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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Doutor Silvana 
b) maluquinho 
c) óculos 
d) grosso, inventava (há outras possibilidades). 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
O substantivo é “ônibus”. 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
O trecho acima corresponde a uma narração do Jonas, porque o menino gosta da natureza e entende muito sobre 
ela e nele isso pode ser percebido. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Jonas achava que as letras eram desenhos e, como os desenhos sempre são parecidos com o objeto a que eles se 
referem, não faz sentido para ele a palavra “bola” não ter um formato parecido com uma bola de verdade. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Porque o fichário era mudo, ninguém escrevia nele. Já o livro fala, porque contém várias histórias e é como se 
tivesse uma pessoa dentro dele, falando. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Jonas ensinou Mirela sobre a natureza e Mirela ensinou Jonas a ler e a escrever. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
O escritor tinha o hábito de passear em uma praia porque buscava inspiração para continuar escrevendo o seu 
livro. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Ao retornar à praia no dia seguinte, o escritor passou a manhã toda, ajudando o menino a devolver as estrelas ao 
mar. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) Para quem nunca se imaginou como um super-herói. 
b) Verbal e não verbal, pois aparecem imagens em meio ao texto. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) Beber água. 
b) Não, porque ele queria apenas beber água e acabou todo molhado. 
 
 
 

REDAÇÃO 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro 
(Fenômenos Físicos e Químicos.) 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Os alquimistas egípcios eram encarregados do processo de embalsamar os faraós, processo muito importante por 
se tratarem de divindades.) 
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QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Os alquimistas eram considerados bruxos, a igreja na época não aceitava esse tipo de atividade, condenando 
quem praticasse bruxaria a morte.) 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(A transmutação dos metais seria a transformação de um metal não nobre em ouro a partir da utilização da pedra 
filosofal.) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Pedra Filosofal.) 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Átomo seria a menor parte da matéria, uma parte indivisível.) 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Equipamentos - Vidrarias de laboratório 
Práticas - métodos e anotações experimentais.) 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(A teoria de Aristóteles prevalece em relação à de Leucipo e Demócrito, pois Aristóteles era mais reconhecido e 
prestigiado.) 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Os alquimistas realizavam extrações e manipulação de substâncias de origem natural, o que levou à descoberta de 
essências e medicamentos.) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Harry Potter se compara aos alquimistas pois no filme é abordado questões como magia, poções, herbologia, 
feitiços, animais místicos, simbologia.) 
 

 
 
 
 
 
 


