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REDAÇÃO 
 
Resposta pessoal 
 
 

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) Objeto direto  
b) Sujeito  
c) Objeto direto 
d) Adjunto adverbial 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) Desinência de número  
b) Desinência de modo e tempo  
c) Vogal temática 
d) Desinência de número e pessoa 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) Sujeito desinencial  
b) Sujeito inexistente 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
1. Precisavam de dinheiro 
2. Precisava-se de dinheiro 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) O primeiro bulbo da tulipa negra de Van Baerle foi plantado em um vaso e era cuidado pelo 

prisioneiro em sua cela, contudo, Grifo acabou vendo-o fazer isso, jogou o vaso no chão e pisoteou 
o bulbo. 

b) A coragem de Rosa para provar que a tulipa negra lhe pertencia e que foi dada a ela por Van Baerle 
foi importante para que a inveja de Boxtel fosse suprimida. Em seu momento de coragem, ela 
acaba provando, também, que Van Baerle era inocente quanto ao caso dos irmãos De Witt. 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) Cristine sentiu, ao mesmo tempo, horror, pela feiura de Erik, e pena, por ele se mostrar uma 

pessoa atordoada com a sua aparência. 
b) O Persa disse que Erik, por viver isolado da sociedade, não tem obrigação para com a espécie 

humana, ou seja, pode cometer crimes por não ter pena dos seres humanos por não viver entre 
eles. 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Nos dois trechos, há o sentimentalismo exagerado sendo descrito pelos personagens, sendo que em “A 
tulipa negra”, uma flor pode ser motivo de morte e em “O Fantasma da Ópera”, um amor não 
correspondido também pode ser motivo de uma atitude de extrema violência. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
Rosa foi inocente por não perceber que Boxtel vigiava-a dentro do presídio e de seu quarto e, com isso, 
acabou roubando a tulipa negra. Cristine, por sua vez, foi inocente ao acreditar que o Anjo da Música 
era apenas uma voz e não uma pessoa de verdade falando com ela. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
 
 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Substância é quando há apenas um tipo de matéria e mistura quando há mais de um tipo de matéria 
juntas. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Fases são blocos de cores visíveis ou distinguíveis de uma mistura. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
a) Mistura heterogênea. 
b) Mistura homogênea. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
a) 5 fases. 
b) 1 fase. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Solução é uma mistura homogênea entre um soluto e um solvente.; 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
a) Água 
b) Sal e açúcar. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Solvente: Álcool ou etanol 
Soluto: Água. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Solução insaturada é aquela na qual adicionou-se uma massa de soluto menor que a massa máxima 
que poderia ser dissolvida. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Cs é o coeficiente de solubilidade e nos indica a máxima massa de soluto que pode ser dissolvida em 
determinado volume de solvente a uma dada temperatura. 


