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1° SIMULADO 2021 – 6º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: 6º Período  Turma:  Ano: 2021 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Drive-thru para vacinação contra covid-19 já 

funciona em Mesquita 

Espaço foi aberto neste sábado, garantindo a 
imunização exclusivamente das pessoas que 

querem ser vacinadas dentro do carro 

Postado em 3 de abril de 2021 

 
O Paço Municipal, no Centro de Mesquita, se 

transformou em mais um polo de vacinação contra a 
covid-19 na cidade. A partir deste sábado, dia 3 de 
abril, o espaço funciona com um drive-thru para 
vacinação exclusivamente da população que quer 
ser imunizada no carro. A entrada dos veículos, no 
entanto, é feita pela Avenida Brasil, na Coreia. Com 
isso, o fluxo de automóveis no local não atrapalha o 
trânsito no Centro da cidade. Neste primeiro dia, em 
quatro horas, foram vacinadas 340 pessoas. 

“Eu trabalho durante a semana. Cheguei a 
procurar a Clínica da Família Jacutinga, mas tinha 
fila e eu não podia esperar. Com a abertura do drive, 
não só eu pude aguardar minha vacina no carro, em 
segurança e com conforto, como também tive essa 
opção de ser imunizada no sábado. Ainda vou 
trabalhar hoje e, assim, foi mais fácil e rápido”, disse 
a primeira pessoa vacinada no drive-thru de 
Mesquita, a farmacêutica Lígia Rosa dos Santos, de 
38 anos. Profissional da área de saúde, ela mora em 
Mesquita e chegou ao local às 6h50. “Eu queria ser 
uma das primeiras, para não me atrasar para o 
trabalho”, explicou. 
(...) 
http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semus/2021/04/0
3/drive-thru-para-vacinacao-contra-covid-19-ja-
funciona-em-mesquita/ 
 
1) O texto é uma  
 
A) notícia. 
B) letra de música. 

C) entrevista. 
D) propaganda. 
 
2) O modelo de vacinação “drive-thru” vai funcionar 
 
A) na Avenida Brasil. 
B) na Clínica da Família Jacutinga. 
C) dentro de uma sala na  prefeitura.  
D)  no Paço Municipal. 
 

3) Segundo o texto, através do serviço “drive-thru” os 
moradores podem  
 
A) receber a vacina dentro do carro. 
B) agendar o dia para receber a vacina. 
C) fazer uma reclamação sobre a vacina. 
D) escolher a vacina que irão tomar. 
 
4)  Lígia Rosa dos Santos foi  
 
A) a pessoa que escreveu o texto.  
B) a  primeira  pessoa vacinada na modalidade 
“drive-thru”. 
C) a pessoa que criou a vacinação na modalidade 
“drive-thru”. 
D)  a enfermeira que aplicou a primeira vacina na 
modalidade “drive-thru”. 

 
INGLÊS 

05) De acordo com a imagem abaixo, o que 

podemos fazer ao apertar o botão “PLAY”? 
 

A) Parar. 

B) Gravar. 

C) Pausar. 

D) Tocar. 

 

06) O que a imagem abaixo com a palavra “LIKE” 

significa?  
 

A) Adicionar.  

B) Curtir. 

C) Deletar. 

D) Comentar. 

 

http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semus/2021/04/03/drive-thru-para-vacinacao-contra-covid-19-ja-funciona-em-mesquita/
http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semus/2021/04/03/drive-thru-para-vacinacao-contra-covid-19-ja-funciona-em-mesquita/
http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semus/2021/04/03/drive-thru-para-vacinacao-contra-covid-19-ja-funciona-em-mesquita/
http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semus/2021/04/03/drive-thru-para-vacinacao-contra-covid-19-ja-funciona-em-mesquita/
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07) O que as crianças estão dizendo à 

professora na imagem abaixo? 

 

A) Bom dia. 

B) Boa tarde. 

C) Boa noite. 

D) Até logo. 

 

 

 

08) Se você entrar numa loja nos Estados 

Unidos e comprar os itens abaixo, você pedirá 

ao vendedor: 

 

 

 

 
 

 

A) Tablet – Printer  

B) Keyboard – Scanner  

C) Mouse – Pen drive  

D) Notebook – Cell phone  

 
MATEMÁTICA 

09) Qual é a fração que representa os pedaços 
consumidos na pizza?

