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Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

2º SIMULADO 2021 – 8º Ano 
 

Aluno (a):  ___________________________________________________________________________ 
 

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

Texto 1  

O futuro na balança  
 

Se na década de 1970 o principal entrave ao desenvolvimento das crianças brasileiras era a desnutrição, 
hoje, quase 50 anos depois, a preocupação pende para o extremo oposto da balança. “A obesidade é a maior 
epidemia de todos os tempos e não deixou o Brasil de fora”, sentencia a pediatra Renata Machado, do Departamento 
de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). É um problema que afeta gente de todas as idades – 
a prevalência entre os adultos aumentou 60% no país de 2006 a 2016! – e começa cada vez mais cedo. Entre 
meninos e meninas de 5 a 9 anos, 33% já estão acima do peso e 15% são considerados obesos. Nesse ritmo, a 
estimativa é que a obesidade atinja 11,3 milhões de brasileirinhos em 2025.  

E por que os especialistas se inquietam tanto com isso? “Uma criança obesa tem 80% de chance de se 
tornar um adulto obeso”, alerta Michele Lessa, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. A 
condição está associada a nada menos que 26 doenças crônicas, como pressão alta e diabetes tipo 2 – problemas 
que deixaram de ser exclusividade de gente grande. Nesse cenário, vislumbra-se, pela primeira vez na história 
recente, uma geração que poderá viver menos e pior que seus pais.  

Ironicamente, uma criança acima do peso pode até ser considerada desnutrida. Isso por causa da má 
qualidade da alimentação, que nas últimas décadas vem perdendo nutrientes bacanas e ganhando açúcar, gordura 
e sódio desde muito cedo. Imagine que 32,5% das crianças com menos de 2 anos consomem refrigerante ou bebidas 
adoçadas cinco ou mais vezes na semana. “O que vemos é uma geração de mães e pais que trabalham muito, que 
chegam em casa e não têm tempo de cozinhar e acabam oferecendo alimentos prontos, mais baratos e com alto 
teor calórico”, observa a pediatra Louise Cominato, coordenadora do Ambulatório de Obesidade do Instituto da 
Criança do hospital das Clínicas de São Paulo.  

(...) 
Paula Desgualdo Revista Saúde é Vital. São Paulo: Editora Abril, setembro de 2018. (adaptado)  
 

1 -  Em “Se na década de 1970 o principal entrave ao desenvolvimento das crianças brasileiras era a desnutrição…”, 
a palavra destacada poderia ser substituída, sem alteração de sentido,  por: 
 
A) facilitador.  
B) característica. 
C) estímulo.  
D) obstáculo. 
 
2 - Em “A condição está associada a nada menos que 26 doenças crônicas....” (2º parágrafo), a palavra destacada 
se refere a:  
 
A) criança. 
B) obesidade. 
C) doenças. 
D) geração. 
 
3 - A autora explora uma aparente contradição na seguinte frase:  
 
A) “É um problema que afeta gente de todas as idades…” 
B) “Nesse ritmo, a estimativa é que a obesidade atinja 11,3 milhões de brasileirinhos em 2025.”  
C) “Ironicamente, uma criança acima do peso pode até ser considerada desnutrida.”   
D) “Uma criança obesa tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso.” 
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4 - Em “Nesse cenário, vislumbra-se, pela primeira vez na 
história recente, uma geração que poderá viver menos e 
pior que seus pais”, o pronome destacado refere-se ao 
termo: 
 
A) geração. 
B) cenário. 
C) história. 
D) recente.  
 

INGLÊS 
 

5 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta das figuras abaixo: 
   

  

 

 

A) apples – potato chips – salad – potato  

B) doughnuts – cookies – pudding – broccoli  

C) tomatoes – crackers – fruit salad – lettuce  

D) eggs – French fries – cake – carrot  

 

6 - Assinale a alternativa que só contém UNCOUNTABLE 

NOUNS (palavras incontáveis): 
 

A) water – sugar – salt – juice 

B) backpack – car – beans – milk  

C) eraser – Coke – rice – money  

D) soda – pencil – apple – orange  

 

7 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta das frases abaixo: 
 

Would you like ________ water? 

