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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
O gênero apresentado é campanha publicitária e tem como finalidade convencer o leitor a aderir à causa da doação 
de sangue. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
INJUNÇÃO; é predominantemente um texto injuntivo. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
01. (E) 
02. (C) 
03. (E) 
04. (C) 
05. (C) 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Sentimentalismo amoroso. 

Idealização do amor. 
b) primeiro poema sublima o amor, ou seja, fala da alma. Já o segundo texto refere-se a ideia de uma mulher 

desejada e inalcançável. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Naturalismo 

Idealização 
Exaltação de elementos nacionais 

b) Comparando os dois poemas quanto às diferenças estéticas, observamos que Gonçalves Dias (Romantismo) 
utiliza versos rimados e metrificados, enquanto Oswald de Andrade (Modernismo) coloca-se contra o culto às 
rimas e ao verso perfeito, usando uma linguagem mais coloquial, mais próxima da linguagem falada, contra o 
tradicional e o acadêmico. Em relação às diferenças ideológicas, observa-se em Gonçalves Dias a exaltação de 
uma natureza idealizada e à patria, e a nostalgia do exilado. Em Oswald de Andrade há a exaltação de um 
mundo mais urbano, um canto em louvor ao progresso de São Paulo. 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Trechos:  

Final da primeira estrofe, final da segunda estrofe, terceira estrofe, ou seja, trechos em que a natureza é 
exaltada como referência. 

b) Relaciona-se com a segunda fase do Romantismo, pois apresenta a melancolia, “que os anos não trazem 
mais”, por não poder se retornar ao passado que traz boas lembranças. 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Seria a flor e a corrente, representam a distância do relacionamento ou do amor que não pode ser 

concretizado. 
b) Ambos relacionam-se a ideia de distanciamento ou de abandono do ser amado. 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) O predicado do referido período é: “Bebendo uma Coca-Cola com minha professora de ioga” e classifica-se 

como predicado verbal. 
b) A parte destacada desempenha, na oração, função sintática de objeto direto pleonástico. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) O predicado do verso 2 é: “Chama ao lobo verdugo e ao cordeiro, irmão”. 
b) As palavras “verdugo” e “irmão” desempenham função sintática de predicativo, respectivamente, de “lobo” e 

“cordeiro”. 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
Não, uma vez que o vocativo não faz parte do predicado. Na 1.ª ocorrência, “DEUS” é predicativo do sujeito e faz, 
portanto, parte do predicado; já, na 2.ª, funciona como vocativo, logo não pode compor o predicado da oração em 
que está inserido. 
 

REDAÇÃO 
 

Resposta pessoal 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 
A água vaporizada que sai do chuveiro se condensa ao tocar o espelho que está a uma temperatura menor. A 
condensação da água corresponde a um fenômeno físico exotérmico, ou seja, ocorre com perda de energia por 
parte das gotículas de água. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 
O paciente, nosso sistema, perde calor para o álcool que se vaporiza por evaporação. A evaporação do álcool 
corresponde a um fenômeno físico endotérmico fazendo com que o paciente ceda calor e diminua, assim, a sua 
temperatura abaixando a febre. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 
a) Fenômeno Químico endotérmico. 
b) A planta/células correspondem ao sistema e o ambiente à vizinhança. 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
a) SOLUÇÃO É O ESTUDO DAS MISTURAS HOMOGÊNEAS. 
b) O AR É UMA SOLUÇÃO GASOSA 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
EXEMPLO 1: OURO 18K, FORMADO 75% POR OURO E 25% DE OUTROS METAIS. 
EXEMPLO 2: LATÃO, FORMADO POR COBRE E ZINDO. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
a) SOLUÇÃO 1 PODE SER FORMADO POR GLICOSE, SOLUÇÃO 2 E 3 POR ÁCIDO NÍTRICO E SULFÚRICO 

RESPECTIVAMENTE. 
b) SOLUÇÃO DE CO2 É NÃO ELETROLÍTICA, VISTO QUE ESSA MOLÉCULA NÃO GERA ÍONS EM SOLUÇÃO. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
1. (E) PARA SER SOLUÇÃO DEVE SER UMA MISTURA. 
2. (E)  SOLUÇÕES LÍQUIDAS PRECISAM SER MAJORITARIAMENTE LÍQUIDAS. 
3. (E)  OURO PURO NÃO É SOLUÇÃO, VISTO QUE NÃO É MISTURA. 
4. (E)  AÇÚCAR NÃO GERA ÍONS, LOGO É NÃO ELETROLÍTICO. 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
a) sp2; sp2; sp3; sp3; sp2 e sp2 

b) sigma: 17 e pi: 2 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
a) C15H24 

b) são as ligações entre hidrogênio e carbono com dupla; há 6 ligações sigmas (s-sp2) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
a) C8H10N2O4 
b) Os carbonos 1,2, 3, 4, 5 e 8 são sp2 

Os carbonos 6 e 7 são sp3 

c) ligação sigma (sp2-sp2) e Pi(p-p) 
 


