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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
a) “Amigo da onça”é uma expressão popular brasileira, usada para se referir ao indivíduo que não é de confiança 

e tenta enganar seus "amigos" para levar a melhor sobre os outros. Um “amigo da onça” é alguém que 
finge ser amigo apenas para satisfazer os seus interesses pessoais. Neste sentido, a expressão costuma ser 
vista como pejorativa e insultuosa. 

b) Quando Dinho confirma que é sim um amigo da onça, espera-se que ele reconheça que errou ao sujar de lama 
o amigo, porém, ele conclui sua resposta dizendo ser amigo “literalmente” das onças, deixando claro seu 
carinho pelos animais. 

 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lorna 
“O pior cego é aquele que não quer ver.” 
 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
P1 está “um caldo de cana”, assim como P2 está para “um pastel de queijo”, assim como A está para “Quero”. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Sônia 
a) A oração destacada desempenha função sintática de OBJETO DIRETO. 
b) A oração principal da oração “que o país estava em crise” é “já ouvia dizer”. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
a) O rei buscou oráculo do Deus Apolo em Mileto.  
b) Porque, apesar de ser extremamente linda, Psiquê não recebia propostas de casamento, sendo que as duas 

filhas mais velhas já tinham se casado.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Fábio  
O oráculo disse que Psiquê estava destinada a se casar com o mais miserável dos homens e Psiquê aceitou seu 
destino sem se posicionar contra os desígnios dos deuses.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
A última tarefa foi buscar a beleza divina com Perséfone. Ela deveria levar duas moedas para pagar para Aqueronte 
e dois bolos para Cérbero e, no palácio de Perséfone, Psiquê não deveria aceitar o banquete oferecido pela deusa. 
Depois de cumprir todas as etapas, Psiquê consegue voltar a ver a luz do dia, mas é vencida pela curiosidade e 
decide ver o que há dentro da caixa entregue pela deusa do submundo. Ao entrar em um sono profundo, Eros 
aparece para salvá-la. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fábio 
1. Fala para as irmãs que é casada com um jovem caçador apesar de nunca ter visto a face do marido. 
2. Depois que Eros deixa Psiquê, ela fala que o marido a deixou e, como punição, o deus agora iria tomar uma de 

suas irmãs como esposa.  
 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fábio/ Professora Sônia 
Não, pois a oração subordinada presente no primeiro exemplo exerce a função complemento nominal, 
classificando-se como oração subordinada substantiva subjetiva completiva nominal. Já no segundo exemplo, a 
oração subordinada exerce a função sintática de predicativo de objeto indireto, classificando-se como oração 
subordinada substantiva objetiva indireta. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fábio/ Professora Sônia  
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta.  
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada substantiva apositiva. 
d) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
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REDAÇÃO 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
O líquido de maior densidade será aquele de menor volume e o de menor densidade será o de maior volume, pois 
as massas dos líquidos são iguais e volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
Matéria - Mármore, Corpo - bloco retangular de mármore e Objeto - estátua de mármore. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
Gerais são comuns a todo tipo de matéria enquanto as propriedades específicas são utilizadas para identificar ou 
classificar a matéria. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
(Propriedades específicas físicas são aquelas que podem, ser medidas ou analisadas sem que se altere 
molecularmente a matéria. Já as químicas envolvem a ocorrência de reações químicas.) 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Pedro/Professor Guilherme – Frente A 
a) Matéria 
b) Corpo 
c) Objeto 
d) Corpo 
e) Objeto 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme/ Professor Pedro – Frente B 
a) Químico 
b) Químico 
c) Químico 
d) Físico 
e) Físico 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme/ Professor Pedro – Frente B 
O fenômeno é químico, pois houve alteração na natureza molecular da matéria evidenciada pelas mudanças de cor, 
odor e sabor do material além da liberação de gás. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme/ Professor Pedro – Frente B 
A calefação é um fenômeno físico e para que ela ocorra é necessário que o material seja submetido a temperaturas 
superiores ao Ponto de ebulição. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme/ Professor Pedro – Frente B 
O estado sólido apresenta menores energia, temperatura, grau de agitação molecular e distância intermolecular. Já 
nos gases os mesmos parâmetros são mais elevados em virtude da alta energia característica do estado gasoso. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme/ Professor Pedro – Frente B 
O gás apresenta uma característica que é volume variável, já o líquido não apresenta essa característica, por isso 
existe o ar comprimido e o líquido comprimido não. 
 
 


