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Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

2º SIMULADO 2021 – 7º Ano 
 

Aluno (a):  ___________________________________________________________________________ 
 

Ano de escolaridade: 7º ano Turma:  Ano: 2021 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  

A ilha perdida (fragmento) 

Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio 
Paraíba. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda ele fazia uma grande curva para a 
direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns 
dois quilômetros de distância e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de "Ilha 
Perdida". Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. 

Quico e Oscar, os dois filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando 
a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, à distância, 
parecia cheia de mistérios, sob as copas altíssimas das árvores; e as árvores eram tão juntas umas das outras, que 
davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: 

- Se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. 

Quico perguntava: 

- Não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá?  

- Onça? Não pode ter. Como é que onça vai parar lá no meio do rio?  

- Nadando. Ouvi dizer que onça nada muito bem.  

Oscar respondia, pensativo:  

- Pode ser. Todos os bichos sabem nadar, só a gente precisa aprender; mas eu 
queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa...  

E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia:  

- Quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até 
lá.  

Os dois meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em 
fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Quico. Eram 
dois meninos de doze e quatorze anos, fortes e valentes. Montavam muito bem e sabiam nadar. Logo nos primeiros 
dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda; subiram e desceram morros, andaram por toda parte e ao 
verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez com padrinho, apelidaram-no de “filhote do Paraíba”.  

     Maria José Drupé 

1 - Por que a ilha era conhecida como “Ilha Perdida”? 

A) Porque ninguém gostava de visitar a ilha. 
B) Porque a ilha era solitária e parecia perdida entre as águas do rio. 
C) Porque a ilha escondia muitos mistérios e parecia perdida entre as águas do rio. 
D) Porque os moradores da ilha achavam que estavam perdidos. 

 

2 - O narrador da história é 

A) narrador-observador. 
B) narrador-personagem. 
C) narrador-narrador. 
D) é o autor do texto.  
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3 - Leia o trecho: 

 

Quico perguntava: 

- Não tem medo? E se tiver alguma onça morando 
lá?  

No trecho destacado, há o discurso 

A) indireto. 
B) impreciso. 
C) direto. 
D) discursivo. 

 

4 - “Assim, à distância, parecia cheia de mistérios, sob as 
copas altíssimas das árvores; e as árvores eram tão juntas 
umas das outras, que davam a impressão de que não se 
poderia caminhar entre elas.”  O pronome destacado 
refere-se a qual palavra? 

A) Árvores. 
B) Juntas. 
C) Distância. 
D) Copas. 
 

INGLÊS 
5 - Assinale a alternativa correta de acordo com a tirinha 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

A) Garfield tem insônia quase todos os dias. 

B) Garfield não consegue dormir muitas horas por dia. 

C) O dono do Garfield acha que ele dorme muito pouco. 

D) O dono do Garfield diz que ele não pode dormir mais 

que 24 horas por dia. 

 

6 - Assinale a sequência que apresenta as atividades de 

lazer abaixo: 

 

 

 

 

 

 

A) listen to music – dance – play video games – cook  

B) fly a kite – draw – paint – take a walk  

C) surf the Internet – play an instrument – write poems – 

play sports  

D) watch TV – listen to music – read – play soccer 

7 - Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. 

 

I ___________ the dishes every day. 

 

A) wash 

B) arrive 

C) wake up 

D) make 

 

8 - Assinale a alternativa correta que responde à pergunta 

abaixo: 

 

 

 

 

A) I am studying now. 

B) I am usually at home. 

C) I was at school. 

D) I generally go to the supermarket. 

 

MATEMÁTICA 

 
(tudosaladeaula.com) Veja na tabela abaixo, a preferência 
por sabores de sorvete entre algumas crianças, 
entrevistadas num bairro de Mesquita e responda às 
questões 9 e 10: 
 

 
 
9 - O sabor mais preferido e o menos preferido são, 
respectivamente,  
 
A) chocolate e baunilha.  
B) limão e chocolate.  
C) uva e morango.  
D) chocolate e limão.  
 
 
10 - Quantas crianças foram entrevistadas?  
 
A) 180.  
B) 190.  
C) 195.  
D) 200.  
 
