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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  II 
b)  Conjunção integrante. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

O primeiro é uma conjunção integrante e o segundo é uma conjunção subordinativa comparativa. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
a)  pronome relativo 
b)  advérbio 
c)  pronome interrogativo 

d)  conjunção integrante 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
Interjeição. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 
Sujeito 

 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

De maneira coerente e coesa, o aluno tem de apresentar que Garganta era alegoria da publicidade do governo 
totalitário de Napoleão (Stalin), a qual usava da modificação da máximas e de suas repetições constantes para 
distorcer o entendimento do povo que não sabia ler, o qual era refém daquilo que o líder afirmava, alterando as 
regras iniciais acordadas democraticamente pelos animais da granja. Além disso, o estudante pode também 
apontar a respeito dos discursos, evidenciando como eles eram paternalistas e traziam sempre a ideia de um 
inimigo em comum, à espera de ataque. 
 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O aluno, aqui, pode tanto falar do fato de ter animais assumindo posição humana (antropomorfismo), quanto o fato 
da história ser embasada em um contexto histórico, tendo os personagens da Rev. Russa sendo representados por 
alegorias e, por fim, comentar sobre as menções a textos externos feitas, como o moinho de vento, 

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

Essa descrição sobre a vida da protagonista pode funcionar como um álibi para o delito cometido por ele. O fato de 
ter cometido um crime para alimentar sua família só relata o desespero vivenciado pela protagonista desde muito 
cedo, pois viver com escassez e desamparo era sua realidade. Valjean não fez aquilo porque era ruim, mal, mas 
porque era a única saída.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 

Javert era norteado pela lei, a qual era a base de toda a sua existência, isso vinha muito da sua profissão, era um 
militar. Com isso, a ideia de que o homem é produto do meio e a redenção de alma deste é impossível fazia com 
que infratores fossem tratados por ele como pessoas ruins, já que ser justo é ser obediente a lei. Por isso, ao 
deixar um criminoso que cumpriu 19 anos de prisão, o qual era considerado um foragido, escapar, uma vez que, 
assim, Javert deu a ele um voto de confiança, foi uma grande violação moral, sob a ótica do militar, o que levou a 

ele ao suicídio.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora LARISSA 
O aluno, nessa questão, pode falar da condição em que a jovem teve sua filha, sendo enganada pelo homem que 
lhe jurava amor, o qual o abandonou, com isso ela teve de entregar a menina aos Thenadrier, os quais a trataram 
como empregada. Além disso, pode ser dito o fato de Fantine ter se sujeitado até a prostituição para conseguir 
dinheiro para enviar a filha Cossete, uma vez que achava que a menina possuía alguma enfermidade. Por fim, a 
personagem teve um leito de morte marcado pelo desemparo, desamor e miséria, sem amigos, cuidados médicos 
que pudessem salvá-la.  

 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Ca20C6P15 
 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Os isótopos são os que possuem o mesmo número atômico ou quantidade de prótons. Olhando na tabela vemos que 
o D e o J são isótopos. Já os isóbaros são os que possuem o mesmo número de massa, que é o caso do G e do J. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 
Se o átomo “X” é isótono do átomo 25Mn55, isso significa que ele possui 30 nêutrons (55-25). E se ele é 
isoeletrônico do íon 28

60Ni2+, quer dizer que ele possui 26 elétrons (28 – 2). Visto que está no estado fundamental, 

o átomo “X” também possui 26 prótons. Assim, para descobrir o seu número de massa, basta somar os prótons 

com os nêutrons: A = 30 + 26 = 56. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
III e V 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

I)  K - Metal Alcalino 
II)  Zn – Metal de Transição Externa 
III)  F – Halogênios 
IV)  Sc -  Metal de Transição Externa 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 

O subnível mais externo é o 5s e ele apresenta 2 elétrons, logo, ao perder esses dois elétrons, o cátion estrôncio 

apresentará a seguinte distribuição: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
I)  Falsa, a E.I. do Na é maior que do K. 
II)  Verdadeira. 
III)  Verdadeira. 

IV)  Verdadeira. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor DIMI 
Raio Atômico e Eletropositividade (ou Caráter Metálico). 
 
QUESTÃO 09 - (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 10 - (1,0 ponto) - Professor DIMI 

Astato (At). 


