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REDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
A Mirela surrupiava as folhas do fichário para escrever cartas à sua avó. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
O fichário tinha inveja dos livros porque eles contavam muitas histórias, tinham muito a dizer e o fichário falava 
apenas “para dentro” (ou seja, pensava), pois ninguém escrevia nele. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Os preás estavam acuados em sua toca, com medo do lobo-guará que tentava atacá-los. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Para Jonas, os desenhos já diziam tudo, não havia necessidade daquelas letras, que ele considerava serem 
desenhos, para entender a imagem. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
Enquanto o uso de as e a determina pessoas e passagem, respectivamente, indicando pessoas e passagem 
específicas, o uso de umas e uma indeterminaria esses substantivos, indicando pessoas e passagem quaisquer. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
Os artigos se referem, respectivamente, a: criança, futuro, ilha, viagem. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) declarativa afirmativa. 
b) declarativa negativa. 
c) exclamativa. 
d) interrogativa. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) A polícia não segue o bandido. 
b) João não está estudando. 
c) Eu não sinto calor. 
d) Eu não gosto de barulho. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
A real intenção do Mercador era que Aladim pegasse a lâmpada para ele. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
O bruxo quis se vingar porque viu Aladim rico e casado com uma princesa. 
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QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
I- Habitar distante: Sua moradia deveria ser afastada dos grandes centros para não levantar suspeitas de suas 
atividades. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Os alquimistas egípcios eram encarregados do processo de embalsamar os faraós, processo muito importante por 
se tratarem de divindades. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
A transmutação dos metais seria a transformação de um metal não nobre em ouro a partir da utilização da pedra 
filosofal. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Produção de perfumes. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
 

 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Utilizava símbolos para que outros alquimistas não roubassem seus trabalhos. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Teoria dos quatro elementos. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Terra, fogo, água e ar. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Teoria atômica. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Segundo Aristóteles, os diferentes materiais existiam em virtude das diferentes quantidades dos elementos no 
momento de suas formações. 
 
 
 
 


