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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Nos dois quartetos do soneto “Enquanto quis Fortuna que tivesse”, o eu lírico menciona duas divindades, Fortuna e 
Amor, que irão interferir na sua experiência amorosa. Enquanto Fortuna (destino) permitiu que mantivesse 
esperanças de vir a ser feliz, o eu lírico teve inspiração para compor poemas, o que lhe foi negado assim que o 
Amor se instalou nele e, por temer que alguma revelação negativa sobre ele poderia ser divulgada, lhe tirou a 
capacidade de inspiração.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Os dois últimos versos do soneto são uma advertência do eu lírico às vítimas do Amor para que entendam que os 
seus poemas terão tanto mais sentido para os leitores, quanto mais profunda tiver sido a sua experiência amorosa.   
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Nos dois primeiros versos do primeiro terceto (“O tempo cobre o chão de verde manto, /que já coberto foi de neve 
fria”), o eu lírico assinala metonimicamente a passagem de uma estação do ano para outra, em que “verde manto” 
remete à primavera e “neve fria” ao inverno. Ao mencionar no terceiro verso da mesma estrofe que o tempo 
“converte em choro o doce canto”, depreende-se que o eu lírico associa a mudança das estações à oscilação 
contínua de sensações que se operam nele: a positiva, evento aprazível de alegria, associada à primavera (doce 
canto) e a negativa, de tristeza, associada à tristeza (neve fria).   
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
a) "A" maiúsculo na palavra "amor" para divinizar, personificar o sentimento do amor. 
b) O amor exige sacrifício, sangue. Inês de Castro derramou sangue por causa do seu grande amor.   
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
A concepção mais comum de que a alegria é inviabilizada por contínuas tristezas é ressignificada, ou seja, alegria e 
tristeza podem coexistir (“E na alegria sinta-se tristeza”).   
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) por que 
b) porquê 
c) por que 
d) porque 
e) por que 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
O uso está incorreto, já que só é possível usar “porque” quando se trata de uma conjunção que é sinônimo de 
“pois”. Nesse caso, o correto seria por que. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) mal 
b) mau 
c) mal 
d) mal 
e) mal 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) A expressão “ao invés” só pode ser usada quando há uma oposição de ideias, mas não é o caso, já que dose 

de ar não é o antônimo de vacina. 
b) Em vez 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) contra-atacar 
b) antirrugas 
c) autoestima 
d) inter-regional  
e) mal-humorado 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
12 g de C ------------------------------------------- 44 g de CO2 
360 g de C ------------------------------------------ x 
 
X = (360 × 44)/12 = 1320 g de carbono 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
1° passo 

 

 

 
 
2°passo: 
C3,33 H6,67O3,33 → CH2O 
a) Fórmula molecular: 
CH2O => 30 g/mol 

 = 4 
4 × CH2O = C4H8O4 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
a) Quantidade de H2: 

3 mol de H2 ---------------------------- 2 × 17 g de NH3 
x ------------------------------------------ 85 g de NH3 
x = 7,5 mol de H2 

 
b) Número de moléculas de N2: 

6,0 × 1023 moléculas de N2 ---------- 2 × 17 g de NH3 
y -------------------------------------------- 85 g de NH3 
y = 15 × 1023 moléculas de N2 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
a) I. A pressão atmosférica é maior que a pressão dentro do utensílio I devido a um processo de sucção. Por isso, 

o filtrado passa rapidamente pelo papel de filtro. 
b) II. Funil de bromo, funil de separação ou funil de decantação. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
a) O vapor de água é resfriado pelo condensador, onde circula água durante o processo. Dessa forma, esse vapor 

condensa, ou seja, volta ao estado líquido. 
b) Água pura ou água destilada. 
c) Destilação simples 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
a) Captação da água. Pode ser também filtração grosseira ou gradeamento. 
b) Pode ser decantação ou flotação. 
c) Cloro (Cl2), ozônio (O#), ácido hipocloroso (HClO), hipoclorito de sódio (NaClO) e outros. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
a) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 
b) K=2, L=8, M=14 
c) 14 elétrons 
d) 3d 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 

n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
A distribuição correta foi realizada pela Hermione. Harry desconsiderou a regra de Hund sobre a máxima 
multiplicidade e emparelhou elétrons em 3py deixando o orbital 3pz vazio e Rony distribuiu somente 15 elétrons e 
não 16, como é o esperado para o enxofre. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
1º elemento) F (Z=9) 1s2, 2s2, 2p5 

2º elemento) Ca (Z=20) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 
3º elemento) P (Z=15) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 
4º elemento) Ar (Z=18) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 

 
 
 
 
 


