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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
A expressão “céu aberto” esclarece que o dia vai bem. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) Bianca. 
b) Mãe. 
c) A mensagem pedia para que a mãe não se preocupasse, porque Bianca almoçaria com os colegas e iria ao 

shopping assistir a um filme. 
 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) Seguindo as sugestões (sugeridas pelo comando) a nova frase seria: O sabonete, que é ficha limpa, lava o seu 

candidato. 
b) Por tratar-se de uma oração introduzida por um pronome relativo, essa oração é adjetiva; logo desempenha 

função sintática de ADJUNTO ADNOMINAL. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) A oração destacada nomeia-se como oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Os adjuntos adnominais do substantivo “cutucão” são “o” e “de que você precisa”. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) Lisandro e Hérmia decidem fugir e se encontrar no bosque fora de Athenas.  
b) Helena, amiga de Hérmia, revela a Demétrio a decisão da amiga.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) O nome da flor era amor-perfeito.  
b) Eros atingiu uma flecha na flor amor-perfeito e, quando coloca o suco dela nos olhos de alguém, a pessoa 

apaixona-se pelo primeiro ser que vê.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) Ter entre 12 e 18 e cada distrito contribui com dois tributos.  
b) Prim e Peeta 
c) Ao tentar se rebelar, o Distrito 13 foi destruído pela Capital. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
Katniss deve vestir algo que reflita a principal atividade econômica de seu distrito, no caso, algo relacionado ao carvão. 
 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fábio/Sônia  
a) 1. “que se beijam”; 2. “que se conversam”; 3. “que viajam sem mapa”; 4. e “que não ouso compreender”. 
b) “beijos”, “mãos (2x)”, “outras coisas”.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fábio/Sônia  
a) “um homem” 
b) O emprego do pronome “cujo” não está de acordo com a gramática normativa, pois ele não vem seguido de 
artigo como apareceu escrito na oração subordinada: “cujas as opiniões”.  
 
 
 

REDAÇÃO 
 
QUESTÃO 01 – (10,0 pontos) – Professora Lorna 
Os 34 brasileiros que saíram da cidade chinesa de Wuhan para escapar da epidemia do coronavírus enfim estão a 
caminho de casa. Os repatriados foram liberados da quarentena à que foram submetidos na Base Aérea de 
Anápolis, para se certificarem de que não estavam contaminados pelo COVID-19, na manhã deste domingo 
(23/2), e logo embarcaram em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Os repatriados foram liberados após 14 
dias de confinamento, o tempo necessário para descartar uma possível contaminação pelo novo coronavírus, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
(Soma = 4) 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
a) Composta 
b) Simples 
c) Composta 
d) Composta 
e) Simples 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 4 
e) 1 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
a) (Específica, organoléptica e intensiva) 
b) (Específica, química e intensiva) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
(Gerais não permitem a identificação da matéria enquanto que as propriedades específicas permitem por não 
serem comuns a todos os tipos de materiais.) 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente B 
(A evaporação do suor é um processo endotérmico logo ele faz com que a temperatura da vizinhança, o nosso 
corpo, abaixe.) 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente B 

 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente B 
(Na completa os produtos são CO2 e H2O, já na incompleta os produtos são CO, C e H2O.) 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente B 
(Calor: forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. 
Temperatura: grau de agitação das partículas.) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Guilherme/Pedro – Frente B 
a) CH4 + O2→ CO2 + H2O 
b) C2H6O + O2→ CO2 + H2O 
 

 
 


