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REDAÇÃO 
 
QUESTÃO 01 – (10,0 pontos) – Professora Simone 
Resposta pessoal 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
As duas mãe exigem que os filhos tirem notas boas, contudo, a mãe de João Victor não tem muito 
dinheiro, vive apertada, e a mãe do Zé ganha muito bem. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
A semelhança de análise em frente à lanchonete é que os dois personagens fazem uma ideia errada 
sobre o outro, imaginam que eles são pessoas diferentes do que são e que vivem realidades 
completamente diferentes do que realmente é. E quando se veem de madrugada é que os dois se 
olham e pensam ao mesmo tempo que o outro está perdido tanto quanto si mesmo. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) O eu lírico fala com a Cidade de Goiás e caracteriza essa cidade e a si mesmo. 
b) O poema “Minha cidade” fala sobre sentimentos do eu lírico e o poema “Antiguidades” fala sobre 

acontecimentos da vida do eu lírico. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
O trecho do poema fala sobre um pai que abandonou a criança, que foi embora e nunca mais voltou. Da 
mesma forma, os personagens João Victor, Uólace e Zé não têm contato com seus pais e não sabem 
onde eles estão. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Advérbio “não. 
b) Advérbio “muito”. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
1. advérbio de tempo 
2. advérbio de companhia 
3. advérbio de lugar 
4. advérbio de modo 
5. advérbio de negação 
6. advérbio de lugar 
7. advérbio de intensidade 
8. advérbio de meio 
9. advérbio de meio 
10. advérbio de afirmação 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Sujeito: “Bruna Licks de Oliveira, de 21 anos, e o namorado, João Enzweiler, de 20” 
b) Predicado: “foram achados certamente em uma trilha na praia da Lagoinha do Leste” 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) A notícia é formada por 5 parágrafos. 
b) São 5 orações (é, estão, foram localizados, havia, tentavam encontrar). 
c) Há 2 períodos no primeiro parágrafo. 
d) Não há frases nominais. 
e) Há duas frases verbais no último parágrafo. 
 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Em uma entrevista com profissional. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Labirintite. 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Elétrons 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Thomson observou que os raios catódicos apresentavam comportamento de partícula pois descreviam 
trajetórias lineares. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
As partículas alfas passaram próximo a uma região pequena e positiva. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Eletrosfera – Região grande e vazia onde estão localizados os elétrons. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 

 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
O elétron não colide com o núcleo pois ele possui energia quantizada, fazendo com que ele descreva 
órbitas circulares em torno do núcleo. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Ao receber energia o elétron sai do estado fundamental para o estado excitado. Ao retornar para o 
estado fundamental, o elétron libera energia na forma de luz. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Prótons, nêutrons e elétrons. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
 

Nome Carga Massa 
Prótons +1 1 u 
Nêutrons 0 1 u 
Elétrons -1 desprezível 

 