There aren’t ________ students in the hallway. 

There are ________ people waiting for you outside. 
 

A) some – some – any  

B) any – any – some  

C) some – any – some  

D) any – some – any  

 

8 - Assinale a alternativa que apresenta a tradução 

INCORRETA de acordo com o sufixo utilizado na palavra 

em inglês: 
 

A) DETERMINATIVE – determinação  

B) OPPORTUNITY – oportunidade  

C) COMFORTABLE – confortável  

D) INTERNATIONAL – internacional  

 
 
 

MATEMÁTICA 

 
9 - (tudosaladeaula.com) Observe o gráfico abaixo que 
indica o tempo médio de vida de alguns animais. Quantos 
anos a lontra vive em média a mais do que o lobo-guará?  
 

 
 
A) 47.  
B) 73.  
C) 40.  
D) 35. 

10 - A estrada RO - 205 liga o município de Cojubim à BR 
- 364. Essa estrada tem 68 km e será asfaltada em breve. 
Considere que o asfaltamento seja realizado em duas 
etapas, de modo que, na primeira etapa, sejam asfaltados 
8 km a mais do que na segunda. Quantos quilômetros 
serão asfaltados na primeira etapa? 

A) 26 
B) 30 
C) 34 
D) 38 

 
11 - Fernanda virou empresária e abriu uma loja de moda 
feminina. Após seis meses, foi analisar os lucros e 
prejuízos desses seis primeiros meses, como segue 
abaixo:  
 

1º 
mês  

2º mês  3º mês 4º 
mês 

5º mês 6º 
mês 

Lucro 
de R$ 
500 

Prejuízo 
de R$ 
235 

Prejuízo 
de R$ 
420 

Lucro 
de R$ 
580 

Prejuízo 
de R$ 
1530 

Lucro 
de R$ 
1610 

 
O saldo de Fernanda ao final desses seis meses foi: 
 
A) R$ 500.  

B) R$ 505.  

C) R$ 600.  

D) R$ 605. 

12 - Nesta reta numérica, cada letra representa um 
número. Analise com muita atenção e marque o item com 
a afirmação correta. 
 

 
 
A) a > b. 

B) b > c. 
C) a > c. 
D) b > a. 
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GEOGRAFIA 
 

13 - Observe o mapa abaixo: 

 

O mapa trata da regionalização da África. Nesse 
sentido, aponte a alternativa correta para designar as 
duas regiões do continente africano.  

A) África do Norte e África Parda;  
B) África Islâmica e África Branca;  
C) África Branca e África do Sul; 
D) África Islâmica e África Subsaariana. 

14 - Pode-se afirmar, com base nos seus conhecimentos, 
que a relação de dependência econômica dos países 
africanos, associadas aos anos de descolonização, 
caracterizados por conflitos étnicos e sociais, legaram a 
maior parte dos países do continente a situação de:  

A) Fornecedores de produtos industrializados; 
B) Produtores de equipamentos de alta tecnologia; 
C) Produtores de compostos químicos de alto valor 

agregado;  
D) Fornecedores de matérias-primas. 

15 - Anamorfose é a transformação cartográfica espacial 
em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a 
realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o 
tema se refere é alterada de forma proporcional ao 
respectivo valor. 
 
A anamorfose a seguir apresenta a questão da 
MORTALIDADE INFANTIL (2015) no mundo: 
 

 

Fonte: Nova Escola 

O continente Africano possui um lugar de destaque na 
anamorfose da MORTALIDADE INFANTIL (2015). 
Demonstre a alternativa correta sobre os fatores que 

contribuem para que o continente tenha a maior taxa de 
mortalidade infantil do mundo: 
 
A) o fácil acesso a assistência hospitalar.  
B) o baixo índice de serviço de saneamento básico. 
C) a excelente acompanhamento médico. 
D) a ótima assistência social as gestantes. 

16 - A Floresta do Congo pode ser considerada o pulmão 
do continente africano, por se tratar da floresta mais 
densa e mais extensa de todo o continente. Apesar de 
sua grande importância, diversas ações dos seres 
humanos têm degradado a fauna da região, que 
atualmente, está amplamente ameaçada. Apesar da 
consequência ser ambiental, a origem do problema é 
social. 

