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REDAÇÃO 
 
Elaboração de texto. (Resposta pessoal) 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
A mãe de Marcella, Aída, sentiu uma dor horrível, porque, quando Marcella ficava apenas deitada na 
cama, parecia que algum dia ela levantaria e andaria novamente, com a cadeira de rodas, a nova 
situação dela se mostrava permanente. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Quando Marcella voltou do bailinho com o irmão e a Mariana, ela se sentiu mais confiante e segura para 
se locomover sem a presença da mãe e ainda, a partir disso, a vida dela começou a mudar para 
melhor. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) Manu mentiu no trecho acima porque ela tinha vergonha de ter sido abandonada pelo pai que, na 

verdade, não convivia com ela desde que saíra de casa. 
b) Lito e Manu planejaram unir novamente o pai e a mãe do garoto, o que foi descoberto pela mãe de 

Manu, Carolina, que ouviu uma conversa dos dois sobre o assunto. A mãe da menina foi contar o 
que os garotos aprontaram ao Tom (pai de Lito) e, nesse momento, os dois acabaram se 
conhecendo e se aproximando. 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Os membros das duas famílias tiveram dificuldade em aceitar as novas situações impostas 
especificamente no ponto em que as mudanças ocorridas não tinham como serem revertidas, mudadas, 
alteradas; portanto, teria sido mais fácil se tivessem encarado desde o início as mudanças, contudo, ao 
longo das duas obras, todos aprendem a lidar com as novas maneiras de se viver. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Pretérito perfeito. 
b) Indicativo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Radical: COM- 
b) Vogal temática: i 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong 
realizou um antigo sonho da humanidade: pisou no solo lunar. Cerca de um bilhão de pessoas 
assistiram pela TV à maior façanha do século XX. Finalmente o homem conquistou a última fronteira, e 
os Estados Unidos se encheram de orgulho por vencer a União Soviética na corrida espacial. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
 

REGULARES IRREGULARES 
Escrever  
Inovar 
Encher 
Emocionar 
Eletrizar 
Cativar 
Explorar 
Trabalhar  

Fazer 
Divertir  

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
“Num domingo de manhã”; “adiante”; Assim que despediu”. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
1º ladrão: Afirma que o animal é um cachorro e ainda aponta o focinho, as patas, o pelo como provas 

de que é um cachorro. 
2º ladrão: Afirma que o animal é um cachorro farejador, bom para caçar tatu e cutia. 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
2 H2 + O2 → 2 H2O 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Igualar as quantidades de átomos de cada elemento nos reagentes e produtos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
O nome do cientista é Proust. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Lei da conservação das massas. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos em sistema fechado. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
34 gramas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
X = 64 gramas; Y = 12,8 gramas; Z = 8,8 gramas e W = 7,2 gramas. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
1C3H8 + 5O2→ 3CO2 + 4H2O 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
a) 3 elementos e 17 átomos. 
b) 3 elementos e 19 átomos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Coeficiente estequiométrico. 
 


