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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) campo de batalha, bola de neve 
b) Greg, Rowley 
c) luta, sobrevivência, traição 
d) vizinhança 
e) neve 
f) soldados 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
Escamas, nadadeiras, lóbulos, cauda. 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora Simone  
Porque não estava interessado. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora Simone  
O bruxo quis se vingar. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) quem envia a mensagem 
b) quem recebe a mensagem 
c) a língua 
d) a informação a ser transmitida 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora Simone  
a) Declarativa afirmativa 
b) Declarativa negativa 
c) Exclamativa 
d) Imperativa 
 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Duda quis ir para longe dali, porque não queria que descobrissem que ele tinha sido acertado por uma garota de 
skate, para ele, isso seria um vexame. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Duda disse à Cláudia que assim não daria tanto na vista o que estavam planejando. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Duda ficou com medo da Cláudia contar todo o caso para o Zé ou ainda de não saber o que ela havia conversado 
com a empregada do seu Antônio.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Ao vigiarem a casa do seu Antônio, Duda e Cláudia descobriram que ele não era sobrinho do seu Antônio e, sim, 
que era o “amigo” dele dono do Gol que tinha uma máquina de captar radar dentro do carro. 
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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.) 
 
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 
(A descoberta do fogo permitiu que os seres humanos tivessem iluminação noturna, aquecimento e pudessem 
cozinhar os alimentos. Todas essas modificações elevaram sua expectativa de vida.) 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
a) (Gregos) 
b) (Oriente Médio e Europa Medieval) 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(Filosofia, Matemática, Biologia, Química, Astronomia, Física.) 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(I- Evitar relações com a nobreza: nobreza tinha relação com o Clero que por sua vez não aceitava a prática de 
magia, considerava isso como bruxaria. 
II- Ser persistente - Os alquimistas acreditavam que só teriam resultados caso não desistissem de seus objetivos.) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro 
(A Alquimia envolvia o estudo de Magia, Religião, Misticismo e Astrologia e, por isso, não é considerada uma 
ciência.) 
 

 
 