11 - No final das aulas, as amigas Ana e Luísa resolveram 
sair juntas para comer uma pizza. Ficou combinado que 

Where were you yesterday? 
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cada uma pagaria, do valor da pizza, a fração 
correspondente ao que cada uma comesse, e, ainda, que 
o valor correspondente dente à sobra, se houvesse, seria 
dividido igualmente entre as duas. Sabendo-se que a pizza 
custa R$ 48,00, e que Ana comeu 3/8 da pizza e Luísa 
comeu 1/4 da pizza, podemos afirmar que: 
 

 
A) Ana pagou R$ 26,00 e Luísa pagou R$ 22,00. 
B) Ana pagou R$ 24,00 e Luísa pagou R$ 24,00. 
C) Ana pagou R$ 27,00 e Luísa pagou R$ 21,00. 
D) Ana pagou R$ 18,00 e Luísa pagou R$ 30,00. 
 
 
12 - Lucia entra na loja “pague menos”, e encontrou a 
seguinte promoção: 
 

 
 
Aproveitando a promoção pagou 15 cadernos. Podemos 
afirmar que Lúcia levou: 
 
A) 2 dezenas de cadernos. 
B) 3 dezenas de cadernos. 
C) 3 dúzias de cadernos. 
D) 1 dúzia e meia de cadernos. 

 

GEOGRAFIA 

13 - Analisando a tabela abaixo investigue qual a 
alternativa correta. 

 

 
A) A Região Sudeste é a mais populosa. 
B) A Região Nordeste é menos populosa que a Região 

Centro-Oeste. 
C) A Região Centro-Oeste é a mais populosa. 
D) A Região Norte é a menos populosa. 
 
14 - No Brasil, o Recenseamento Geral de 2010 contatou 
que cerca de 11,5 milhões de pessoas viviam em 
"aglomerações subnormais", popularmente conhecidas 
como favelas, invasões, comunidades, baixadas, 

ressacas ou palafitas, conforme a região. Segundo a 
ONU, em 2020, cerca de 600 cidades em todo o mundo 
têm pelo menos 1 milhão de habitantes, e quase 30 delas 
estão no Brasil. 

Identifique um grande desafio que pode ser encontrado 
com a existência das "aglomerações subnormais": 

A) Realizar entrega de produtos importados. 
B) Realizar a capacitação da mão de obra nacional. 
C) Ofertar viagens turísticas mais baratas e inclusivas. 
D) Fornecer moradias decentes. 

 
15 - Desde cedo, aprendemos que eles são os povos 
nativos do país, o que significa dizer que são os primeiros 
habitantes do Brasil e, portanto, já povoavam o nosso 
território antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. 
 
Identifique qual tipo de comunidade tradicional foi descrito 
pelo texto 
 
A) Indígenas 

B) Caiçaras 

C) Ribeirinhos 

D) Quilombolas 

16 - As imagens abaixo ilustram uma condição 
característica de médios e grandes centros urbanos no 
Brasil, destacando-se o fato de que ambas dizem respeito 
a formas de segregação socioespacial. Associe as 
imagens e seus conhecimentos com duas causas 
socioeconômicas geradoras do tipo de segregação 
retratado na figura. 

 

A) Violência e acesso igual à educação. 
B) Alto índice de empregados e igualdade social. 
C) Descentralização de serviços e descentralização de 

infraestrutura. 
D) Desigualdade social e falta de moradia. 

HISTÓRIA  
 
17 - Os europeus iniciaram o processo de expansão 
marítima entre os séculos XVI e XV para buscar um 
caminho marítimo para as Índias. O que havia nas Índias 
que despertava a cobiça dos europeus? 
 
A) madeira 

B) marfim 

C) especiarias 

D) ouro e prata 

 

18 - Nas primeiras décadas do século XV, a Coroa 
portuguesa decidiu implantar um sistema de organização 
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territorial buscando promover o processo de colonização 
dos domínios portugueses nas Américas. Qual o nome 
deste sistema implantado pela Coroa Portuguesa para 
promover a colonização do Brasil? 
 
A) Sesmarias 
B) Capitanias Hereditárias 
C) Donatários 
D) Escambo 
 
19 - O movimento artístico-cultural denominado 
Renascimento marcou profundamente o pensamento 
artístico na Europa entre os séculos XIV e XVI. Sobre o 
Renascimento, marque a alternativa que melhor define 
esse processo histórico. 
 
A) O Renascimento se configurou como um movimento 

de valorização da cultura medieval. 
B) O Renascimento se expressou na inspiração da 

tradição artístico-cultural dos modelos greco-romanos 
arquitetônicos e artísticos.  

