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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

 

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

a) enjoo, juiz, assembleia, heroico, leem 

b) pálido, Itaú, até, refém, biquíni 

 

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

Farmácia municipal de saúde. 

 

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

O aluno deveria escolher duas das quatro opções abaixo: 

* Mônica: toda proparoxítona é acentuada 

* Já: acentuam-se monossílabos tônicos terminados em A. 

* Nós: acentuam-se monossílabos tônicos terminados em OS. 

* Será: acentuam-se oxítonas terminados em A. 

 

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

Aditiva / soma. 

 

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

a) mas (ou qualquer outra conjunção adversativa) / pois (ou qualquer outra conjunção explicativa) 

b) oposição e explicação. 

 

 

 

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

O autor cita que a guerra é uma das piores ações humanas, beira a irracionalidade, pois muitas vezes 

ela é feita em nome da paz. Então, o livro foi escrito como um pedido de desculpas a centenas de 

milhares de crianças que têm a vida destruída por causa da guerra, perdem família, casa, recursos e 

direitos assegurados por instituições como a ONU. Assim, ficam à mercê da sorte, sem nenhuma 

perspectiva de futuro.                         

 

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

A protagonista do livro em questão atribui a Alá todos os fatos que ocorrem no seu dia a dia, sejam eles 

positivos sejam negativos. Assim, nota-se que o eterno recebe uma caracterização ambígua da 

personagem. Afirma-se isso, pois, ao mesmo tempo que Alá é bom o suficiente para levar o menino ao 

encontro do pai, que está sumido, Mohamed questiona o porquê de haver guerra e tenta miséria no 

mundo, como que um deus que é bom pode fazer coisas ruins, atribuindo, assim, a Alá as ações 

maléficas que acontecem.  

 

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

Engana-se quem usa esses termos como sinônimos, pois não os são. Poema diz respeito ao gênero 

textual, escrita em versos agrupada em estrofes, já poesia é o fazer poético, toda sensibilidade, 

emoção, subjetividade presente em qualquer produção artística ou não. Já eu lírico é o nome dado a 

voz que fala no poema, quem expressa a subjetividade, o que em gêneros narrativos recebe o nome de 

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

O poema A moda retrata o quanto a sociedade, geralmente, pauta os gostos, a fala, a vestimenta, a 

aparência no que momentaneamente é aceito, tido como bonito, elogiável. No entanto, esses conceitos 

são efêmeros, se alteram facialmente como o passar do tempo, da estação, por isso, se o indivíduo não 

for firme quanto ao próprio gosto, a identidade, será sempre uma “marionete” da moda, não saberá, ao 

fim, quem é, do que gosta.  

 

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

É comum cachorros de rua correrem atrás de pedestres por se sentirem ameaçados, por exemplo. Isso 

faz com que, não raro, seja possível presenciar esse tipo de cena no dia a dia. Nesse sentido, o autor 

da tira usou dessa situação para quebrar a expectativa do leitor e gerar humor, pois, no último 

quadrinho, é revelado que o cachorro não estava correndo atrás do homem para atacá-lo, por ter se 

sentido ameaçado, mas por ser seu personal trainer, logo estava exigindo o máximo de seu 

desempenho físico.  

 
QUÍMICA 

 

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

Nos álcoois estão presentes as interações do tipo Ligação de Hidrogênio, pois apresentam o grupo OH 

(hidroxila) que possui H ligado a F,O,N. 

 

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

Nas cetonas estão presentes as interações do tipo Dipolo-dipolo, que existem entre moléculas polares, 

pois apresentam o grupo C=O (carbônila) que torna a molécula polar. 

 

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

Os ácidos carboxílicos apresentam maiores temperaturas de ebulições do que os ésteres, pois sua 

interação intermolecular é mais forte, ou seja, a ligação de hidrogênio presente nos ácidos é mais forte 

do que a dipolo-dipolo presente nos ésteres.  

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

Hidrocarbonetos, pois apresentam interação intermolecular do tipo dipolo-induzido e esta são as mais 

fracas das interações. 

 

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

A gasolina vendida no Brasil apresenta certa porcentagem de gasolina, álcool e água. O álcool por 

apresentar uma parte polar e outra apolar em sua estrutura consegui interagir tanto com a gasolina 

(apolar) quanto com a água (polar), permitindo assim formar uma solução homogênea. 

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

No conceito de solubilidade temos que semelhante dissolve semelhante, ou seja, para uma substancia 

ser solúvel em outra elas devem apresentar o mesmo tipo de polaridade (polar com polar e apolar com 

apolar), apresentando assim interações intermoleculares compatíveis.  

 

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

As funções orgânicas que apresentam as maiores temperaturas de ebulição são aquelas que 

apresentam nessa ordem as seguintes interações intermoleculares: ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo 

e dipolo-induzido.  

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

III < I < IV < II, pois representa a ordem de força das interações intermoleculares, que estão primeiro 

os dipolo-induzido de menor e de maior massa, seguidos do dipolo-dipolo e da ligação de hidrogênio.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

II, pois é a única polar que apresenta Ligação de hidrogênio. 

 

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

Solúvel, pois se trata de uma molécula polar, com interação do tipo dipolo-dipolo. 
 


