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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
a)  Não vou a essa festa. PREPOSIÇÃO 
b)  Há muitas decisões a serem tomadas. VERBO 
c)  A natureza clama por socorro. SUBSTANTIVO 
e)  Daqui a três anos me formarei na faculdade. PREPOSIÇÃO 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
A CONCORDÂNCIA VERBAL ESTÁ CORRETA PORQUE O VERBO “FAZER” INDICANDO TEMPO DECORRIDO 
APRESENTA SUJEITO INEXISTENTE. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 

a)  A maioria dos políticos VOTOU/VOTARAM contra. (votou/votaram) 
b)  A maioria ali APOIOU a reforma. (apoiou/apoiaram) 
c)  20% dos municípios não CONSEGUIRAM acertar as contas com o Estado. 

(conseguiu/conseguiram) 
d)  1% dos eleitores, apenas, VOTOU/VOTARAM em partidos de direita. 

(votou/votaram) 
 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 

 ESTÁ CHOVENDO: VERBO “CHOVER” INDICA FENÔMENO DA NATUREZA. 
 VERBO “HAVER” SINÔNIMO DE “EXISTIR”. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUMAYA 
NÓS VAMOS OU A GENTE VAI. 
 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Sobre a parte destacada, o aluno deve abordar que o Cordel é um texto literário característico do povo nordestino, 

sertanejo, normalmente pobre, ligado à cultura popular, logo o espírito alegre e inventivo do brasileiro é destacado 
com as rimas e os improvisos, principalmente nas pelejas, que criticam, exaltam ou informam a realidade social.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

É por meio do cordel que, muitas vezes, é feita a POPULARIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL, sendo disseminado ali, 
para todo o Brasil, o modo de vida, a realidade vivida pelo sertanejo.  
 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O cordel acima é uma setilha, afirma-se isso pela quantidade de versos por estrofe, sete, e pela quantidade de 
sílabas poéticas, sete sem cada verso. Além disso, o esquema de rimas é XAXABBA, sendo composto 
exclusivamente por rimas pobres, ou seja, da mesma classe gramatical. Por fim, nota-se que a temática diz 
respeito a uma anedota nordestina, de uma mulher que fingia não comer muito na frente do marido e não 
entender o porquê de ser acima do peso, mas, que às escondidas, comer ferozmente, enganando, assim, seu 

esposo.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
A escolha da conjunção de alternância — ou...ou — pressupõe, no livro, que o eu lírico está em constante escolha 
sobre a realidade colocada diante de si, o que é uma verdade a respeito da vida, que nos faz sempre escolher qual 

caminho seguir. Nesse caso, normalmente, escolhe-se olhar para a realidade sobre uma nova perspectiva, a da 
compaixão, do amor, da alegria. 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O livro em questão aborda assuntos cotidianos sob uma perspectiva até então incomum, a fim de ressaltar ao leitor 
que existe outras possibilidades de encarar a realidade, além daquela comum e muitas vezes sem graça, como no 
poema Roda da rua, que apresenta como um ambiente tão desvalorizado — a rua — pode ser cheio de alegria e 
vida, quando utilizado como espaço para brincadeiras por crianças, por exemplo. Além disso, a palavra roda pode 
apresentar diferentes significados, como: a roda de borracha, de um veículo, a roda como um círculo feito por 
pessoas e, por fim, o verbo rodas, girar, sinalizando uma ação feita pelas crianças.  

 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) Cátions: são espécies químicas, ou seja, elementos químicos que perderam elétrons ficando com carga 

positiva. 

II) Ânions: são espécies químicas, ou seja, elementos químicos que ganharam elétrons ficando com carga 
negativa. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) Raio Atômico: corresponde ao tamanho do átomo, a distância do núcleo até a última camada; 
II) Eletronegatividade: é a tendência que os elementos possuem de atrair elétrons, para formar uma ligação 

química; 

III) Energia de Ionização: é a mínima energia necessária para se arrancar elétrons de um átomo no estado 

gasoso; 
IV) Afinidade Eletrônica: é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Lítio (Li). 
 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Raio Atômico e Eletropositividade (ou Caráter Metálico). 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) Falsa, pois aumenta de baixo para cima. 
II) Verdadeira. 

III) Verdadeira. 

IV) Verdadeira. 
V) Falsa, pois aumenta de baixo para cima. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Astato (At) 
 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
I) Verdadeira. 
II) Falsa, a primeira E.I. do magnésio é maior do que a do sódio. 
III) Falsa, nos períodos o R.A. diminui com o aumento do nº atômico. 
IV) Verdadeira. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 

Eletronegatividade 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
K e Br. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

A oxidação ocorre quando uma espécie química perde elétrons, enquanto outra espécie que sofre a redução ganha 
a mesma quantidade de elétrons, ou seja, é um processo que ocorre com a transferência de elétrons. 


