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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) rosas e caminhos. (0,25 cada palavra)     b) restritivas. (0,50) 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) explicativa (0,25)         b) restritiva (0,25) 
c) restritiva (0,25)          d) restritiva v 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) adjetiva restritiva. (0,25 cada palavra) 
b) substantiva predicativa. (0,25 cada palavra) 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
Na I, é um complemento nominal (0,25), pois completa um substantivo abstrato (0,25). Na II, é objeto indireto 
(0,25), pois completa um verbo transitivo indireto (0,25). 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a) predicativo do sujeito (0,25)       b) complemento nominal (0,25) 
c) aposto (0,25)          d) objeto indireto (0,25) 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Algumas características que o aluno pode citar na resposta são: o fato de deuses resolverem situações 
embaraçosas com o seus poderes (Eros); os elementos da natureza receberem destaque (vento, caniço); a 
presença de seres fantásticos (Eros, feiticeira, Cérbero) e as crenças da antiguidade (oráculo, Olimpo).  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Eros é o amor entre dois enamorados, a paixão. Psiquê é alma, a mente humana. Logo, a união entre esses dois 
deuses concretiza a completude do amor, o quanto as peripécias, os conflitos, ajudam na construção de um 
sentimento mais sólido e feliz. Além disso, a filha do casal é Volúpia, a deusa dos prazeres, das sensações, então a 
fusão dos dois.   
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Psiquê, quando decide sair em busca do perdão de Eros, começa a ter atitudes que estão distantes dessa definição, 
nota-se isso porque a jovem se vinga das irmãs matando-as, além disso abre a caixa de pandora a fim de ter ainda 
mais beleza, para seduzir seu amado Eros, por isso nota-se que a ingenuidade e a pureza já não são características 
da personalidade da mortal.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
a) Após a morte do marido, a mãe de Katniss ficou muito frágil, debilitada, não tinha forças para lutar a favor da 

sua família, logo a protagonista tem de assumir a responsabilidade da casa, o que a faz ficar com raiva da 
mãe, por não cumprir seu papel de protetora.  

b) As inscrições acumulativas revelavam que a família precisava de tésseres, suprimentos em grãos, para seu 
sustento, porque não tinham condições de manter uma boa alimentação.  

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
Clove tinha conseguido ferir Katniss na testa e estava disposta a matá-la da maneira mais lenta e cruel possível, no 
entanto, ao associar a morte da protagonista a da aliada Rue, Clove é atacada por Thresh, companheiro de distrito 
de Rue, o qual vinga a morte de sua amiga esmagando a tributo do distrito 2 no chão. Ao confirmar que Katniss 
tinha se aliado à Rue e a defendido, Thresh deixa a tributo do distrito 12 escapar, saldando, assim, a dívida que 
tinha com ela.   
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QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
A lei da conservação das massas só é válida em ambiente fechados, ou seja, as observações feitas não violam a lei 
da conservação das massas, ao menos levando em consideração que o meio ambiente normal é um meio aberto. A 
queima de um fosforo em um ambiente fechado de forma a impedir o contato com o meio externo irá conservar 
toda essa massa e energia. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
A = 56g (dobrou) / B = 68g (dobrou) / C = 3g (dividiu por 4) / D = 17g (dividiu por 4) / E = 6g (34g + 28g – 56g) 
/ F = 11g (34g + 5g – 28g) 
 
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 
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 
O mais atual deles é o II, estudado por Rutherford-Bohr. O I foi estudado por Thomson. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Sendo um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas circulares que apresentam 
energias quantizadas. 
 
 
 
 


