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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) O jornalista que escreveu a notícia no Jornal Gazeta do Povo. 
b) Os leitores do jornal. 
c) A descoberta de uma estrela gigantesca, que pode ter a massa maior que a do Sol. 
d) Língua portuguesa; palavras. 
e) Jornal. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) O emissor é o palestrante e o receptor são os alunos. 
b) Como o CÓDIGO do emissor não era conhecido pelo receptor, não houve comunicação. 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora Renata  
Júlio dizia que a mãe devia se internar e fazer um tratamento, que esse era o único jeito dela não beber mais. 
Dona Alzira não aceita fazer esse tratamento por achar que é uma bobagem. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora Renata  
a) Marta pediu que Júlio se afastasse de Eduardo, mas viu os dois juntos e aprontando na festa junina da escola. 
b) Ela pediu isso, porque sabia que Eduardo era envolvido com gente perigosa e, por isso, considerava-o uma má 

influência para Júlio. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora Renata  
Resposta: Por terem perdido as suas famílias para a guerra e não terem mais ninguém, eles precisam entrar para o 
exército para terem comida, para se sentirem seguros e parte de algo, ou seja, por instinto de sobrevivência. 
Existe também um sentimento de vingança pela perda da família, sentimento esse motivado pelo discurso de um 
tenente do exército. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora Renata  
a) Eles pensaram que seriam parte da guerra até o fim, estavam acostumados àquela vida de matança diária, o 

pelotão era como a família que haviam perdido.  
b) A equipe tratava todos muito bem, eles tinham atendimento médico, alimentação, ensino e boas acomodações. 

Inicialmente, eles agiram com muita violência, brigavam o tempo todo, desobedeciam, batiam nas pessoas da 
equipe, destruíam móveis e usaram o pouco da droga que conseguiram levar. 

 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) Sujeito 
b) adjunto adverbial 
c) Objeto direto. 
d) Adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) Desinência de número e pessoa 
b) Vogal temática  
c) Desinência de número 
d) Radical 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) sujeito simples  
b) Há várias coisas que não entendemos (…)  
c) Oração sem sujeito. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
No exemplo 1, utilizou-se o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Já no exemplo 2, utilizou-se o 
verbo transitivo indireto com a palavra se (índice de indeterminação do sujeito).  
 
 
 



 

Resoluções 8º ano – Português/Redação/Química 1ª Chamada 
C1N2 - 06/03/2020 

 
 

 
2 

REDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente A 
a) 13 
b) 3 
c) 24 
d) 20 
e) 38 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente A 
a) (Específica, Física e Intensiva) 
b) (Geral e Específica) 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente A 
a) 5 
b) 2 
c) 1 
d) 4 
e) 1 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente A 
(Propriedades que podem ser analisadas a partir de nossos sentidos e órgãos sensoriais, como por exemplo: 
textura, cor, odor e sabor.) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro– Frente A 
a) Composta 
b) Simples 
c) Composta 
d) Composta 
e) Simples 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro – Frente B 
(Ramo da química responsável pelo estudo dos compostos baseados em carbono.) 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro – Frente B 
(C: carbono; H: hidrogênio; O: oxigênio; N: nitrogênio; P: fósforo e S: enxofre) 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro – Frente B 
(4 simples; 1 duple e 2 simples; 2 simples ou 1 tripla e 1 simples.) 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro – Frente B 
Simples  - 1 traço 
Dupla - 2 traço 
Tripla- 3 traço 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) –  Guilherme/Pedro – Frente B 
 

 
 
 
 


