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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) As vírgulas separam o predicativo do sujeito deslocado. 

b) As vírgulas separam o aposto explicativo. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) Na frase I, a vírgulas separam o aposto e, na frase II, o vocativo. 

b) Na frase I, fala-se DA Ana, que é a filha da professora. Na frase II, fala-se COM a Ana que a filha da 

professora chegou. 

 

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

É possível que, devido à pandemia, a professora não consiga mostrar os quadros de dois grandes 

nomes da pintura modernista, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Portanto vocês, caros alunos, deverão 

fazer uma pesquisa sobre elas. 

 

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

b) Agente da passiva 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) Está separado por ser vocativo. 

b) Não está separado por ser sujeito. 

 

 

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

O estudante tem de apresentar, em parágrafo padrão, que a pouca preocupação com a origem e a 

função do ritual mostra a desvalorização da família real, Musgrave, a respeitos de suas solenidades. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a falta de conhecimento sobre os dizeres do ritual fez com 

que Reginald não soubesse que o motivo do sumiço de seu mordomo e da loucura e sumiço de Rachel 

era o tesouro de Carlos I. Por fim, o aluno deve pontuar que este é o único conta que não tem Watson 

como narrador, logo recebe mais riqueza de detalhes, já que Holmes é quem conta.  

 

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

De acordo com a classificação literária, Holmes é um herói moderno. Essa afirmação pode ser feita, pois 

o protagonista não faz o bem por ter um coração caridoso ou empático, mas porque é sua profissão. 

Assim, em O Diamante azul, quando liberta Jim e não entrega o ladrão para a polícia, nota-se que o 

detetive age motivado pelos seus sentimentos, que nem sempre são de “salvar o mundo”, fazer o certo 

conforme a lei.  

 

 

 

 

 



 
 

Resoluções 8º Ano – Português/Química/Redação 
1ª Chamada 

N1C3 – 04/09 
 

 
2 

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

O estudante tem de apresentar, em parágrafo padrão, que a tulipa supervalorizada na história é negra, 

assim como o autor, o qual sempre sofreu discriminação racial, sendo um dos motivos do seu pouco 

reconhecimento pela elite da época. Ademais, as influências encontradas no livro são: Shakespeariana 

(profundidade na construção do EU das personagens), histórica (os irmãos Witt, Luís XIV, Guilherme de 

Orange). Por fim, é necessário destacar que o fato de ser publicado inicialmente em folhetim é o que 

fez o romance ser popularmente conhecido.   

 

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

Os três momentos de influência do príncipe devem ser apresentados pelo aluno. O primeiro deles é 

quando Orange liberta Van da guilhotina, dando a ela a possibilidade de viver, mas em prisão perpétua. 

O segundo momento a ser destacado é quando Rosa pede ao príncipe para transferir seu pai de 

presídio, saindo de Haia para Loevestein, sem lhe dar justificativa, e tem a vontade atendida, assim a 

jovem pôde ficar ao lado do amado. Por fim, Guilherme de Orange lê a carta que Cornélio de Witt tinha 

escrito a Van (inocentando-o da “traição”) e dá liberdade ao protagonista e devolve a suas riquezas.  

 

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 demonstra que Anésia, de maneira provocativa e intencional, lembra Dolores que o fato contado, 

a fofoca feita, era um segredo entre ela e a Gertrudes, logo não poderia ser espalhado. Assim, Dolores 

fica com a “consciência pesada” pela ação que cometeu (nota-se isso pela a expressão facial da 

personagem no penúltimo quadrinho) e decide confessar-se com o Padre, atitude feita por religiosos ao 

cometer algum pecado. No entanto, essa ação é que gera humor na tira, já que o religioso fica sabendo 

que fazia parte de um sonho pecaminoso, o qual tinha de ser mantido em sigilo.  

 

 
QUÍMICA 

 

 

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

I – c 

II – d 

III – f 

IV – e 

 

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

IV – álcool, pois o OH representado não esta ligado a um carbono saturado. 

 

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

Ácido carboxílico, aldeído, cetona e álcool. 

 

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

(1) – F 

(2) – B 

(3) – A 

(4) – E 

(5) – C 

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

     I -  

    II -  

    III -  

    IV -  

 

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

Haleto Orgânico e Amina terciária 

 

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

Amida 

 

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

Amina e Ácido Carboxílico 

 

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

1) amida 

2) amina 

3) éster 

4) álcool 

5) aldeído  

6) fenol 

 

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

Primária e secundária 
 