C) O Renascimento buscou inspiração na arte moderna 
do século XX. 

D) O Renascimento valorizava nas manifestações 
artísticas do Belle Époque.  

 
20 - Leio trecho e analise a imagem para responder à 
questão. 
 
“A Última Ceia, obra-prima de Leonardo Da Vinci, retrata 
uma época, um movimento artístico e um avanço histórico 
em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e 
ciência.” ROMES, 2008. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a qual período 
histórico a obra acima pertence. 
 
A) Antiguidade Clássica.    
B) Renascimento.    
C) Feudalismo.    
D) Cruzadas.    

 
 
 

CIÊNCIAS 

21 - Os impactos ambientais designam as diversas formas 
de afetar o meio ambiente desestruturando o ecossistema. 
Eles alteram as condições normais de funcionamento da 
natureza. Podemos citar como impactos ambientais 
decorrentes da ação humana: o aumento da urbanização, 
a implementação de indústrias (sobretudo energéticas, 

petrolíferas e mineradoras), a massificação do turismo, 
dentre outros. 

 

Os IMPACTOS AMBIENTAIS podem ser POSITIVOS ou 
NEGATIVOS. Os impactos ambientais estão associados 
às questões negativas causadas nos ecossistemas 
terrestres os quais interferem em sua composição e ações 
naturais, levando aos diversos prejuízos ambientais. Como 
exemplo dos impactos ambientais negativos, podemos 
citar a poluição e a morte de animais. Existem, por sua vez, 
os impactos ambientais considerados positivos ou 
benéficos, visto que resultam numa melhoria das 
condições de vida no planeta. Para exemplificar, podemos 
pensar no plantio de mudas, na limpeza ou no 
desassoreamento dos rios, construções de barragens com 
o intuito de recuperar ou impossibilitar danos ambientais, 
dentre outros. 

Assinale a alternativa que tenha dois exemplos de 
impactos ambientais negativos e um exemplo de impacto 
ambiental positivo, respectivamente. 

A) Diminuição dos mananciais, criação de áreas de 
preservação ambiental e inundações. 

B) Extinção de espécies, mudanças climáticas e criação de 
áreas de preservação ambiental. 

C) Plantio de mudas de espécies que anteriormente 
existiam em uma área, chuva ácida e poluição. 

D) Diminuição dos mananciais, extinção de espécies e 
inundações. 

 

22 - CIÊNCIAS: Impactos sociais e ambientais das 
tecnologias  

A tecnologia sempre teve profundo impacto na vida 
humana e no meio ambiente. O desenvolvimento 
tecnológico tornou a vida dos seres humanos cada vez 
mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexas, 
modificando profundamente a vida das pessoas. 

 Por exemplo, as comunicações estão cada vez mais 
instantâneas. Uma pessoa para entrar em contato com um 
familiar distante em 1870 teria que escrever uma carta de 
próprio punho ou usando uma máquina de datilografar e 
enviá-la pelo correio. A carta chegaria a seu destino depois 
de dias, semanas ou mesmo meses, dependendo do local. 
Hoje em dia, bastaria tirar o telefone celular do bolso e 
conversar por meio de ferramentas que permitem o envio 
de voz, imagem e textos. É possível até mesmo nos 
comunicarmos com vários destinatários ao mesmo tempo 
em diferentes lugares do mundo.  

Ao pensar no trabalho, a comunicação pode ser usada 
para aprimorar a produção de bens e serviços. Porém, ela 
exige que o trabalhador tenha uma formação técnica mais 
específica. Pode ser muito útil para melhorar a educação, 
pois facilita o acesso a conteúdo preparado por vários 
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especialistas e a pesquisa de informações e dados sobre 
qualquer assunto. Mas exige-se bastante cuidado para 
usar informações apenas de fontes confiáveis. Muitos 
estudiosos consideram que vivemos uma infodemia.  

Podemos dizer que a infodemia é uma epidemia de 
informação causada pelo excesso de notícias sobre 
determinados temas. Muitas vezes, as informações que 
consumimos estão incorretas, incompletas ou são 
produzidas por fontes pouco confiáveis. Ainda assim, 
esses dados duvidosos seguem se propagando 
velozmente. Pesquisas científicas não acontecem de uma 
hora para outra. Algumas podem ter resultados bastante 
entediantes para o público geral, e elas quase nunca 
trazem conclusões definitivas.  

