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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  complemento nominal 
b)  Objeto direto 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

O 1º termo é objeto indireto, pois completa um verbo transitivo indireto. Já o 2º termo é objeto direto, pois 

completa um verbo transitivo direto. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
Objeto direto. 
 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
A estreita ligação entre o senso de humor e a vida harmônica da sociedade foi comprovada 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  A vida é vista como uma piada eterna por muitas pessoas. 
b)  Vê-se a vida como uma piada eterna. 
 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Phileas Fogg, inglês metódico e distinto, membro do famoso Reform Club de Londres, um gentleman, homem de 

palavra, de virtudes, que desafia culturas, até a própria lei, para fazer o que acha correto, generoso, honesto e 
valente, faz uma aposta, no valor de 20 mil libras, em que se compromete a dar a volta ao mundo em 80 dias, 
após ser desafiado por seus colegas, mesmo que, em sua época, realizar tal feito fosse praticamente impossível. 
Acompanhado de seu mordomo, Passepartout, posteriormente de Aouda, e seguido pelo detetive Fix, da polícia 
londrina, o destemido protagonista vivencia diversas aventuras pelo globo terrestre. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

As modernidades advindas da Primeira Revolução Industrial marcam a viagem do núcleo protagonista da história 
(Fogg, Passepartout, Aouda e Fix). Alguns exemplos são os meios de transporte, como trens, navios a vapor e 
trenós à vela, os quais facilitaram e agilizaram de maneira significativa a volta ao mundo. Ademais, as personagens 
passaram pelo Canal de Suez e pela Ferrovia Transcontinental passagens que, como a maior comercialização entre 

países e continentes, por causa da Rev. Industrial, foram criadas para encurtas distâncias.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

O estudante tem de apresentar, em parágrafo padrão, que a pouca preocupação com a origem e a função do ritual 
mostra a desvalorização da família real, Musgrave, a respeitos de suas solenidades. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que a falta de conhecimento sobre os dizeres do ritual fez com que Reginald não soubesse que o motivo 
do sumiço de seu mordomo e da loucura e sumiço de Rachel era o tesouro de Carlos I.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

Nesse caso, Holmes não se apega a um detalhe superimportante, com isso faz uma dedução errada. Durante a fala 
de Jack Munro, Sherlock não percebe que Effie tinha dito ao marido que somente o ex-companheiro havia falecido, 
desse modo nada determinativo foi dito sobre a filha. Assim, não era um chantagista que fazia com que Effie 
levantasse da cama todas as noites para ir até uma cabana ou fez com que ela pedisse dinheiro emprestado ao 
esposo, tudo isso era para que a mulher pudesse cuidar de sua filha, que ainda era criança. Nesse sentido, este foi 

um caso em que o famoso detetive não teve sucesso e confiou mais na sua arrogância.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O método investigativo de Holmes é a dedução, com isso ele cria teorias a partir daquilo que observa, conseguindo, 
então, criar um quebra-cabeça e desvendar os casos. No conto A liga das cabeças vermelhas isso é abordado, pois, 
após notar que a loja ficava atrás do banco e analisar que a liga tinha desaparecido sem deixar rastros sem mais 
nem menos, o detetive notou que o novo ajudante do Sr. Wilson poderia estar envolvido com a história, o que foi 
confirmado pelas calças sujas de barro daquele. Por fim, nota-se que inteligência, esperteza, confiança e 
observação são habilidades de Holmes.  

 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) Verdadeira.  
II) Falsa, insaturados com ligação dupla e a cadeia não precisa ser linear.  

III) Verdadeira.  
IV) Verdadeira. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

 
IV)  etino  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
V F V F F 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 

Somente o II 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
I) secundário 
II) secundário 
III) primário 
IV) terciário 

V) secundário. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
O álcool apresenta o grupo hidroxila (-OH) ligado a um carbono saturado, o fenol apresenta o mesmo grupo 
hidroxila ligado ao anel aromático, enquanto o enol também apresenta a hidroxila, mas ligada a um carbono que 
apresenta ligação dupla entre outro carbono. 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
O aldeído apresenta o grupo carbônila ligado a um átomo de hidrogênio sempre na extremidade da cadeia 

carbônica , enquanto a cetona também apresenta a carbônila, mas ela está obrigatoriamente dentro da 

cadeia carbônica, ou seja, entre dois átomos de carbono . 
 

 
 
 
 



 
 

RESOLUÇÕES 
8º ANO 

REDAÇÃO – PORTUGUÊS - QUÍMICA 
REGULAR 

N1C3 - 13/08/2021 
 

 
3 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 

 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

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

Aldeídos 
 
 
 


