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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Sim, a imagem da murta que, ao morrer, permite que o jacarandá se desenvolva e cresça pode ser associado ao 
destino de Iracema, que se sacrifica e definha até a morte para salvar o homem amado. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

Tema: a pátria. Enquanto os primeiros românticos exaltavam, com sentimento nacionalista, as belezas e 

qualidades da pátria brasileira, Álvares de Azevedo considera a pátria sob uma ótica individual e subjetiva.   
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Iracema desempenha no romance o papel de heroína romântica. Na canção de Chico Buarque, Iracema 
desempenha o papel da brasileira exilada que consegue "se virar", procurando "se dar bem" na América do Norte. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
a) Iracema é construída de forma idealizada, uma heroína romântica, caracterizada pela beleza e caráter 

superiores. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Última geração, preocupada com o social; o uso de exclamações para expressar indignação; grandiloquência.   

 

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

Ele: reto 
Me: oblíquo 
Eu: reto 
Os: oblíquo 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
A função de sujeito é desempenhada, primordialmente, pelos pronomes pessoais do caso reto, como é o caso do 

EU. Os oblíquos átonos também podem ser sujeitos de infinitivo, mas o MIM é oblíquo tônico. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  Refere-se ao pai. 

b)  Referem-se à filha. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Quando se coloca o pronome A depois de um verbo terminado em R, no caso, “proteger” e “sustentar”, o R é 
retirado e se usa LA. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  mim 
b)  eu 

c)  mim 
d)  eu 
 

QUÍMICA 
 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
IX – VIII – III – VI – X – IV – II – I – VII – V 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
1 MnO4

1-(aq) + 5 Fe2+(aq) + 8 H1+(aq) → 1 Mn2+(aq) + 5 Fe3+(aq) +4 H2O(l) 
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QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
a) C 
b) Fe 
c) CO 
d) Fe3O2 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

X => Monoácido 

Y => Volátil 
Z => Fixo 
W => Fraco 
V => Triácido 
 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
a) Ácido sulfídrico 
b) Ácido nítrico 
c) Ácido sulfuroso 
d) Ácido perclórico 
e) Ácido carbônico 
 

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

O ácido sulfúrico é um eletrólito, ou seja, sofre dissociação quando se dissolve em água. Dessa forma, as partículas 
dispersas nessa solução são íons com carga elétrica e mobilidade suficiente para conduzir eletricidade. A sacarose, 
por sua vez, não é um eletrólito. Ela libera moléculas na dissolução em água. Mesmo essas moléculas tendo grande 
mobilidade, elas não são dotadas de carga elétrica. Por isso, a incapacidade de conduzir corrente elétrica. 
 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
A substância formada é o BaCl2. 
 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
A associação entre Ba e Cl leva a formação de um composto que realiza ligações iônicas. Ba é um metal 
alcalinoterroso e apresenta baixa energia de ionização, logo, tende a formar cátions em ligações químicas. Ao se 
associar ao Cl, que é um ametal que apresenta alta afinidade eletrônica, Cl terá tendência a formar ânions. A 

associação entre cátions e ânions caracteriza uma ligação iônica.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor RAFAEL 

O cobre (Cu) é a única substância condutora de eletricidade no estado sólido pois se trata de uma substância 
metálica. Metais são condutores de eletricidade no estado sólido devido à natureza da ligação metálica, que 
consiste numa associação entre cátions metálicos e elétrons semi-livres. Esses elétrons semi-livres são 
responsáveis pela condução elétrica no estado sólido. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor RAFAEL 

a)  Substâncias iônicas geralmente apresentam altos pontos de fusão e ebulição, além de serem condutoras de 
eletricidade no estado líquido e em solução aquosa. Portanto a substância iônica citada na tabela é o KI (iodeto 
de potássio).  

b)  O iodeto de potássio apresenta o K+ como cátion e o I- como ânion. 
 

 
 


