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REDAÇÃO 

 
 

PORTUGUÊS 

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

a) Subordinativa integrante 

b) Coordenativa explicativa 

c) Subordinativa comparativa 

 

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

Na frase I, o “que” acompanha um substantivo, logo é, sintaticamente, adjunto adnominal; já na II, ele 

intensifica um adjetivo, logo é, sintaticamente, um adjunto adverbial 

 

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

Pronome indefinido e conjunção subordinativa consecutiva. (Se o(a) aluno(a) escrever apenas pronome 

e conjunção, também está correto. 

 

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

Há desvio na frase “Vá assistir o jogo na sala”, pois “assistir”, no sentido de ver, exige a preposição A, 

logo o correto seria “Vá assistir ao jogo na sala”. 

 

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

Há três respostas possíveis:  

I- são momentos de que eu não me esqueci. 

II- são momentos dos quais eu não me esqueci. 

III- são momentos que eu não esqueci. 

 

 

 

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

As principais características do gênero dramático é a ausência de narrador, já que este é dialogal e 

cênico (outras características próprias desse gênero), as informações que seriam apresentadas pelo 

narrador são entendidas pelo contexto, ademais há a presença das rubricas, que direcionam na 

organização e montagem da peça, tornando-a “padronizada”, independentemente de onde ela está 

sendo encenada. Somado a isso, é importante ressaltar que um texto é considerado auto, quando a 

cenas são dinâmicas, curtas, de linguagem simples, além de possuir aspectos cômico e moralizante.  

 

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

Essa personagem tem como intuito trazer espectadores/leitores para a realidade, retirando toda 

esférica lúdica que pode fazer com que eles se esqueçam de que estão assistindo a uma história 

ficcional. Além disso, o Palhaço também funciona como uma espécie de narrador, pois ele introduz 

algumas cenas, contextualizando a história, por exemplo, no ato do julgamento, como também 

simboliza a esfera circense, mostrando como o arte, na figura do picadeiro, representa a vida.  

 

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

Chicó, por temer a morte do amigo, faz uma promessa a Nossa Senhora, dando a ela todo o dinheiro 

obtido com a venda do gato de defecava dinheiro em troca da vida do seu companheiro de aventuras. 

No entanto, quando João Grilo volta à vida e fica sabendo que Chicó fez a tal promessa fica bravo, pois 

aquele era a oportunidade que eles tinham de sair da miséria, logo diz ao amigo que nunca mais é para 

ele prometer nada, principalmente o que não é dele.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

A conjunção adverbial de tempo QUANDO expressa que, antes do sono, o dinossauro (que pode ser 

uma simbologia a um mostro, um medo, algo que assombrava a criança) já estava lá, assustando, 

reprimindo a criança. Logo, o sono não foi capaz de apaziguar a dor.  

 

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

Em geral, é ensinado a crianças que há brincadeiras de meninos e meninas, por exemplo: meninas 

brincam de boneca e casinha, e super-herói e skate. No entanto, quando, no último quadrinho, meninas 

estão batendo bola, com a mesma habilidade que garotos, o personagem que antes tinha se recusado a 

brincar de casinha, por ser uma ação feminina, se surpreende, ficando, então, sem saber o que pensar 

diante daquela cena.  

 
QUÍMICA 

 

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

1. Tetraédrica – apolar (possui os 4 ligantes iguais). 

 
2. Linear – apolar (possui os 2 ligantes iguais). 

 
3. Angular – polar (sobram pares de elétrons no átomo central) 

 
 

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

3. NH3 –  

               
 

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

I - c, II - d, III - a, IV – b, V – e 

 

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

I – C, II – A, III – B e IV – D 

 

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

2, 3, 1, 4 e 5. 

 

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

OF2 – angular (polar) 

           SF2 – angular (polar) 

                                   BF3 – trigonal plana (apolar) 

                                                                NF3 – piramidal (polar) 
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  XeO4 – Tetraédrica (apolar) 

                                                 
 

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

NH3 – piramidal 

               
 

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

II – tetraédrica (possui ligantes diferentes) 

 
III – tetraédrica (possui ligantes diferentes) 

 
 

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

I- BF3 

                      III- BeCl2 

                                           
 

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

1. Iônica (todas são polares) 

2. C-C covalente apolar e C-H covalente polar 

3. Iônica (todas são polares)  

 
 


