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REDAÇÃO 
 
Resposta pessoal 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Vovó gostava muito de companhia e os bancos virados uns para os outros possibilitava uma 
conversa, como se estivessem em uma sala de visitas. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
 “A sala de espera” quer dizer o tempo em que as duas ficavam sem viajar. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Robinson Crusoé queria encontrar os europeus e portugueses e construir com eles uma 
embarcação que poderia levá-los ao Brasil ou pelo menos a um continente onde houvesse 
civilização. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Claudinha, no início ficou muito triste e não conseguia falar em sua avó, mas depois 
conformou-se e passou a ficar alegre ao lembrar de sua avó. Robinson Crusoé sentiu-se triste 
e culpado, mas depois conformou-se, pois a viagem (a vida) tinha que continuar. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
O adjetivo “interditado” deveria estar no feminino para concordar a o substantivo feminino 
“rodovia”. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
Rita gritadeira. 
Rita tagarela 
Nariz arrebitado 
Cabelo espetado 
Fita amarela 
Rita magricela 
Cara magrela 
Mania esquisita 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
a) dígrafo 
b) digrafo 
c) encontro consonantal 
d) encontro consonantal 
 
 
 
 



 

Resoluções 6º ano – Redação/Português/Química 
1ª Chamada 

C3N1 – 12/08/2021 
 

Brasília 

 
 

 
2 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Dígrafos: tempo, que, ponta, brilhava e outras palavras. 
Encontro consonantal: brilhava, abria, grande e outras palavras. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
“uma menininha questionadora, que amava os Beatles e odiava sopa, guerras e desigualdades 
sociais.” 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Na revista Primeira Plana. 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
a) Composta. 
b) Simples. 
c) Simples. 
d) Composta. 
e) Composta. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
a) 3 elementos. 
b) 3 elementos. 
c) 2 elementos. 
d) 1 elemento. 
e) 3 elementos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
17 átomos. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
A mistura deve ser heterogênea formada entre um líquido e um sólido insolúvel. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
A filtração a vácuo é mais rápida e eficiente. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
O método consiste em utilizar uma pinça (ou as próprias mãos) para separar a mistura que 
deve ser formada por componente sólido de alta granulometria. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Separação magnética. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
O método a ser utilizado é a Dissolução Fracionada. Inicialmente acrescenta-se água à 
mistura, realiza-se uma filtração para retirada da areia e, posteriormente, evapora-se a água 
recuperando o sal ao final do processo. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
Aspirador de pó, ar condicionado. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AS)/Professor Guilherme (AC) 
A extração corresponde à retirada de substâncias corantes, aromatizantes e flavorizantes do 
pó do café a partir do seu contato com a água. 
 


