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PORTUGUÊS 

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

a)  Classe gramatical: pronome pessoal oblíquo átono; função sintática: partícula apassivadora.  
b)  Trata-se de verbo transitivo direto.  
c)  Procuram-se amigos sozinhos / de andar discreto e gesto silencioso. / Procuram-se 

desesperadamente amigos / que saibam se aproximar / de um passarinho.  

d)  O verbo foi empregado no plural para concordar com o sujeito também no plural, pois o verbo deve 
concordar com o sujeito em número e em pessoa.  

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

a)  Indeterminador do sujeito.  
b)  Partícula apassivadora.  
c)  Pronome reflexivo – objeto indireto.  
d)  Pronome reflexivo recíproco – objeto direto.  

e)  Partícula apassivadora. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
Sim, pois pode-se considerar o se pronome reflexivo (... que minha lição de casa se faça sozinha!) ou 

partícula apassivadora (... que ela seja feita sozinha!). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rogger 
 

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

b)  O cartunista faz uma crítica à situação de muitas crianças que não podem estudar por terem que 
garantir o sustento familiar. Na imagem, pode-se inferir que a criança vai para um lixão, utilizando 
como transporte o caminhão de lixo, enquanto outras crianças aguardam o ônibus escolar.  

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Loana 
a) A morte de uma criança.  
b)  A partir da ideia central do texto, é possível deduzir que o trecho refere-se ao fato de que a criança 

não teve tempo de conhecer a vida.  
 
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 
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QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
X: 3° período, grupo 1  
Y: 3° período, grupo 17 
Z: 2° período, grupo 18 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
Ligação iônica:  XY 
 

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

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gustavo 
4 ligações covalentes. 
 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Arthur 
a)  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 

A2+ = 18e- 

A = 20 e- 
Z(A) = 20 

b)  Será menor, pois possui menor número de camadas 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Arthur 
C < Ni < Fe < Cr 
 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Arthur 
a)  Pois possui maior raio atômico 
b)  Quando sódio perde um elétron há uma diminuição considerável em seu raio atômico devido a perda 

de uma camada eletrônica. 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Arthur 
Para átomos com o mesmo número de camadas quanto menor o número atômico maior o raio atômico, 
no caso, o oxigênio possui maior raio. 

 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Arthur 
Angular, trigonal plana, angular e linear. 

 
 


