

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

O estudante tem de apresentar, em parágrafo padrão, que a relação entre a linguagem verbal e não 

verbal é de extrema importância para revelar que Anésia usa o livro como uma estratégia para não ser 

incomodada. Nota-se isso, pois a fala do último quadrinho (Veja só... o livro já tá funcionando.) e a 

expressão facial (olhos entreabertos e rosto apático) revelam que essa era a intenção da leitura, 

mesmo que não fosse de maneira tão literal. O fato de a idosa não querer conversa com a própria filha 

também revela a falta de paciência e chatice de Anésia, o que pode ser um conhecimento de mundo 

trazido pelo estudante. 

 

 

 
QUÍMICA 

 

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

As reações de oxirredução ocorrem quando uma espécie química perde elétrons, oxidando-se; 

enquanto a outra espécie ganha elétrons, reduzindo-se. Então são reações que ocorrem com a 

transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas. Isso pode ser percebido por meio 

do número de oxidação (Nox). 

 

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

0, -2, +4, +6 e +6. 

 

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

-3, +3 e +5. 

 

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

+6, +6 e +3 

 

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

+4, +7, +6. 

 

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

III. É a única reação em que o nox esta variando. 

 

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

a) Cu e N   b) HNO3 e Cu 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/numero-oxidacao-nox.htm
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

a) Fe e Cu   b) FeO e CuSO4 

 

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

a) N e N   b) NO2 e NO2 

 

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

Analisando os NOX determinados, temos que o carbono sofre oxidação, pois seu NOX aumenta de 0 a 

+4 do reagente para o produto, logo, ele é o agente redutor. 
 