 

 
A. 6/10.  
B. 5/10.  
C. 4/10.  
D. 3/10. 

10) Observe os relógios abaixo: 
 

 
 
11) Os ângulos formados pelos ponteiros dos 
relógios são representados pela letra X. O relógio 
que forma o menor ângulo é o 
 
A. Relógio 1. 
B. Relógio 2. 
C. Relógio 3. 
D. Relógio 4. 
 
12) A quantidade de combustível no momento de 
partida e no momento de chegada de uma viagem 
está representada abaixo. Sabendo que no tanque 
cheio cabem 50L, quantos litros de gasolina foram 
gastos na viagem? 
 

 
 

A. 12,5 litros.  
B. 25 litros.  
C. 37,5 litros.  
D. 50 litros. 

 
GEOGRAFIA 

 
13) O conceito de espaço geográfico varia conforme 
a abordagem realizada. Mas, em geral, refere-se à 
materialização da relação entre o homem e o meio. 
PENA, Rodolfo F. Alves. "Espaço Geográfico"; Brasil 

Escola. 

https://1.bp.blogspot.com/-Eq4XpbHJwNU/X_rTBc-UcLI/AAAAAAAAsE4/_DMrsDn1W6w5dU5An9orW3-RMrbXVvO7ACLcBGAsYHQ/s259/1.jpg
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 Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espaco-

geografico.htm. Acesso em 6 de fevereiro de 2021. 
 
A partir da informação acima, pode-se afirmar que o 
espaço geográfico é o objeto de estudo de qual 
ciência? 
 
A) Climatologia. 
B) Geologia. 
C) Geomorfologia. 
D) Geografia. 
 
14) O estudo do espaço geográfico é fundamental 
para o entendimento do planeta e da sociedade em 
que vivemos. A partir dos seus conhecimentos sobre 
o tema, pode-se indicar que o espaço geográfico é 
formado por 
 
A) lugares sem a presença humana. 
B) cidades construídas pelo homem. 
C) paisagens preservadas pelo homem. 
D) paisagens naturais e humanas. 
 
15) A partir da concepção de espaço e do 
entendimento que o espaço geográfico é fruto da 
relação entre a natureza e a sociedade, um exemplo 
de espaço geográfico que NÃO sofreu uma ação 
direta do ser humano é: 
 
A) um rio utilizado para a geração de energia. 
B) uma floresta totalmente conservada. 
C) uma cidade altamente sustentável. 
D) uma área de exploração de minérios. 
 
16) É uma porção ou parte do espaço 
geográfico onde vivemos uma interação com uma 
paisagem e onde transcorre o nosso dia a dia. 
 
A) paisagem 
B) lugar 
C) território 
D) região 
 
 

HISTÓRIA 
 

17) A percepção da passagem do tempo é 
fundamental para a organização da vida humana. 
Atualmente utilizamos instrumentos que registram 
com precisão a passagem do tempo, como 
calendários e relógios. Porém, como o homem 
primitivo poderia perceber a passagem do tempo? 

a) O homem primitivo não possuía nenhum tipo 
de mecanismo para notar a passagem do 
tempo. 

b) Na observação dos ciclos da natureza, como 
estações do ano, fases da lua, posição do 
sol, e no período de vida dos animais e 
plantas. 

c) Na construção de relógios complexos para a 
contagem precisa do tempo. 

d) Buscando informações na internet. 

 
18) Hoje em dia na maior parte do planeta se utiliza 
o calendário Gregoriano como principal instrumento 
de contagem da passagem do tempo. Esse 
calendário foi criado pelo Papa Gregório XIII, tendo 
como base o nascimento de Cristo. Em relação ao 
calendário Gregoriano assinale a alternativa correta. 

a) O calendário Gregoriano divide o ano em 
300 dias, e utiliza como elemento base o 
nascimento de Maomé. 

b) O calendário Gregoriano divide o ano em 
400 dias, e utiliza como elemento 
norteador o nascimento de Deus. 

c) O calendário Gregoriano divide o ano 
365 dias, e emprega o nascimento de 
Cristo como elemento norteador da 
contagem do tempo. 

d) O calendário Gregoriano é cíclico, 
baseado nos ciclos da lua.  

 
19) O processo de migração dos primeiros grupos 
humanos é uma temática em discussão entre os 
especialistas, porém existe uma teoria amplamente 
aceita entre a comunidade científica. Assinale a 
opção que resume essa teoria mais aceita sobre a 
migração dos primeiros grupos humanos para o 
continente americano. 

a) O processo de migração dos grupos 
humanos para o continente americano se 
deu através de barcos movidos a vapor. 

b) A migração dos primeiros grupos humanos 
para o continente americano ocorreu através 
do estreito de Bering que se encontrava 
congelado por volta de 12 mil anos atrás. 

c) A chegada do Homem ao continente 
americano se deu através da utilização de 
aviões de carreira. 

d) O Homem só chegou ao continente 
americano no período colonial a partir do 
século XVI. 

