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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
Sem-Pernas é um dos Capitães da Areia, ou seja, representa o menor de idade infrator, menino de rua, resultado 
do processo de marginalização social e vítima da sociedade opressiva. Sofre com a violência de diversos setores da 
sociedade, seja a elite, a Igreja ou a Polícia. 
 

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

a)  Inicialmente, a narrativa relata as histórias de um grupo de aproximadamente cem "meninos de rua" que 
sobrevivem de furtos e pequenas trapaças. A trajetória de Pedro Bala, filho de um grevista morto no cais, é a 
linha condutora de toda a história, ligando os quadros que são apresentados ao longo da narrativa. Por ser o 
mais corajoso, torna-se chefe das crianças que a pouco e pouco se foram afastando da marginalidade para 
combater as injustiças sociais, até se transformar em líder revolucionário comunista.  

b)  Em “Capitães da areia”, Jorge Amado trata de assunto real e desenvolve temas diversos, como a vida dos 
excluídos e suas lutas, o papel da Igreja, das autoridades e da imprensa. Jorge Amado era membro do Partido 
Comunista, por isso constrói uma obra de denúncia, com um discurso ideológico que reflete as suas convicções 
políticas: transformação social decorrente da conscientização e da luta organizada contra as injustiças.    

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
A prosa modernista da década de 30 reflete as preocupações dos autores em denunciarem o contexto de miséria e 

exploração em que vive grande parte da população brasileira. José Américo de Almeida, José Lins do Rego e 

Gilberto Freyre cumprem as diretivas do Congresso Regional do Recife de 1926 para denunciarem a violência social 
e a exploração de mão de obra na região do semiárido, consequência das contingências climáticas e do sistema de 
latifúndio em que imperam o jaguncismo, o coronelismo e o misticismo fanático. Em “O Quinze”, Rachel de Queiroz 
debruça-se sobre a questão social do homem nordestino, analisa o seu comportamento e transporta para as 
narrativas os dramas psicológicos de quem, sob pressão de forças atávicas, é impelido a aceitar o seu destino.   
 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
A obra Menino de Engenho de José Lins do Rego retrata o interior paraibano cuja cultura e estrutura se 
centralizavam na economia açucareira já em declínio pela chegada das usinas. A estrutura produtiva dos engenhos 
se alicerçava no trabalho escravo, que é descrito através dos relatos da exploração dos trabalhadores, revelando 
um painel econômico e social onde o senhor de engenho representa o poder, o latifúndio e a exploração do serviço 
braçal do negro, mesmo depois de decretada a abolição da escravatura. Assim, a representação realista que se 

inicia a partir do decénio de 1840 estende-se para autores do neorrealismo brasileiro como José Lins do Rego. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 
O regionalismo de 30 analisa a relação do homem comum com a realidade opressora em que a figura do "herói 
problemático" luta para vencer a hostilidade do meio ou se recolhe ao próprio mundo interior, para sujeitar-se ao 
mundo que lhe dificulta a existência. Em “Doidinho”, descreve-se o cotidiano dos alunos do colégio, sujeitos a 
humilhações e ao abandono da própria família, como acontecia com Aurélio. No terceiro parágrafo do texto, o leitor 

é permeável ao sentimento de piedade e medo que este personagem incute no narrador, principalmente nos 
trechos “Apanhava dos outros somente com o grito: – Vou dizer a Seu Maciel! – Mas não ia, coitado” e “Às vezes, 
quando eu acordava de noite, ficava com medo do pobre do Aurélio. Ouvia falar que era de amarelos assim que 
saíam os lobisomens”.  
 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  rosas e caminhos.  

b)  restritivas. 
 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  explicativa  
b)  restritiva  
c)  restritiva  
d)  restritiva  
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  adjetiva restritiva. 
b)  substantiva predicativa.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
Na I, é um complemento nominal, pois completa um substantivo abstrato. Na II, é objeto indireto, pois completa 
um verbo transitivo indireto. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  predicativo do sujeito  
b)  complemento nominal 
c)  aposto  
d)  objeto indireto  

 
QUÍMICA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
a) Curva C. A temperatura de ebulição da água pura vale 100°C, no nível do mar. Pelo diagrama, podemos ver 

que a pressão de vapor do líquido C é igual a 760 mmHg na temperatura de 100°C. 
b) Aproximadamente 120°C 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
a) Solução II 
b) Solução IV 
c) Solução IV 
d) Solução II 
 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
a) Osmose 
b) Solução A 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor FABIANO 
Com os dados da questão, podemos montar o seguinte quadro. 

 p(F2) p(N2O2) p(NOF) 

Início 0,3 atm 0,2 atm 0 

Reage/forma    

Equilíbrio 0,15 atm   

 
Empregando a estequiometria da reação, podemos completar o quadro. 

 p(F2) p(N2O2) p(NOF) 

Início 0,3 atm 0,2 atm 0 

Reage/forma - 0,15 atm - 0,15 atm + 0,3 atm 

Equilíbrio 0,15 atm 0,05 atm 0,3 atm 

 

 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 
A velocidade da reação inversa se iguala à velocidade da reação direta, ou seja, v1 = v2. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 
a)  Resolução: Desvio da luz para a esquerda, ou giro levogiro. 
b)  Resolução: Como o mentol apresenta três carbonos assimétricos, seria possível observar até 8 

estereoisômeros. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor RAFAEL 
A glicose apresenta 4 carbonos assimétricos, dessa forma, é possível que haja até 24 estereoisômeros, ou seja, 16 
compostos distintos (considerando a glicose) ou 15 (desconsiderando a glicose). 

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

 
 
 
 

 


