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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
Relacionando os recursos verbal e imagético, verifica-se que o termo tanto pode estar associado ao poder, numa 
alusão à Casa Branca, local de residência e de trabalho do presidente dos EUA, como ter o sentido de limpeza. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
Além do humor, a associação do produto à imagem do poder, na figura do futuro presidente dos EUA assegura ao 
consumidor o poder de mudança em sua própria casa: o poder da limpeza. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
Deve-se levar em conta o discurso na obra “O Pequeno Príncipe” 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) No Romantismo havia idealização, finais felizes, mulheres perfeitas, nacionalismo, busca por perfeição da 

natureza, além da burguesia ser colocada como correta. Já no Era realista, há as críticas sociais, a ausência de 
perfeição, a imoralidade, a ausência de ética, críticas á burguesia. 

b) Romantismo. Está obra pode estar a frente se seu tempo por apontar críticas sociais, fato não presente, em 
regra, no Romantismo. 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Refere-se o poeta ao candeeiro, o qual o acompanha na solidão de existir e de ler as obras pra intensas pra 

idealizantes. 
b) A melancolia, a tristeza, a solidão por não ter mais seus pais junto dele, mas desejar manter a lembrança de 

ambos até o túmulo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Não se evidencia nele elementos sobre elementos históricos ou sociais. Mas se pode associar a idealização do 

momento da terceira fase romântica, por existir uma musa que instiga o poeta. 
b) A relação está no desejo realizado, na intensidade daquilo que parece proibido e no amor que indica ser 

proibido. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
a) Com Shakespeare, na última estrofe. 
b) Pertence a terceira fase, pois aponta o desejo e a presença da musa inspiradora, desejada e alcançada. 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) Deus a deu aos filhos dos homens, para que se ocupassem nela. 
b) Deus lhes deu esta penosa ocupação, para que se ocupassem nela. 
c) Deus lha deu, para que se ocupassem nela. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) O predicado da 1ª e da 3ª orações são, respectivamente, “passa” e “lhe sucede”. 
b) O pronome oblíquo “lhe” desempenha função sintática de objeto indireto. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) Voz passiva sintética. 
b) Voz ativa, uma vez que se trata de um verbo pronominal. 
 
 
 

REDAÇÃO 
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QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 

 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 
a) (A reação é exotérmica, pois a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos.) 
b) (As curvas representam os processos com e sem catalisador A curva que representa o processo catalisado é a 

que apresenta a menor energia de ativação.) 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro 
(A formação do produto P1 correspondo a um processo endotérmico, pois a entalpia dos produtos é maior que a 
dos reagentes e o ∆H apresentará sinal positivo.) 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
a) A massa de KCl que se dissolve em 100g de água, a 45ºC, formando uma solução saturada é 40g. 

Cálculo da massa de KCl dissolvido em 20L ou 20kg de água 

KCl de 8000gOH de g20000
OH de g100

KCl de g40
2

2
  

b) Aproximadamente 20ºC.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo  
 Considerando o peso da pessoa e o limite máximo: 
 

5 mg ---- kg 
X      ----- 36 kg 
 

X = 180 mg  
 

 180 mg é a quantidade máxima que a pessoa pode ingerir. O refrigerante tem concentração de 2 g/L, sabendo 
que 180 mg são 0,180 gramas, então: 
 

2 g ---- 1 L  
0,180 --- y 
 

Y = 0,09 L = 90 ml 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
Massa molar 
 

74,5 g ----- mol 
0,150 g  ---- x 
 

X = 0,002 
 

C mol/ L = n/v 
C = 0,002/0,005 
C = 0,4 mol/L 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
0,5 ml ---- 0,02 mg 
    1000 mL ---- x 
 
X = 40 mg 
 
Massa molar: 200 g --- mol 
                    0,04 g --- x 
 
X = 2 x 10-4 mols 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
Cadeia mista: insaturada, heterogênea, monocíclica, aromática  
C9H13NO3 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
a) Sp3, sp2 e sp3 
b) mista: insaturada, homogênea, aromática, 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Welson 
a) 24 sigma e 5 pi 
b) o comprimento da ligação é menor do que a ligação simples é maior do que a dupla (0,139 nm). 
c) 10 átomos com hibridização sp2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