20)  Uma marca 
importante do Egito 
Antigo são as pirâmides. 
Qual era a função da 
construção das pirâmides 
na sociedade do Egito 
Antigo? 
 
a) Serviam como moradias para os trabalhadores. 
b) Serviam como teatros. 
c) Eram escolas construídas para membros da elite 
egípcia. 
d) Eram tumbas, serviam como morada final para os 
faraós. 
 

https://suburbanodigital.blogspot.com/2018/04/exercicios-resolvidos-de-geografia-sobre-o-conceito-de-espaco-geografico.html
https://suburbanodigital.blogspot.com/2018/04/exercicios-resolvidos-de-geografia-sobre-o-conceito-de-espaco-geografico.html
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
21) Observe a figura:  

 

Um copo de água com óleo, é um exemplo de: 

A) Soluto 
B) Mistura homogênea 
C) Solvente 
D) Mistura heterogênea 

 
22) Avalie as seguintes misturas: 

 

1. Xícara de café 
2. Perfume 
3. Detergente 

 
A) I, II e III são misturas heterogêneas. Apesar de 

parecerem homogêneas, ao microscópio se 
enxerga diferentes fases. 

B) II e III são misturas homogêneas, pois são 
misturas onde não há como visualizar diferentes 
fases.  

C) II e III são misturas homogêneas. Apesar de 
parecerem homogêneas, ao microscópio se 
enxerga diferentes fases. 

D) I, II e III são misturas homogêneas, pois são 
misturas onde não há como visualizar diferentes 
fases. 

 

23) Observe a representação dos sistemas I, II e III e 
seus componentes.  
 
I- óleo, água e gelo. 
II- água gaseificada e gelo. 
III- água salgada, gelo, óleo e granito. 

 

 

O número de fases em cada um é, respectivamente: 

A) 3,3,6.  

B) 3,3,4. 

C) 2,2,4. 

D) 3,2,5. 

 
24) Na preparação do café, a água quente entra em 
contato com o pó e é separada no coador.  

 

A operação envolvida nessa separação é: 

A) decantação. 
B) destilação. 
C) catação. 
D) filtração. 
 

ARTE 
 
25)  No Glossário de Técnicas Artísticas, temos no 
significado de Têmpera, como:  
 
A têmpera é um método de pintura no qual os 
pigmentos de terra são misturados uma emulsão de 
água e gemas de ovo ou ovos inteiros (às vezes 
também se usa cola ou leite). A têmpera foi 
largamente utilizada desde a antiguidade, sendo 
conhecida dos egípcios e fazendo parte de todas as 
fontes clássicas da história da pintura. Alcançou 
destaque na arte italiana nos séculos XIV e XV, 
em paredes ou painéis de madeira, preparados com 
gesso. As cores da têmpera são brilhantes e 
translúcidas. Por ter um tempo de secagem muito 
rápido, a graduação de tons se torna dificultada.  
 
Relacione os elementos da têmpera abaixo. 
 
(1) Pigmento/Corante 
(2) Veículo 
(3) Solvente 
 
(  ) Regula a espessura da combinação dos 
elementos. 
(    ) Substância que “cola” a cor na base. 
 (    ) É o que dá cor à mistura. 
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a) 3,1,2 
b) 2,1,3 
c) 1,2,3 
d) 2, 3,1 
 
 
26 - Se compararmos a aquarela com a tinta a 
óleo e com a têmpera, veremos que ela é uma 
técnica prática e portátil. Para a utilização da 
aquarela, só é necessário: 
 

 
 
 
a) o papiro como suporte e o corante. 
b) a água como solvente e o papel como suporte. 
c) o pigmento e a tela de madeira como suporte. 
d) o veículo e o papel como pigmento. 
 
 
27 - A religião é uma característica muito 
importante no estudo da arte na pré-história. 
Marque a alternativa que justifique essa 
afirmação.  

 
 
a) As pinturas serviam de decoração das cavernas 
para os deuses.  
b) Os homens cultuavam seus deuses a todo o 
momento em suas pinturas.  
c) Era parte de um processo de magia para interferir 
na captura de animais.  
d) Havia a intenção imediata do artista em criar uma 
arte decorativa.  
 
 

28 - A palavra Polígono surge da palavra grega 
“polígonos”, que significa ter muitos ângulos e 
lados. Das imagens apresentadas abaixo, 
segundo a caracterização dos polígonos, 
selecione a única em que podemos afirmar que 
não possui características 

a) 
 
 
 
 

b) 
 

d) 
 
 
 
 

d) 

 
 
 


