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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Simone 
A segunda história. Ela narra o encontro com a moça e a paixão que ela despertou no narrador personagem. São 
lembranças dele. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Simone 
Sim, faz referência à praia onde o narrador viu a moça pela primeira vez, à casa de Joaquim Pescador e à praia 
solitária.  
 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Lorna 
9 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Lorna 
1ª conjugação – (terminado, volta, começou) 
2ª conjugação – (receberá, batendo, ter, fazendo, terá) 
3ª conjugação – (caírem) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Lorna 
Predominantemente, os verbos estão no modo imperativo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Lorna 
 
1. diziam 
2. sabem 
3. existem 
4. acham 
5. fizeram 
6. conseguiram 
7. acabaram 
8. aguentam 
9. construíram 
10. pararam 
 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Renata 
a) O detetive Andrade inicialmente acha que o sumiço dos jovens não passa de irresponsabilidade da juventude, 

que não há nada para investigar. 
b) O molho de chaves revela que o detetive Rubens é o infiltrado da polícia que está ajudando o Doutor Q.I. e 

toda a quadrilha da Droga da Obediência. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Renata 
Porque Chumbinho não era um garotinho intrometido e imaturo como os Karas pensavam. Na verdade, ele era 
muito corajoso, infiltrou-se no local de sequestros da quadrilha criminosa, arquitetou planos para enviar 
mensagens aos Karas e enfrentou os bandidos quando foi preciso. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Renata 
Márius Caspérides não concordava que a droga deveria ser aplicada em seres humanos, ele achava que os efeitos 
poderiam ser graves e o Doutor Q.I queria utilizar a droga para controlar a humanidade. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Renata 
O Doutor Q.I. considerava que a Droga da Obediência, apesar de ter efeitos negativos, seria um bem à sociedade e 
que ela deveria ser implementada, apesar dos problemas que poderiam surgir diante disso. Já Miguel não aceitava 
que ela pudesse ser visto como algo positivo, pois os males que provocaria à sociedade não justificam possíveis 
benefícios de sua aplicação. 
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REDAÇÃO 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Matéria e suas transformações. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
a) 1 elemento. 
b) 3 elementos. 
c) 2 elementos. 
d) 3 elementos. 
e) 1 elemento. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
a) 1 átomo. 
b) 7 átomo. 
c) 60 átomo. 
d) 3 átomo. 
e) 9 átomo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms  
Substância: Quando há apenas um tipo de matéria, já as misturas são vários tipos de matéria juntos. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
a) Composta. 
b) Simples. 
c) Composta. 
d) Simples. 
e) Composta. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Fenômeno Físico – Ocorre sem alteração na constituição da matéria.  
Fenômeno Químico – Ocorre com alteração na constituição da matéria. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Mudança de cor, odor, sabor e liberação de gás. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Os símbolos dos elementos são determinados a partir do seu nome em latim, apresentando uma letra maiúscula, 
em alguns casos é adicionada uma segunda letra, minúscula. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Guilherme Wilhelms 
Simples: Formadas por apenas um elemento. 
Compostas: Formadas por mais de um elemento. 
 