Investigue qual é a principal e atividade, e o seu motivo, 
que está ameaçando a fauna local. 

A) Mineração agravada pela escassez de água. 
B) Agricultura agravada pela extrema pobreza. 
C) Caça ilegal agravada pela extrema pobreza. 
D) Agricultura agravada pela escassez de água. 

 

HISTÓRIA  
 

17 - Leia abaixo o primeiro artigo da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, documento símbolo da 
Revolução Francesa. Tendo por base a leitura do primeiro 
artigo e os seus conhecimentos sobre a temática, 
responda.  
 

Art.1.º Os homens nascem e são livres e 
iguais em direitos. As distinções sociais só 
podem fundamentar-se na utilidade comum. 
 

Qual princípio fundamental da Revolução Francesa pode 
ser compreendido a partir da leitura do primeiro artigo da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
 
A) O princípio da separação entre os poderes do Estado. 

B) O princípio da justiça divina. 

C) O princípio da igualdade entre todos os Homens. 

D) O princípio do Direito Divino dos Reis. 

18 - O imperador francês, Napoleão Bonaparte, buscando 
enfraquecer a Inglaterra, a sua maior rival na hegemonia 
europeia, decretou em 1806 o bloqueio continente. 
Assinale a alternativa que descreve o que foi o bloqueio 
continental. 
 
A) Proibição relacionada a fala no idioma inglês em toda 

Europa. 
B) Extinção de imposto sobre a compra de produtos de 

origem inglesa. 
C) Proibição de comercialização entre as nações 

europeias com a Inglaterra e suas colônias. 
D) Incentivo ao comércio com o Brasil para os franceses. 
 
 
19 - No continente americano início do século XIX 
representou uma onda crescente de movimentos de 
independência no continente, incluindo antigas colônias da 
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Espanha, França e Portugal. Em relação ao processo de 
independência das colônias da Espanha assinale a 
alternativa correta. 
 
A) O processo de independência das colônias espanholas 

aconteceu sem nenhum conflito armado. 

B) As elites das antigas colônias espanholas na América 

não participaram do processo de independência. 

C) As colônias espanholas na América não se tornaram 

independentes no início do século XIX. 

D) As elites das antigas colônias espanholas na América 

lideraram os processos conflituosos de independências 

no continente. 

 
20 - A obra de arte abaixo é uma pintura do artística Pedro 

Américo que em 1888 retratou a gesto de D. Pedro I as 

margens do riacho Ipiranga representando um importante 

processo histórico no Brasil. 

 

 
 
 
 
Qual processo histórico do Brasil foi retratado na pintura 
de Pedro Américo. 
 
A) Proclamação da República. 

B) Nascimento de Pedro II. 

C) Independência do Brasil. 

D) Emancipação do município de Mesquita. 

 

CIÊNCIAS 

21 - Assinale a alternativa que indique a sequência correta 
identificando as partes indicadas no sistema reprodutor 
feminino representado abaixo: 

 

A) Ovário, Tuba Uterina, Útero e Próstata. 
B) Ovário, Tuba Uterina, Útero e Vagina. 
C) Vagina, Tuba Uterina, Útero e Ovário. 
D) Ovário, Útero, Tuba Uterina e Vagina. 

22 - A puberdade são mudanças físicas profundas, que 
vêm acompanhadas de alterações de humor, instabilidade 
emocional e muitos questionamentos e conflitos. É um 
período de transição da infância para a adolescência e é a 
fase do aparecimento das características sexuais, de 
acordo com o gênero.  

 

De acordo com tudo que você sabe sobre o tema, marque 
a alternativa que cita apenas mudanças físicas 
características dos meninos no período da puberdade.  

 

A) aumento da estatura e surgimento de pelos nas axilas.  
B) desenvolvimento das mamas e aumento de estatura  
C) primeira menstruarão e aumento da estatura.  
D) aumento em volume dos testículos e oscilação da 

entonação da voz. 

 

23 - Os espermatozoides são produzidos nos testículos e 
passam para os epidídimos, onde ficam armazenados até 
serem eliminados durante o ato sexual.  

