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REDAÇÃO 

 

 

PORTUGUÊS 

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

O personagem, no último quadrinho, se sente a tecla sap porque precisa “traduzir” para o jovem as 

gírias usadas pelo idoso. A gíria é um fenômeno linguístico que sinaliza a dinamicidade da língua, uma 

vez que, ao longo dos anos, surgem novas expressões enquanto outras caem em desuso. 

 

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

 

a) Anel: aquele, pequenino. 

      Amor: o, eterno. 

 

b) Aquele: pronome adjetivo ou pronome demonstrativo. 

      Pequenino: adjetivo. 

      O: artigo definido. 

       Eterno: adjetivo. 

 

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

I – predicativo do sujeito, pois está separado por um verbo de ligação. 

II – adjunto adnominal, pois acompanha o núcleo do sujeito “série”. 

 

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

Do pantanal: adjunto adnominal. 

De ajuda: objeto indireto. 

 

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

O tempo chuvoso atrapalhou nosso festival de música. 

 

SUJEITO SIMPLES: O tempo chuvoso. 

NÚCLEO DO SUJEITO: CHUVOSO. 

ADJUNTOS ADNOMINAIS DO SUJEITO: O, CHUVOSO. 

PREDICADO VERBAL: atrapalhou nosso festival de música. 

VERBO TRANSITIVO DIRETO: atrapalhou. 

OBJETO DIRETO: nosso festival de música. 

NÚCLEO DO OBJETO DIRETO: FESTIVAL. 

ADJUNTOS ADNOMINAIS DO OBJETO: NOSSO, DE MÚSIC. 

 

 

 

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

A ausência de narrador no texto dramático é uma diferença que precisa ser apontada, já que este é 

dialogal e cênico, as informações que seriam apresentadas pelo narrador são entendidas pelo contexto. 

Ademais, no texto narrativo não há rubricas, que são as explicações dadas a atores, sonoplastas, 

diretores sobre a montagem da peça. Por fim, em um texto dramático, as ações são rápidas, dinâmicas, 

o que em uma narrativa é mais extenso, já que tudo precisa ser apresentado, descrito pelo narrador ao 

leitor.  

 

 

 



 
 

Resoluções 7º Ano – Português/Química/Redação 
1ª Chamada 

N2C3 – 02/10 
 

 
2 

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

Próspero, inicialmente, quer se vingar do irmão, Antônio, e de Alonso, por estes terem tramado sua 

morte e de sua filha, ainda bebê, Miranda. Por isso, o mago cria uma tempestade, a qual leva ao 

naufrágio o navio e deixa todos passageiros perdidos em uma ilha do Caribe.        

 

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

Shakespeare contribuiu para a popularização das artes, favorecendo a entrada de trabalhos de primeiro 

ofício no meio artístico, até trazendo isso como temática das peças. Ademais, a construção dos textos 

teatrais em poemas decassílabos (rimados) favoreceu para a erudição dos seus escritos e da própria 

arte cênica. Somado a isso, ao trazer com destaque, no enredo, as reflexões humanas e os conflitos 

interiores do indivíduo sobre a realidade a qual vivera, Shakespeare fez com que o povo entendesse 

que podia refletir sobre a realidade vivida, que ela não precisava ser aceita, já que era obra do acaso.          

 

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

Lúcia era apaixonada pelo protagonista, mas tinha medo de se declarar, pois, para os meninos da 

escola, ela não era atraente, até sofria bullying por causa da aparência física, por isso achava que Duda 

também iria ignorá-la. No entanto, o garoto ficou triste ao saber que a admiradora, não mais secreta, 

sofria por se sentir rejeitada. Assim, como forma de ajudá-la, criou um plano para que Lúcia fosse vista 

pelos os outros meninos como uma boa garota, a qual pede ser sim atraente e desejada por elas, o que 

realmente acabou acontecendo.      

 

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

O fato de os filhotes de pássaro saberem ler, o que é uma personificação – características animadas a 

seres inanimados –, geram no leitor a quebra de expectativa, pois inicialmente parece que os animais 

estão falando sobre uma caça, uma briga por alimento, mas na verdade eles estão empolgados com o 

conflito descrito na narrativa a qual a garota está lendo sentada debaixo da árvore.          

 

QUÍMICA 

 

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

Se o alumínio está transferindo elétrons concluímos que ele está oxidando. 

 

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

Cátodo – Redução 

 

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

As baterias são conjuntos de pilhas ligadas em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais 

ocorrem reações de oxidorredução, produzindo uma corrente elétrica. Podem ser chamadas ainda de 

pilhas secundárias, baterias secundárias ou acumuladores. 

 

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

I) Zinco é o polo negativo, ou seja, é o ânodo que sofre a oxidação. 

II) O manganês tem que ser o polo positivo, ou seja, é o cátodo que sofre a redução. 

 

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

I) Eletrodo A – redução, pois os elétrons estão chegando nele. 

II) Eletrodo B – sofre a oxidação, perde os elétrons. 

 

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

O fluxo de elétrons ocorre do ânodo (eletrodo B) para o cátodo (eletrodo A). 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

A ponte salina é um tubo de vidro que apresenta uma solução de água com sal que serve para 

equilibrar a quantidade de íons em solução durante o funcionamento de uma pilha, aumentando assim 

a vida útil da pilha. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

I) Fe – oxida e o Pb – reduz 

II) Pb 

 

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

Ponte salina 

 

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

As pilhas e baterias possuem substâncias químicas altamente tóxicas e a reação entre as mesmas 

produz energia elétrica, funcionando como uma usina portátil. O zinco, o chumbo e o manganês são 

metais encontrados nas pilhas e quando jogados de maneira incorreta no lixo podem contaminar o solo 

e o lençol freático. Se estes metais forem parar na água e entrarem na cadeia alimentar podem causar 

sérios problemas à saúde, como câncer e danos ao sistema nervoso central. 

 

 

 