O conhecimento, afinal, não tem vergonha de admitir que 
uma evidência nova pode exigir a revisão do que se sabia 
anteriormente. Do outro lado está a sociedade e a rapidez 
com que informações complexas chegam, de modo 
caótico, a nossos computadores e smartphones. Temos aí 
o cenário perfeito para a ocorrência de um fenômeno que 
tem se tornado cada vez mais comum: notícias falsas 
ganham popularidade a partir de interpretações 
equivocadas da realidade ou de pesquisas científicas — 
produzidas por cientistas verdadeiros, de universidades 
verdadeiras e publicadas verdadeiramente em forma de 
artigo em periódicos científicos legítimos.  

Leia e analise o texto acima. Assinale a alternativa que 
possui a definição correta de infodemia.  

A) Uma doença onde as pessoas se contaminam com 
informações.  

B) Uma epidemia de vírus de informática.  
C) Uma epidemia de informações científicas corretas que 

nos ajudam a entender determinados temas. 
D) Uma epidemia de informação causada pelo excesso de 

notícias sobre determinados temas.  

 

23 - No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de 
a lã:  

 

 

A) ser uma fonte de calor. 
B) ser um bom absorvente de calor. 
C) ser um bom condutor de calor. 
D) impedir que o calor do corpo se propague para o meio 

exterior. 

 

24 - SUSTENTABILIDADE - Talvez você não tenha 
reparado, mas para tudo que consumimos existe um custo 
ambiental associado. Seja uma simples latinha de 
refrigerante ou até mesmo a água que usamos para tomar 
banho e lavar as mãos precisa gerar algum prejuízo para 
poder chegar a nossas casas. O crescimento da população 
mundial e o consumo exagerado vem causando, na 
natureza, um impacto gradativo que vem se mostrando um 

risco para as futuras gerações, já que o meio ambiente não 
é capaz de se reconstruir com a mesma velocidade com 
que a sua degradação acontece. 

 

 

 

 

 

Com base nos princípios da sustentabilidade é incorreto 
dizer que: 

A) Reutilizar contribui para o aumento da poluição.  
B) Reciclar é uma forma de preservar o planeta. 
C) Reaproveitar diminui a quantidade de lixo.  
D) Reaproveitar e reciclar são atitudes que melhoram a 

qualidade de vida na Terra. 
 

ARTE 

25 - Mosaico é uma técnica também conhecida por arte 

“musiva”; é u embutido de pequenas peças de pedras ou 

outros materiais (vidro, mármore, cerâmica ou conchas), 

formando determinado desenho. O objetivo do mosaico é 

preencher um plano. Diante seus estudos, observando as 

características fundamentais de um mosaico, selecione a 

única alternativa em que o mosaico não é representado. 

a) 

 

b)  

 

c)  

 

d) 
 
 

 

 

26 - Na imagem abaixo, uma pintura do artista francês 

Piet Mondrian, selecione a única alternativa que não 

mostra características da obra: 
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A) Linhas Inclinadas e verticais 

B) Linhas perpendiculares horizontais e verticais 

C) Linhas paralelas e inclinadas 

D) Linhas horizontais somente 

27 - O triângulo é um polígono que possui três lados e 

três ângulos. Podemos classificá-los segundo o tamanho 

de seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Faça 

as equivalências abaixo e marque a alternativa que 

contenha a sequência correta. 

I – Triângulo 
Equilátero  

A) 
 
 

II –  Triangulo 
Isósceles 

B) 
 
 

III – Triângulo 
Escaleno 

C)  
 
 

 
A)  I   B, II  A , III   C 

B)  I  A, II  B, III  C 

C)  I  B, II  C, III  A 

D)  I  C, II  A, III B 

 
 
28 - Observe a imagem do personagem Homer Simpson 
(texto I) e a tela O grito (texto II), do artista plástico Edvard 
Munch, a seguir, para responder à questão. 
 
 
         Texto I                                                 Texto II 

 

  
 
 
Sobre a tela de Munch (Texto II), está correto o que se 
afirma em: 
 
A) A ênfase da tela é dada aos sentimentos das duas 

pessoas que aparecem juntas ao lado da cerca, no 
canto do quadro. 

B) A principal preocupação da imagem é retratar com 
fidelidade e objetividade objetos inanimados. 

C) O personagem central da tela revela sensações de sua 
vida interior. 

D) Por meio de traços precisos, o artista plástico revela 
com objetividade o mundo exterior ao personagem. 

 

 


