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

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) O Gato diz à Alice que não importa o caminho que ela vai seguir, já que ela não sabe para onde 

quer ir. 
b) Um personagem ser um gato que fala. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
O Chapeleiro Maluco provavelmente estava cantando a cantiga de qualquer jeito, de modo a não 
aproveitar o tempo como deveria. Portanto, o tempo castigou-o, deixando-o preso às 6h da tarde, 
vivendo sempre a mesma situação, já que não usou o tempo como deveria. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
O trecho, no contexto da obra, significa que as pessoas que convivem com os imortais não apreciam a 
existência eterna, pois os imortais vivem em condições precárias, já muito debilitados e sem a 
perspectiva de melhora com o tempo, apenas vagando e sofrendo com os efeitos da velhice. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) Um personagem ser um cavalo que fala. 
b) Tanto os europeus quanto os houyhnhnms (cavalos) são seres racionais. 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) As duas contrações são: “neste” e “nas”. 
b) A ideia (valor semântico) da preposição “em” é de lugar. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) Os predicativos do sujeito são “cansada” e “esgotada”. 
b) Verbo de ligação: “estou”. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) Sujeito simples 
b) Sujeito desinencial (ela) 
c) Sujeito simples 
d) Sujeito composto 
e) Sujeito simples 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) “Yi” 
b) “ela” 
c) “yeti” 
d) “ela”, “colegas” 
e) “amigos” 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
O Chefe Militar e o Escravo. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Simone 
Ensinamento das verdades santas e criação de anedotas vulgares. 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Organizou em tríades, grupos de três elementos com características semelhantes. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Massa de y = 50. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Parafuso Telúrico. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Os elementos alinhados verticalmente apresentavam características semelhantes. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Lei das oitavas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Dimitry Ivanovich Mendeleyev. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Ordem crescente de número atômico. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Colunas – Grupos ou famílias. 
Linhas – Períodos. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
18 grupos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 
Elementos de transição. 
 
 


