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PORTUGUES 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 

a) Os artigos empregados nessa frase são: o, artigo definido masculino singular, empregado com o 

substantivo segredo a fim de mostrar que Honi indaga sobre um segredo específico, não sobre 

um segredo qualquer; o outro artigo é um, artigo indefinido masculino singular, empregado com 

o substantivo casamento para indicar que o segredo em questão se aplica a qualquer casamento. 

b) O artigo indefinido um é usado com o substantivo homem. Ele indica a sugestão do mago: que 

a moça case com qualquer homem desde que ele tenha as qualidades mencionadas. É usado no 

masculino singular porque concorda com o substantivo homem, que é masculino e está no 

singular. 

 

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

a) Trata-se de uma variação do substantivo ave, que se transforma em aviário(a). 

b) Espera-se que os alunos observem que Zero deveria descrever sintomas da doença gripe aviária.  

c) O importante é os alunos perceberem que Zero confunde o sentido do adjetivo, como se este 

tivesse relação com o substantivo avião.  

 

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

Espera-se que o aluno discorde. O substantivo é biforme, pois apresenta a forma no masculino, que 

é totalmente diferente da forma do feminino: papai. 

 

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

a) Aquela profissional recém-formada é anglo-saxã. 

b) Quero uma boneca amarelo-clara, outra amarelo-limão, uma azul-marinho e uma azul-celeste.  

c) Aquela amazona é surda-muda.  

d) A madre que nos visitou é latino-americana.  

e) A escrivã luso-brasileira visitou Brasília.  
 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Loana 

a)  Porque os gregos, assim como outros povos, acreditavam que os sonhos eram sagrados.   

b)  O trecho citado leva o leitor a refletir a respeito da veracidade do fato apresentado, deixando 

uma dúvida no ar. Logo, cabe ao leitor acreditar ou não.  

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Loana 

No primeiro quadrinho, Suriá apresenta Kurtz como o urso tocador de tuba mais aplaudido do mundo. 

Sua fala leva o leitor a raciocinar que ele toca muito bem. No entanto, os três quadrinhos restantes 

mostram exatamente o contrário. Como o urso toca mal (e isso fica claro na representação das notas 

musicais no segundo quadrinho e na expressão do menino no terceiro quadrinho), o público aplaude 

para que ele não toque novamente, conforme a fala do garoto. 
 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Tatiane 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Tatiane 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Tatiane 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Tatiane 
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QUÍMICA 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 

209 

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

42 

 

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

36 

 

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

79 e 197 

 

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

27 

 

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

Número de elétrons: 10  

 

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

Número de  elétrons: 36  

 

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

Número atômico: 56 

Número de massa: 82 

 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 

Número atômico: 28 

Número de massa: 12 

 

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

Prótio - número de nêutrons: Zero 

Deutério - número de nêutrons: um 

Trítio - número de nêutrons: dois 

 

 

 