 

No processo de ejaculação, os espermatozoides são 
conduzidos até a extremidade do pênis por contrações 
rítmicas da musculatura do epidídimo, dos ductos e da 
uretra. Passam inicialmente do epidídimo para o ducto 
deferente e em seguida para o ducto ejaculatório, já 
próximo à bexiga urinária. 

O epidídimo tem a função de:  

A) armazenar espermatozoides.  
B) produzir hormônio sexual masculino.  
C) produzir espermatozoides.  
D) produzir hormônios gonadotróficos.  

 
 
 

O grito do Ipiranga. (1988) de Pedro Américo. Disponível em 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-

independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo. Acessado em 26 

de Outubro de 2020. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo
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24 - Vamos falar sobre Reprodução!  

Se hoje estamos aqui é porque esse processo relacionado 
com a propagação da Vida aconteceu! Vamos ler o 
textinho abaixo e tentar responder as perguntas em 
sequência: “Uma das características que melhor distingue 
os seres vivos da matéria bruta é sua capacidade de se 
reproduzir. É através da reprodução que cada espécie 
garante sua sobrevivência, gerando novos indivíduos que 
substituem aqueles mortos por predadores, por doenças, 
ou mesmo por envelhecimento. Além disso, é através da 
reprodução que o indivíduo transmite suas características 
para seus descendentes. A grande diversidade de seres 
vivos reflete-se nas formas de reprodução dos organismos, 
por isso pode-se encontrar inúmeros tipos de reprodução 
que são agrupados em duas categorias principais: a 
reprodução assexuada e a reprodução sexuada.” 

A diferença fundamental entre reprodução assexuada e 
sexuada é que a reprodução assexuada: 

A) exige apenas um indivíduo para se cumprir, e a 
sexuada exige dois. 

B) não cria variabilidade genética, e a sexuada pode criar. 
C) só ocorre entre vegetais, e a sexuada entre vegetais e 

animais. 
D) dá origem a vários indivíduos de uma só vez, e a 

sexuada a um indivíduo apenas. 

 

ARTE 
 
25 - A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser 
dividido em partes, sendo que ambas as partes devem 
coincidir perfeitamente quando sobrepostas. ... 
A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da 
disposição de duas figuras idênticas que se correspondam 
ponto a ponto. Nas opções abaixo, selecione a única 
alternativa que não possui uma expressão simétrica. 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
 
26 -  

 

Os gregos buscavam inspiração no ser humano e na vida. 
Essa visão refletia-se na escultura que apresentavam 
como características: o heroísmo, a racionalidade, frieza e 

dignidade. No início predominou a imagem masculina, os 
deuses gregos representavam a glorificação do próprio 
homem e tinham características humanas.  

Para superar a aparência de rigidez o escultor grego 
procurou representar as figuras: Assinale somente uma 
alternativa.  

A) Em movimento  
B) Em tamanho maior  
C) Vestidas  
D) Expressando sentimentos  

26 - O quadro de Leonardo da Vinci revela uma das facetas 
do grande artista do Renascimento que durante a vida 
transformou sua experiência de mundo em arte, sempre 
pronto a inovar.  

 

Essa criatividade levou Leonardo da Vinci a ser conhecido 

como um homem que  

 

A) transformou a arte da escultura ao expressar através 
dela a grandeza da vida espiritual.  

B) abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de 
personagens da Corte de Florença.  

C) se envolveu com a natureza, com a sociedade e com 
todos os ramos de artes, de modo tão intenso que 
passou a ser conhecido como um artista-cientista.  

D) se dedicou às artes e às ciências através da teoria do 
direito divino, aplicada nos seus exercícios de 
anatomia.  

 
27 - Melodia é:  

 
A) Quando duas ou mais notas de diferentes sons são 

ouvidas ao mesmo tempo.  
B) A qualidade de um instrumento de som que lhe é 

própria.  
C) O componente mais importante em uma peça musical.  
D) Usada para descrever os diferentes modos pelos quais 

um compositor agrupa os sons musicais em relação à 
duração dos sons.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-6iz_aP33Wew/UQhBRP-g2bI/AAAAAAAAEVQ/1g3e3OGJDnM/s1600/mona-lisa.jpg!Blog.jpg

