
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Simulado Municipal Unificado – Educação de Jovens e Adultos 
2021 

1° SIMULADO 2021 – 8º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade:  8º Período  Turma:  Ano: 2021 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Revitaliz’Art em Mesquita: mais cores para o 
Cosmorama 

 
Painel com 30 metros de comprimento está 
sendo grafitado, bem ao lado da futura lona 

cultural de Mesquita 
 10 de dezembro de 2020 

 

 
 

Mais muros estão sendo coloridos pelo 
projeto Revitaliz’Art em Mesquita. Na Avenida 
Baronesa de Mesquita, ao lado da futura lona 
cultural que será inaugurada no Cosmorama, um 
painel de 30 metros de comprimento por 5 metros de 
altura está sendo grafitado pelo artista Acme. Os 
trabalhos começaram na última quarta-feira, dia 2 de 
dezembro, mas a previsão é de que a arte esteja 
concluída até o próximo dia 18. 

“Esse é um desenho muito simbólico. As 
pessoas vão conseguir identificar um sambista, que 
também servirá como uma homenagem ao saudoso 
Dicró, assim como campos de laranjais, canaviais, 
uma maria fumaça e até a chaminé do BNH”, adianta 
Acme, que tem 42 anos de idade, sendo 26 deles 
dedicados ao grafite. 

Desde 2017, o projeto Revitaliz’Art em 
Mesquita abre espaço para que artistas trabalhem a 
ressignificação dos espaços públicos da cidade a 
partir de atividades como o grafite. A estreia foi na 
Estrada Feliciano Sodré, a partir de um extenso 
mural de arte urbana.  

“Essa é uma forma de criar no cidadão 
mesquitense uma sensação de pertencimento, 
utilizando elementos que fazem parte da cultura e da 
história da região, em trabalhos artísticos que 
também embelezam a cidade. Esse reforço no 
pertencimento e na identidade do mesquitense é o 

mote principal do Revitaliz’Art em Mesquita”, explica 
Kleber Rodrigues, subsecretário de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo de Mesquita. 

(...) 
https://conectabaixada.com.br/portal/?p=19736 
 
1) O texto jornalístico informa 
 
A) a inauguração da lona cultural em Cosmorama. 
B) o início do projeto Revitaliz’Art em Mesquita. 
C) os desafios que o artista Acme enfrentou e sua 
carreira.  
D) que novos lugares estão sendo grafitados pelo 
projeto Revitaliz’Art em Mesquita.  
 
2) As aspas “  “ no último parágrafo foram utilizadas 
para  
 
A) citar um discurso proferido por alguém. 
B) destacar a mensagem principal do texto. 
C) priorizar o discurso do jornalista. 
D) sinalizar uma opinião contraditória. 
 

O casaco de listras azuis  
 

Era a década de setenta, e o Pintor [...] 
decidiu que iria fazer o retrato do Amigo. E porque o 
Amigo era especial, também especial deveria ser o 
retrato.  

Os filhos do Amigo, crianças curiosas, 
acompanhavam a figura do pai que, pouco a pouco, 
caprichosamente, ia aparecendo no papelão que, 
noite após noite, dormia no tripé improvisado da 
sala.  

E, então, depois de certo tempo, o retrato 
ficou pronto.  

(...) 
Os cabelos parados no desenho pareciam 

voar, o sorriso tinha certa ironia misteriosa e o olhar 
maroto [...] dava conta de que o Amigo se divertia 
enquanto era retratado. 

 E o casaco de listras azuis! Ah, quem 
comparasse de perto o casaco verdadeiro com o seu 
desenho não conseguiria enxergar diferença entre 
um e outro. [...]  

(Depois de um tempo, a vida e as correrias 
afastaram um pouco o Pintor e o Amigo. Seguiram 
ambos ganhando o mundo, a vida. O Pintor, dividido 
entre duas casas. E o Amigo, supersticioso que era, 
deixou de usar azul depois que duas ou três coisas 
meio ruins lhe aconteceram quando vestia esta cor.)  

