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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
a) O verbo ser (forma verbal é).

b) Indica modo de ser, estado.

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
Os visitantes pareciam estrangeiros. 

Predicado nominal: pareciam estrangeiros. 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
Muito aborrecido. 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
a) Na terceira manchete: voltará.
b) Na primeira: desvendam; na segunda: investe.

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Loana 
a) O tema é a desigualdade social em tempos de pandemia.

b) É possível identificar uma crítica feita à desigualdade em relação a aulas online. De um lado, uma mesa com
todas as ferramentas para aulas online. Do outro, um celular com pouca bateria, uma mesa e um café. Logo, é
possível verificar que a desigualdade perpetua a pobreza, uma vez que o mais pobre, sem condições para
estudar, infelizmente desiste dos estudos para trabalhar e gerar renda familiar, isso é observado em inúmeras

situações todos os dias.

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Loana 
O autor utilizou ideias contrárias para explicar que a vida precisa de equilíbrio. Coisas boas e coisas ruins. 

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 

QUÍMICA 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
Si: +4 
O: -2  

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
S8:  0 
H2S: -2 
SO2: +4 

H2SO4: +6 
H2SO3: +4 

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

NO:  +2 
NO2: +4 

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

CaSO4:   Nox = +6 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
a)  Característica do metal: 

bom condutor de calor e energia elétrica. 
Têm aspecto lustroso. 
Possuem alta densidade. 

(Tendência a formar cátions – sofrer oxidação). 
São maleáveis (podem ser moldados sem se quebrar). 

b)  pode gerar acumulação desta substância no organismo o que costuma gerar doenças crônicas, com episódios 
sintomáticos agudos, às vezes de efeitos irreversíveis. 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
Cl2: Nox = 0  

Cl-1: Nox = - 1 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
a)  Família 8A (gases nobres) 
b)  Baixos pontos de fusão e ebulição. 

Elevada energia de ionização (difícil retirada do elétron). 

Baixa reatividade. 
c)  8 elétrons na camada de valência.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 

a)  MnO2:  +2  -2  

     C:         0 

       Mn:      0 

      CO2: +4  -2  

b)  Mn – redução 
  CO2 – oxidação  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
NH3: -3  +1 

NO2
-1: +3  -2 

NO3
-1:  +5  -2  

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

PO4
3–: Nox = +5 

 
 
 

https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/energia-ionizacao.htm

