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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) “ora... porque o lobo-guará mora no cerrado...” ou “... e estão acabando com a casa dele!”. 
b) no = em + artigo definido o. 

dele = de + pronome pessoal ele. 
c) com. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) LUGAR      b) TEMPO 
c) ASSUNTO     d) OPOSIÇÃO 
e) POSSE 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) o advérbio destacado indica circunstância de negação. 
b) sim, pois, se retirar o advérbio de negação, o porquinho-da-índia passará a fazer caso, ou seja, a gostar do 

carinho do eu lírico. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) o trecho destacado é uma oração, porque apresenta um verbo (beberei). 
b) “que interessante, que informativo”. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
possíveis respostas: acrescente muita sálvia, manjericão e alecrim no macarrão. 
coloque muita sálvia, manjericão e alecrim no macarrão./ponha muita sálvia, manjericão e alecrim no macarrão. 
obs: para transformar essa frase nominal em oração, basta acrescentar um verbo que faça sentido no contexto. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Há três tipos de narrador, o PERSONAGEM: que, além de narrar a história, também participa dela, logo conta os 
fatos de acordo com o próprio ponto de vista, é o que acontece no livro Nem pensar, o qual tem como personagem 
o protagonista Lito. O OBSERVADOR: que não participa da história, apenas a narra, por isso não tem nenhum 
envolvimento sentimental com os fatos. Por fim, o ONISCIENTE: esse narrador não só narra o fato acontecido — 
também não participa do enredo —, como também as emoções e os sentimentos das personagens. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Manu, por ter uma mãe psicanalista, acha que tem bastante conhecimento sobre o comportamento humano, por 
isso ela se oferece a Lito para ajudá-lo a unir os pais, que estão em processo de separação. A partir disso, Manu 
cria planos como: inventar uma namorada para o pai, só para causar ciúmes a mãe do protagonista; dizer ao pai 
de Lito, mesmo sendo mentira, que Elaine estava triste com a separação e chorava todos os dias, a fim de gerar 
pena e desejo no ex-marido; etc.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Os dois mistérios narrados em A turma da rua Quinze são tanto o sumiço de Marcão, o integrante mais velho da 
turma, quanto o trabalho provavelmente ilícito desenvolvido por Cicatriz na casa alugada. O primeiro tem como 
desfecho Marcão retornando a casa dois pais, depois de se aventurar em uma paixão por uma artista circense, com 
a qual tinha feito uma viagem. Já o segundo mistério tem como desfecho a quadrilha que falsificava dólares, 
liderada pelo pai de Bia, sendo presa, principalmente o terrível capanga Cicatriz.   
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O aluno pode citar alguns personagens, como Dino: o capanga de Cicatriz que posteriormente se revela como um 
policial infiltrado para prender a quadrilha; Olegário: que de policial a favor do bem coletivo se mostrou um agente 
corrupto, o qual estava a favor da quadrilha; Chefão: o pai zeloso de Bia se transforma em um líder de uma 
organização criminosa altamente perigosa.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Embora o verdadeiro motivo do sumiço não tenha nada a ver com o casarão e o Cicatriz, a aventura vivida pela 
turma não é diminuída, ridicularizada, pois os meninos conseguiram prender a quadrilha de falsários e 
desvendaram todo o mistério sobre as entregas noturnas e o bilhete pela metade. No entanto, ir atrás de um amor 
sem ao menos deixar um bilhete faz que o motivo de Marcão seja muito tolo comparado a todo sofrimento e 
esforço para encontra-lo.  
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
A = 4,5 / B = 1,0 / C = 16,0 / D = 99,99. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Dalton / elétron / negativa / núcleo. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) Verdadeiro  
II) Verdadeiro 
III) Verdadeiro 
IV) Falsa. A Figura (IV) faz alusão ao modelo atômico de Thomson, que foi a primeira proposta sobre a existência 

dos elétrons, ou seja, partículas subatômicas. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
I) Falsa – Dalton não falou de partículas subatômicas, essa ideia é de Thomson. 
II) Verdadeiro 
III) Verdadeiro 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I. Verdadeira. 
II. Falsa, pois trata-se do modelo de Thomson. 
III. Falsa, pois trata-se do modelo de Dalton. 
IV. Verdadeira. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
I) Thomson / II) Dalton / III) Thomson / IV) Rutherford / V) Rutherford 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Isso acontece porque quando o elétron absorve energia sai de uma camada mais interna e vai para uma mais 
externa, quando ele retorna libera essa energia na forma de luz e calor. Por serem elementos químicos diferentes 
vão emitir cores diferentes em suas transições eletrônicas. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
2, 1, 4 e 3. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Thomson e Bohr 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Sendo um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas circulares que apresentam 
energias quantizadas. 