Tantos anos depois, o retrato ainda está lá, 
vivo, na parede. E, tantos anos depois, o Pintor e o 
Amigo (meu pai) também estão lá, vivos, no retrato.  

https://conectabaixada.com.br/portal/?p=19736
https://conectabaixada.com.br/portal/?p=19736
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SCHNEIDER, Henrique. Disponível em: . Acesso em: 16 

nov. 2015. Fragmento. 

 
 
 
 
 
3) O vocábulo destacado “ambos” refere-se aos 
termos: 

 
A) mundo e vida. 
B) vida e tempo. 
C) Pintor e Amigo. 
D) Tempo  e mundo.  
 
4) O verbo destacado “afastaram” está no tempo 
 
A) presente. 
B) pretérito. 
C) futuro. 
D) indicativo. 

 
 

INGLÊS 
 
05) What means of transportation is it? 
 
A) Car. 
B) Train. 
C) Bus. 
D) Plane. 
 
 
 
 
06) What number is this? 
 
A) Thirty. 
B) Fifty. 
C) Seventy. 
D) Ninety. 
 
 
 
 
07) What sport is this?   
 
A) Baseball. 
B) Soccer. 
C) Volleyball. 
D) Swimming. 
 
 
 
 
 
 
08) Marque a sequência correta que completa as 
frases abaixo com o verbo to be. 

 
I ________ a doctor. 
________ you from Mexico? 
Sandra ________ at school now. 
 
A) am – Is – are  
B) is – Are – is  
C) are – Am – are  
D) am – Are – is  
 

MATEMÁTICA 
 

09) Observe o gráfico abaixo e veja a quantidade de 
áreas desmatadas até o ano de 2018 no Brasil. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, em qual ano houve uma 
menor e quando houve uma maior área desmatada, 
respectivamente? 
 

A. 2009 e 2018. 
B. 2010 e 2015. 
C. 2012 e 2018. 
D. 2012 e 2015. 

 
 
10) A tabela a seguir mostra os rendimentos mensais 
com as respectivas alíquotas e deduções do imposto 
de renda – I.R. 
 

 
 
Neste período, o salário mensal de Renata era de R$ 
2 500,00, então: 
 

A. Renata era isenta. 

B. Renata deve pagar R$ 375,00 de I. R. 

C. Renata deve pagar R$ 495,00 de I. R. 

D. Renata deve pagar R$ 687,50 de I. R. 

 
 
 
11) Observe a receita de pão que a aluna Maria 
Regina da EJA de Mesquita costuma fazer: 
 

“Depois de um tempo, a vida e as correrias 
afastaram um pouco o Pintor e o Amigo. Seguiram 
ambos ganhando o mundo, a vida.” 

 

https://1.bp.blogspot.com/-NlQQZpDtz-c/X-lFZH2AbdI/AAAAAAAAr08/TDwxnSEOVYApmKPh6f-qydXcd1jYAaW4QCLcBGAsYHQ/s570/1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nEHbDKxj1KM/Vh2RJHIhIjI/AAAAAAAABrU/sJL-a5T66yA/s1600/y39.png
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Baseando-se nessa receita, assinale a receita 
necessária para fazer apenas 8 desses pãezinhos.  
 

A. 500g de farinha de trigo, 0,5 litros de água 

gelada, 1 tablete de fermento biológico, 20 

gramas de sal.  

B. 500g de farinha de trigo, 0,25 litros de água 

gelada, 1 tablete de fermento biológico, 18 

gramas de sal.  

C. 750g de farinha de trigo, 0,25 litros de água 

gelada, 1 tablete de fermento biológico, 15 

gramas de sal.  

D. 500g de farinha de trigo, 0,25 litros de água 

gelada, 1 tablete de fermento biológico, 15 

gramas de sal. 

12) Considerando que na reta numérica abaixo o 
ponto K corresponde ao número inteiro 5 e o ponto D 
ao número inteiro -2, indique o ponto correspondente 
ao número inteiro um. 
 

 
 

A. ponto E  

B. ponto G  

C. ponto B  

D. ponto J 

 
GEOGRAFIA 

 
13) Observe o mapa e, em seguida, determine a 
alternativa correta. 
 

