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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 

Esse ditado fala sobre determinação e esforço. Nos diz que aqueles que se esforçam, que acordam cedo para 

trabalhar ou estudar, conseguem alcançar seus objetivos. 

 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 

“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.” 
 

 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 

a) Quero uma água e um suco de laranja. 

b) I1 está para “água”, assim como I2 está para “suco”, assim como E está para “Quero”. 

 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 

a) A oração destacada desempenha função sintática de PREDICATIVO com relação ao verbo “é” da oração 
principal. 

b) Essa oração classifica-se, portanto, como ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA PREDICATIVA. 
 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 

Não, pois a oração subordinada presente no primeiro exemplo exerce a função sintática de sujeito, classificando-se 

como oração subordinada substantiva subjetiva desenvolvida. Já no segundo exemplo, a oração subordinada 

exerce a função sintática de predicativo do sujeito, classificando-se como oração subordinada substantiva 

predicativa desenvolvida.  

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  

a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta desenvolvida. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva desenvolvida. 

d) Oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida. 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  

a) A beleza de Psiquê estava atraindo uma legião de adoradores devido à sua beleza extraordinária, os quais 

deixaram de prestar adoração à Vênus.  

b) Vênus chama Eros, seu filho, e pede a ele que faça com que a beleza de Psiquê torne-se uma maldição.  

 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 

As irmãs induzem Psiquê a pegar um punhal com uma lâmpada pequena com azeite e depois falam para ela cortar 

a cabeça do marido, que seria um monstro terrível.  
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 

a) Psiquê diz que Eros a expulsou da mansão e falou que sua irmã tomará o lugar dela no relacionamento com 

ele.  

b) A irmã de Psiquê vai correndo ao penhasco, crendo na fala da irmã mais nova, e se joga do penhasco, achando 

que Zéfiro a buscaria e a levaria para o Eros e ela acaba morrendo com a queda.  

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 

Diante da maldade da deusa sogra, aparece uma formiga que convoca um exército de inteiro de formiga, que 

fazem o trabalho rapidamente e saem. 

 
 

REDAÇÃO 
 
Resposta pessoal. 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme 

a) Não alteram a constituição molecular da matéria. 

b) Alteram a constituição molecular da matéria. 
 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme  

O fenômeno é físico e não químico, pois não houve alteração molecular da matéria. 
 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme  

a) Químico 

b) Químico 

c) Químico 

d) Físico 

e) Físico 
 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme  

A umidade presente no ar atmosférico se condensou na parte externa da lata, o que corresponde a um fenômeno 

físico exotérmico. 
 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme  

Mudança de cor, sabor e liberação de gás. 
 

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AC) /Professor Guilherme (AS) 

A matéria e as suas transformações. Energia é a capacidade de realizar transformações. 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AC) /Professor Guilherme (AS) 

a) Parte delimitada da matéria 

b) Tudo que possui massa e volume 

 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AC) /Professor Guilherme (AS) 

a) Objeto 

b) Corpo 

c) Objeto 

d) Corpo 

e) Objeto 

 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AC) /Professor Guilherme (AS) 

É uma propriedade que pode ser medida/analisada com o auxílio dos nossos sentidos e órgãos sensoriais. 

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Pedro (AC) /Professor Guilherme (AS) 

a) Específica-organoléptica e intensiva. 

b) Específica-física e intensiva. 


