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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

a)  modo. 
b)  lugar. 
c)  lugar. 
d)  intensidade. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  certo. 
b)  complemento nominal. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

a)  Adjunto adnominal. 
b)  Complemento nominal. 

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

Predicativos do sujeito, pois qualificam o sujeito “nós”. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Predicativo do objeto. 

 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O livro em questão aborda como é a realidade vida em alguns países em que estão sob regimes autoritários, 
os quais eliminam qualquer garantia de direito, sendo este um fator de conscientização para a população que 
vive distantes desses locais ou não conhecem sua história. Ademais, o autor cita que a guerra é uma das 
piores ações humanas, beira a irracionalidade, pois muitas vezes ela é feita em nome da paz. Então, o livro foi 
escrito como um pedido de desculpas a centenas de milhares de crianças que têm a vida destruída por causa 
da guerra, perdem família, casa, recursos e direitos assegurados por instituições como a ONU. Assim, ficam à 

mercê da sorte, sem nenhuma perspectiva de futuro.                         
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

A protagonista do livro em questão atribui a Alá todos os fatos que ocorrem no seu dia a dia, sejam eles 

positivos sejam negativos. Assim, nota-se que o eterno recebe uma caracterização ambígua da personagem. 
Afirma-se isso, pois, ao mesmo tempo que Alá é bom o suficiente para levar o menino ao encontro do pai, que 
está sumido, Mohamed questiona o porquê de haver guerra e tenta miséria no mundo, como que um deus que 

é bom pode fazer coisas ruins, atribuindo, assim, a Alá as ações maléficas que acontecem. Somado a isso, 
quando encontra Sebastião, o menino consegue uma resposta para a sua constante pergunta, entendendo que 
Alá é bom e o mal que acontece no mundo não vem dele, mas é de responsabilidade humano, do lado ruim do 
homem.  

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

Engana-se quem usa esses termos como sinônimos, pois não os são. Poema diz respeito ao gênero textual, 
escrita em versos agrupada em estrofes, já poesia é o fazer poético, toda sensibilidade, emoção, subjetividade 
presente em qualquer produção artística ou não. Já eu lírico é o nome dado a voz que fala no poema, quem 
expressa a subjetividade, o que em gêneros narrativos recebe o nome de narrador.                     

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
A musicalidade pode se dar por meio de sílabas poéticas, rimas ou repetições de vocábulos – como consoante 

ou vogal. No caso do poema de Ferreira Gullar, essa musicalidade ocorreu com o uso de rimas, estas sendo 
ricas (mesma classe gramatical).  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

Em geral, é ensinado a crianças que há brincadeiras de meninos e meninas, por exemplo: meninas brincam de 
boneca e casinha, e super-herói e skate. No entanto, quando, no último quadrinho, meninas estão batendo 
bola, com a mesma habilidade que garotos, o personagem que antes tinha se recusado a brincar de casinha, 
por ser uma ação feminina, se surpreende, ficando, então, sem saber o que pensar diante daquela cena.  

 

QUÍMICA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

IV. álcool, pois o OH representado não está ligado a um carbono saturado. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

I. c   
II. d 
III. f  
IV. e 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

1) . F  

2) . B  

3) . A  
4) . E  
5) . C  
6). D 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Amina e Ácido Carboxílico 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Ácido carboxílico, aldeído, cetona e álcool. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

I -  

II -  
 

III -  
 

IV -  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Amida 

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

1)  amida  

2)  amina  
3)  éster  
4)  álcool  
5)  aldeído   
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6)  fenol 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

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

primária e secundária 

 


