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REDAÇÃO 
 
Produção de texto (resposta pessoal). 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) Topicalização do objeto. 
b) A parte destacada desempenha, na oração, função sintática de objeto direto pleonástico. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
O termo destacado exerceria função sintática de OBJETO DIRETO PREPOSICIONADO. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
O verso que singulariza essa definição é “Me sorri um sorriso pontual”, uma vez que apresenta um 
objeto direto, cujo núcleo repete a ideia e o radical do verbo. A esse tipo de objeto dá-se o nome de 
OBJETO DIRETO INTERNO ou COGNATO. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) O pronome “ME” desempenha função sintática de ADJUNTO ADNOMINAL ou OBJETO INDIRETO DE 

POSSE. 
b) Será que aqui cabe tudo o que vão meter na minha cabeça. 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Yuri 
Semelhanças: 
1. Uso da prosa 
2. Foco na sociedade burguesa 
3. Uso do folhetim 
 
Diferenças:  
1. Era realista não tem idealização dos sentimentos 
2. Era realista não idealiza a mulher 
3. Era realista não tem nacionalismo 
4. Era realista não tem perfeccionismo (ainda há outros elementos) 
 
QUESTÃO 06 – (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 07 – (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. 
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QUESTÃO 08 – (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 09 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
a) Trata-se de uma história de ficção; faz parte da cultura literária ficcional. 
b) Trata-se de uma paródia, já que desconstrói o texto original. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lene 
a) ARGUMENTAÇÃO 
b) Ao empregar a expressão “animais peçonhentos”, ele faz uso de um hiperônimo. Em seguida, ao 

explicitar esses animais, faz uso de hipônimo. 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
 

A 80°: 180 g de sal ---- 100 g de água 
A 40°: 60 g de sal ----- 100 g de água 
 
Ajustando ambos os valores para 50 g de água  
A 80°: 90 g de sal ---- 50 g de água 
A 40°: 30 g de sal ----- 50 g de água 
 
Nota-se então que ao se fazer esse resfriamento a massa que será formada de corpo de fundo será de 
60 g 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
 

1 x 10-3 mol ---- 1 litro 
        X -------- 250 litros 
X = 0,25 mols 
 
Massa molar 
296 g ---- mol 
y  ------ 0,25 mols 
y = 74 g. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
 

Massa molar do ácido sulfúrico: 
98 g ---- mol 
9,8 x 10–3 g ---- x 
X = 1 x 10–4 mols 
 
Cmol/L = 1x10–4/0,5  = 2 x 10–4 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
 

44 g ---- mol 
X  ----- 0,025 mols 
 
X = 1,1g 
 
C = 1,1 g/mol 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
 

ºH  = 6 ºHf (CO2 (g)) + 6 ºHf (H2O (l)) – ºHf (C6H12O6 (s)) 
ºH  = 6(–394) + 6(–286) –  (–1265) 
ºH  = –2364 – 1716 + 1265 = –2815 kJ/mol 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cirilo 
a) calor liberado igual a 6400 kJ ou calor igual a –6400 kJ. 
b) 88 g de CO2. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) - Professor Welson  
a) aberta, insaturada, homogênea e ramificada 
b) sp3 e sp2 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) - Professor Welson  
todos sp3 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) - Professor Welson  
Aberta, ramificada, insaturada, homogênea. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) - Professor Welson  
4 ligações. 
 


