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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Emissor - Sr. Manuel. 
Receptor - o menino. 
Mensagem – o pai do menino terá de pagar a vidraça quebrada. 
Canal- a fala. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) Declarativa 
b) Interrogativa. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Um sapo falar; um príncipe ser transformado em sapo por uma bruxa;o pajem colocar três aros de ferro no 
coração. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
O que se promete deve ser cumprido; não devemos desprezar quem nos ajuda quando estamos precisando. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Nárnia, Lúcia, Susana. 
b) guarda-roupa 
c) crianças, mundo 
d) sala, feiticeira, terra 
e) belezas 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
crianças 
 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Renata 
Duda queria ficar famoso, aparecer na televisão ou na capa de um jornal. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Renata 
Duda queria deixar Cláudia de fora para não fazer todo o trabalho e depois deixar uma garota levar a fama 
também pela descoberta do mistério envolvendo o seu Antônio. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Renata 
Duda não gostava quando falavam que ele estava namorando e não achava legal ser visto andando com uma 
garota.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Renata 
Cláudia diz que vai contar na entrevista que Duda é um grande detetive. Que ele desconfiou e resolveu investigar o 
seu Antônio, que ele foi corajoso ao entrar na casa para descobrir o mistério. 
 
 

REDAÇÃO 
 
Resposta pessoal. 
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QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
Antes do ser humano: digestão, fotossíntese, processos evolutivos e terraformação. Após o ser humano: 
descoberta do fogo. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro 
a) Egito. 
b) Oriente Médio, China e Europa Medieval. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Filosofia, Matemática. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
I. Habitar distante: Sua moradia deveria ser afastada dos grandes centros para não levantar suspeitas de suas 
atividades. 
II. Evitar relação com a nobreza: A nobreza tinha relação com o Clero que não aceitava a prática de magia. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro 
Não era considerada ciência, pois envolvia o estudo de Magia, Religião e Misticismo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Fenômenos Físicos e Químicos. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Preparação de tintas, processos metalúrgicos, dentre outros. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Os alquimistas eram considerados bruxos. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Elixir da Vida Eterna e Transmutação dos metais. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro 
Pedra Filosofal. A Pedra permitiria a transmutação dos metais e a obtenção do elixir da vida eterna. 
 
 


