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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) criar, trabalhar 
b) ter 
c) decidir, interferir 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
A forma verbal DEVOROU. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
1: foram 
2: eram 
3: ganharam 
4: passam 
5: vão 
6: giram 
7: catam 
8: chagaram 
9: mudem 
10: chamem 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
“Muda aí o meu nome.” 
“Me chame de Gina-vento.” 
 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Os dois eram a mesma pessoa, entretanto, enquanto professor Cardoso, o diretor era liberal e considerava 
importante a opinião de todos na escola, o diálogo traduzia o relacionamento entre alunos e direção do colégio. Já 
como Doutor Q.I., ele era um ditador e apenas a sua opinião importava, queria controlar a humanidade e desejava 
que todos obedecessem as suas vontades. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Chumbinho era o único que havia visto o Bronca sob o efeito da droga, portanto, sabia como imitá-lo para fingir ao 
oferecedor que tinha realmente usado a droga. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
Por ter fugido do carro do detetive Andrade, Miguel decide se esconder no esconderijo dos Karas e pede para Calu 
ligar na casa daquele, imitando sua voz, e dizer que vai dormir na casa deste. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) Os Karas descobriram que, na lista dos desaparecidos, sempre havia um estudante que não era localizado por 

eles e, no Elite, ninguém tinha informações sobre o Bronca, logo concluíram que ele era o oferecedor da droga 
que se passava por um estudante em todas as escolas de onde desapareceram jovens. 

b) Miguel, mesmo sem saber, matriculou-se na escola em que o Bino estava atuando no momento e os dois 
encontraram-se no banheiro quando Miguel estava sem uma parte do disfarce e Bino espetacularmente 
disfarçado. 

 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora Simone  
A causa do nervosismo do porteiro. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora Simone  
Harmonia: o hábito de tomar café reforçado. Desarmonia: o nervosismo. 
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REDAÇÃO 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms  
a) 1 elemento. 
b) 3 elementos. 
c) 2 elementos. 
d) 3 elementos. 
e) 1 elemento. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
a) 6 átomos. 
b) 5 átomos. 
c) 24 átomos. 
d) 2 átomos. 
e) 5 átomos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
(Apenas um tipo de matéria é chamado de substância. Quando há mais de um tipo de matéria é denominado 
mistura.) 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms  
A Química é (Matéria e suas transformações.) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
a) Composta. 
b) Simples. 
c) Composta. 
d) Composta. 
e) Composta. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
a) Fenômeno Físico.  
b) Fenômeno Químico. 
c) Fenômeno Químico. 
d) Fenômeno Físico. 
e) Fenômeno Físico. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
(Mudança de cor, odor, sabor e liberação de gás.) 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
(Simples: Formadas por apenas um elemento. 
Compostas: Formadas por mais de um elemento.) 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
(Os símbolos dos elementos que apresentam nomes parecidos são diferenciados por uma segunda letra minúscula 
ao lado da letra principal, sendo a primeira letra maiúscula.) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Wilhelms 
(Substância composta pois é formada por três elementos. Para ser uma substância composta é necessário 
apresentar pelo menos dois elementos.) 


