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REDAÇÃO 

 
PORTUGUÊS 

 

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

A) partícula apassivadora 

B) índice de indeterminação do sujeito 

C) parte integrante do verbo 

D) pronome reflexivo recíproco 

 

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

Na frase I, o verbo é transitivo indireto, logo o “se” é índice de indeterminação do sujeito. Já na II, o 

verbo é transitivo direto, logo o “se” é partícula apassivadora. 

 

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

a) concessiva 

b) integrante 

c) condicional 

 

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

Partícula apassivadora. 

 

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

1) conjunção integrante,  

2) conjunção condicional,  

3) substantivo. 

 

 

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

De maneira coerente e coesa, o aluno tem de apresentar que Garganta era alegoria da publicidade do 

governo totalitário de Napoleão (Stalin), a qual usava da modificação da máximas e de suas repetições 

constantes para distorcer o entendimento do povo que não sabia ler, o qual era refém daquilo que o 

líder afirmava, alterando as regras iniciais acordadas democraticamente pelos animais da granja. Além 

disso, o estudante pode também apontar a respeito dos discursos, evidenciando como eles eram 

paternalistas e traziam sempre a ideia de um inimigo em comum, à espera de ataque. 

 

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

A partir na emblemática luta de Dom Quixote contra os moinhos de vento, os quais eram vistos como 

grandes dragões, essa máquina virou símbolo, metaforicamente, de lutas inúteis de serem disputadas, 

já que serão perdidas, não serão validadas. Na obra de Orwell, o moinho de vento é um projeto que 

demanda muito esforço mas nenhuma recompensa, não muda a realidade vivida pelos bichos, logo é 

inútil, só tem valor aos olhos de quem o constrói, no caso Sansão.  

 

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

As características que diferenciam o texto dramático dos demais é a ausência de narrador, da voz que 

fala, e a presença se rubricas, indicações que sinalizam a atores, diretores, sonoplastas, figurinistas a 

organização e a dramaticidade da cena, a fim de gerar uma padronização da peça. Ademais, 

embasando em uma das principais modificações advindas do teatro Elisabetano, nota-se no texto a 

presença de trabalhadores de primeiro ofício adentrando o universo dramático, ganhando espaço de 

atuação, além do fato de homens fazerem papel de mulheres, uma vez que estas eram proibidas de 

subir a palcos.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

O sonho, segundo Freud, é uma manifestação do inconsciente, do imaginário, do irreal, logo tudo é 

permitido, quando se sonha. Dessa maneira, é possível relacionar o título à obra, já que o fantástico, o 

maravilhoso é a base do enredo da peça em questão, que aborda situações de feitiços, seres 

imaginários como personagens ativos para a dinamicidade da história. A exemplo disso há a rainha das 

fadas e o rei gos elfos e seus servos, os quais dominam a floresta e os acontecimentos passados lá, 

além de feitiços como o de Fundilhos, que teve sua cabeça transformada em asno. Portanto, isso só é 

possível em um sonho.  

 

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 não tem paciência com o vocabulário (maratonar) e a comodidade dos 

jovens (ficar o dia todo no sofá vendo TV) na contemporaneidade. Isso é comprovado pela expressão 

corporal da idosa, braços cruzados e cara de impaciência, nos segundo e quarto quadrinhos, e de 

espanto da neta (olhos arregalados e bochechas coradas), no terceiro quadrinho. Além disso, há 

também o uso da interjeição, “Hunf!”, que demonstra desdém em relação ao que foi dito, e o sarcasmo, 

ao dizer a neta que aquilo não era nenhum esforço, mas uma demonstração de preguiça, apatia, 

elementos reforçadores da visão pessimista de Anésia. 

 
QUÍMICA 

 

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

Escolher 4 elementos metálicos quaisquer da tabela periódica, pois todas as propriedades tratam de 

metais. 

 

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

BaCl2  (ligação iônica) 

 

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

4 (Quatro) 

 

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

Figura I – ligação metálica 

Figura II – ligação iônica 

 

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

Metálico, pois as propriedades mencionadas são aquelas observadas nos metais e em compostos que 

apresentam ligações metálicas. 

 

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

Cobre 

 

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

A covalente, a iônica, a covalente e a iônica. 

 

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

A adição do mercúrio a essa lama dá origem a um amálgama de ouro. 

 

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

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

 
Todos formam ligações covalentes. 

 
 


