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

PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) “De hoje” – Adjunto adnominal  
b) “Amargo” – Adjunto Adnominal  
c) “Esse coração” – Objeto direto 
d) “Eu” – Sujeito 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
a) “Eu” – Sujeito desinencial  
b) “as ervas” – sujeito simples  
c) “as serpentes” – sujeito simples 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) “Uma carta” – Paciente; “pela menina” – Agente 
b) Voz passiva analítica  
c) Escreveu-se uma carta. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  

“uma relação de amizade é construída” e “constrói-se  uma relação de amizade” 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) O Universalismo, porque o eu lírico apresenta sentimentos do mundo, situações que podem 

acontecer a qualquer pessoa ou que podem ser observadas por qualquer pessoa. 
b) Nos dois textos é apresentada a ideia da ambição, de se desejar algo melhor. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
a) Os versos significam a lágrima que sai subitamente dos olhos do eu lírico que rapidamente limpa-a 

com as mãos. 
b) No poema “Cantiguinha”, a palavra rio tem sentido conotativo, não é sobre um rio que se fala, mas 

sobre sentimentos complexos. Já a crônica “O enterro do Tietê”, fala sobre a morte de um rio, no 
sentido denotativo, aquele com a definição geral sobre algo. 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
A sereia boa que o menino “conheceu” é a sua mãe e ela pode ser considerada uma sereia porque 
conseguiu, durante a viagem que fizeram para reencontrar o seu pai, encantar as pessoas por onde 
passou, assim como faz uma sereia. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Renata 
A palavra, no sentido do texto, significa a direção, a escolha que foi tomada pelo personagem. Sobre a 
referência à temática do livro e também do conto, isso ocorre em razão de “curso” referir-se também 
ao trajeto que um rio faz. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) A imagem 2 é o texto original e as imagens 1 e 3 são intertextualidades. 
b) Vários elementos comprovam as intertextualidades como: a vestimenta dos personagens, a faixa de 

pedestres, os carros estacionados, o fusca estacionado à esquerda, a forma e posição como os 
personagens atravessam a rua, a rua arborizada. [Há outras possibilidades de resposta] 

 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lorna  
a) Japão, Coréia, Finlândia, França. 
b) Há mais de uma possibilidade de resposta. 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
Solução insaturada, pois a massa máxima que poderia ser dissolvida é de 203,5 gramas. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
A massa de precipitado é de 34 gramas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
 

 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
a) 50 g/100mL de água. 
b) Exotérmico. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
a) Endotérmico. 
b) 49,6 gramas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
O soluto mais solúvel à temperaturas superiores a 30ºC é o NH4NO3 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
322 gramas de soluto. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
A Química orgânica era o ramo das ciências químicas responsável pelo estudo dos compostos 
produzidos pelos seres vivos (animais e vegetais). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
A Teoria da Força Vital dizia que todo ser vivo apresenta, dentro de si, uma força que lhe permitia a 
síntese de compostos orgânicos necessários à vida. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme (AC) /Professor Pedro (AS) 
A síntese de Wholer foi a produção de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico em 
laboratório, ou seja, na ausência de um ser vivo. 
 
 
 


