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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Lorna 
a) Linguagem mista, pois há ao mesmo tempo o uso de palavras e de imagens para transmitir a mensagem. 
b) Linguagem não verbal. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Lorna 
Uma cama com dois travesseiros, duas cadeiras, duas portas, duas jarras de água e 5 quadros. 
Observando o quadro temos a sensação de que o mesmo está a flutuar.  
a mesa , a janela e os vidros os assentos das cadeiras.  
cobertor da cama 
A perspectiva do chão e dos móveis está distorcida.  
Os objetos do quarto, desarranjados não têm relação entre si, o chão aparenta cair para frente, a janela está 
entreaberta, os quadros pendem em direção à cama, os móveis em diagonal, tudo parece refletir o caos em que 
Van Gogh mergulhara. O artista não se preocupou em representar um espaço físico de modo realista, mas antes, o 
que fez foi a representação interior e subjetiva do espaço vivido emocionalmente. 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Renata 
a) Thomas, como era pobre e morava na rua, estava habituado a comer comida estragada e, por isso, não 

adoeceu. 
b) Os navios foram cercados por peixes voadores, que se jogavam no tombadilho aos montes. E ainda caiu uma 

chuva fresca, com a qual vasilhas foram enchidas e, assim, mataram a sede. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Renata 
Thomas Cavendish era um homem mau e egoísta, gostava de objetos caros e de luxo. Sua viagem tinha objetivo 
de estabelecer rotas comerciais e enriquecimento e, para isso, causaria destruições e mortes para alcançar o que 
desejava. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Renata 
a) Porque os ingleses haviam atacado indígenas e outros moradores de Placência, invadiram suas casas, mataram 

suas famílias e roubaram o pouco que tinham. 
b) Andrew Towers falava também a língua portuguesa e conversou com um homem que parecia ser um chefe 

português e mais tarde Thomas Kyd descobriu que ele mentiu dizendo que ambos eram católicos e não 
luteranos. 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Renata 
Thomas Kyd tinha ouvido falar sobre muitas histórias, mas nunca tinha de fato vivenciado outras experiências 
longe da Inglaterra. Durante a sua viagem, por meio da convivência constante com diferentes povos e nações, ele 
descobre que, mesmo as pessoas sendo diferentes, elas não deixam de ser pessoas como ele e que no mundo há 
muito para conhecer. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Fábio Barros 
a) Desinência de número e pessoa  
b) Desinência de número  
c) Desinência de modo temporal 
d) Radical 
e) Sufixo  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Fábio Barros 
Indique o radical, a vogal temática e o tema dos verbos  
a) Deix – radical; a – vogal temática; deixa – tema  
b) parec – radical; e – vogal temática; parece – tema  
c) reduz – radical; i – vogal temática; reduzi – tema 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Fábio Barros 
a) Composição por aglutinação  
b) Composição por justaposição  
c) Composição por justaposição 
d) Composição por aglutinação 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Fábio Barros 
No primeiro exemplo, a palavra passar foi utilizada como substantivo, deixando de lado o seu uso comum como 
verbo; a esse processo dá-se o nome de derivação imprópria. Já no exemplo dois, houve a colocação simultânea do 
prefixo e do sufixo; a esse processo dá-se o nome de derivação parassintética. 
 
 

REDAÇÃO 
 
Resposta pessoal. 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE A 
A matéria e as suas transformações. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE A 
a) Tudo que possui massa e volume. 
b) Material que apresenta função definida. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE A 
a) Matéria 
b) Corpo 
c) Corpo 
d) Objeto 
e) Objeto 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE A 
É uma propriedade que pode ser medida/analisada sem que se altere a constituição molecular da matéria. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE A 
a) Específica-Química e intensiva. 
b) Geral e extensiva. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE B 
A Q.O. é o ramo das ciências Químicas responsável pelo estudo dos compostos originados dos seres vivos. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE B 
a) Teoria da Força Vital. 
b) Cada ser vivo possui, dentro de si, uma força vital que lhe permitia sintetizar os compostos orgânicos 

necessários à vida. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE B 
Seria impossível pela ausência do reagente força vital. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE B 
A síntese derruba a teoria da força vital provando a possibilidade de se produzir compostos orgânicos em 
laboratório. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) Guilherme/Pedro – FRENTE B 
Foi necessário alterar a definição de Química Orgânica. 
 


