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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) SUJEITO OCULTO OU DESINENCIAL. 
b) SUJEITO SIMPLES. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
O ENUNCIADO É UM PERÍODO COMPOSTO, PORQUE APRESENTA DUAS ORAÇÕES, MARCADAS PELOS VERBOS 
“FAZER” E “ENCARECER”. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
NA PRIMEIRA TIRINHA OCORRE O GERUNDISMO: “VOU ESTAR LENDO DIARIAMENTE”, “VOU ESTAR APRENDENDO 
CADA VEZ MAIS”. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a) A CHARGE CRITICA O PREFEITO JÁ QUE É O SUJEITO QUE DEVERIA CUIDAR DA CIDADE, MAS NÃO O FAZ. 
b) PREDICADO: ENFEIA A RUA. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
SUJEITO: PATRÕES E EMPREGADOS        
CLASSIFICAÇÃO: COMPOSTO. 
NÚCLEO DO SUJEITO: PATRÕES/EMPREGADOS. 
PREDICADO: CONTINUAM AS NEGOCIAÇÕES. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Entre os vários percalços que Ulisses enfrentou durante sua viagem de retorno a Ítaca, os que mais o atrasou 
foram: a parada na Ilha de Circe, a qual durou 1 ano, e o fato de tornar-se refém de Calipso por 8 anos. Por fim, 
devido ao fato de ter passado por diferentes problemas durante a viagem e ter demorado tanto para chegar a 
Grécia, popularmente a palavra ODISSEIA é usada para se referir a uma viagem longa e cheia de problemas.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O palácio de Ulisses tinha sido tomado por vários pretendentes a marido de Penélope, a qual para muitos estava 
viúva, esses homens comiam e bebiam às custas da riqueza de Ulisses, fazendo de sua casa um grande salão de 
festas, diversão. Como meio para tomar sua vida de volta, o herói fingiu ser um mendigo, entrou dentro de sua 
casa e junto a seu filho e seu criado conseguiu esconder todas as armas dos pretendentes de Penélope e 
surpreendê-los com um grande ataque sangrento, o qual levou a morte de todos eles.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Já que durante o Renascimento houve a valorização do conhecimento, da razão, a universalização do pensamento, 
o homem que tinha conhecimento de diferentes saberes era considerado um renascentista.  Leonardo da Vinci 
encaixa-se nesse perfil, pois tinha conhecimento em diferentes áreas, como arte, mecânica, arquitetura, anatomia, 
matemática, o homem vitruviano e   
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Leonardo da Vinci desde muito cedo tem êxito na carreira de pintor. Inicialmente, ele é elogiado pelo seu mestre, o 
qual diz que nunca mais iria pinta na vida, ao observar a perfeição do anjo que o jovem da Vinci tinha pintado na 
tela O batismo de Cristo. Posteriormente, mesmo sendo uma obra que demorou anos para ser concluída, a Santa 
Ceia foi muito aclamada pela perfeição do rosto de Judas, por exemplo, e pelo fato de ter sido pintado com tinta 
óleo em cima do gesso, algo incomum a época. Por fim, há Monalisa, a qual ficou amplamente conhecida pela 
técnica do Sfumato e por ter a mulher sendo retratada com um sorriso, incomum a época.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Socialmente, muitas vezes de maneira indevida, é feita a distinção entre brincadeiras de menina e menino, sendo 
“casinha” uma atividade feminina, por isso Cebolinha não gostou. Realizar tarefas de casa (como limpar, cozinhar), 
cuidar do bebê são ações direcionadas à mulher, logo Cebolinha acha que Mônica está querendo debochar da cara 
dele e fica bastante nervoso, pois a amiga está realizado a tarefa atribuída ao homem: trabalhar fora de casa.  
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: Newlands. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: Mendeleev. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: Moseley reorganizou a tabela periódica de Mendeleev que antes era em ordem crescente de massa 
atômica em ordem crescente de número atômico, resolvendo as inversões na ordem dos elementos. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Resposta: Chancourtois. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: 79Au197 – prótons = 79 / elétrons = 79 / nêutrons = 118 
           88Ra226 – prótons = 88 / elétrons = 88 / nêutrons = 138 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Resposta: Número atômico (Z) = número de prótons = número de elétrons = 28 / Número de nêutrons = massa 
atômica - número atômico = 50 – 28 = 22 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Resposta: Número atômico = número de elétrons = 16 / Massa atômica = número atômico + número de nêutrons 
= 16 + 26 = 42 
  16M42 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Resposta: A tabela periódica é a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número 
atômico. É dividida em 7 períodos (camadas ou níveis de energia) e 18 colunas que também podem ser 
denominadas famílias ou grupos. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: Sr = Metais Alcalinos / Cl = Halogênios / Se = Calcogênios / Ar = Gases nobres.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Resposta: 2, 4, 1, 3 e 5. 
 