MAPA REGIONALIZAÇÃO NORTE SUL 

 
A) A divisão entre países do Norte e países do 
Sul considera as condições socioeconômicas dos 
países.  
B) A regionalização Norte-Sul foi feita com base 
na posição geográfica dos países em relação à 
Linha do Equador.  
C) De forma geral, nos países do Norte os 
indicadores de desenvolvimento são baixos, 
enquanto nos países do Sul eles são elevados.  
D) A regionalização Norte-Sul foi muito usada no 
período da Guerra Fria, quando as diferenças 
econômicas e sociais entre países ricos e pobres 
tornaram-se mais evidentes. 
 
14)  A respeito do “subdesenvolvimento” é 
correto afirmar que: 
 
A) o subdesenvolvimento é uma situação 
socioeconômica caracterizada por dependência 
econômica e grandes desigualdades sociais. 
B) antes de serem países desenvolvidos, 
Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram 
pelo subdesenvolvimento. 
C) neste início de século, a principal contradição 
da ordem mundial é o conflito Leste × Oeste, 
isto é, entre os países ricos e os países pobres. 
D) as disparidades socioeconômicas entre os 
países surgem com as grandes navegações 
(séculos XV e XVI), daí se formando os países 
subdesenvolvidos. 
 
15) Em 1999, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do 
Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído 
o trecho abaixo. 
 
[…] Nos últimos anos da década de 1990, o 
quinto da população mundial que vive nos 
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países de renda mais elevada tinha: 86% do PIB 
mundial, enquanto o quinto de menor renda, 
apenas 1%; 82% das exportações mundiais, 
enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 
74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o 
quinto de menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das 
conexões com a lnternet, enquanto o quinto de 
menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda 
do quinto da população mundial que vive nos 
países mais pobres – que era de 30 para 1, em 
1960 – passou para 60 para 1, em 1990, e 
chegou a 74 para 1, em 1997. 
 
De acordo com esse trecho do relatório, o 
cenário do desenvolvimento humano mundial, 
nas últimas décadas, foi caracterizado pela: 
 
A) diminuição da disparidade entre as nações. 
B) diminuição da marginalização de países 
pobres. 
C) inclusão progressiva de países no sistema 
produtivo. 
D) crescente concentração de renda, recursos e 
riqueza. 
 
16) A explicação histórica para o atraso 
econômico dos países subdesenvolvidos é 
explicada, entre outros fatores, pelo: 
 
A) registro das duas grandes guerras nos 
territórios dos países mais pobres do globo. 
B) crescimento ordenado das cidades por meio 
da saída da população do campo. 
C) processo de colonialismo marcado pela 
intensa exploração de recursos naturais. 
D) aumento da população rural local em razão 
do agravamento da crise climática. 
 

HISTÓRIA 
 

17) A Revolução Industrial transformou radicalmente 

a produção de mercadorias a partir do século XVIII. 

Tendo como base os seus conhecimentos sobre 

esse processo histórico, assinale a alternativa que 

indica uma causa para a Revolução Industrial inglesa 

no final do século XVIII. 

a) Emprego da energia nuclear na produção de 

mercadorias industriais. 

b) Processo de cercamento dos campos nas áreas 

rurais da Inglaterra, liberando mão de obra e 

aumenta a oferta de matéria-prima. 

c) Crescimento das regiões rurais da Inglaterra com 

a instalação das fábricas nelas. 

d) Advento dos celulares facilitando a comunicação 

entre as pessoas. 

 

18) A obra do jurista Montesquieu estabelecia forte 

crítica ao poder despótico dos monarcas absolutistas 

europeus. Em sua principal obra, O espírito das Leis, 

Montesquieu propôs a criação de um sistema de 

governo regulado pela Teoria dos Três Poderes. 

Assinale a alternativa que indica os três poderes 

proposto por Montesquieu.  

a) Executivo, Religioso e Autoritário. 

b) Executivo, Legislativo e Judiciário. 

c) Executivo, Científico e Prefeitura. 

d) Científico, Legislativo e Fiscal. 

 

19)  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. 

20) Em 1808, a Corte portuguesa desembarcava no 
porto do Rio de Janeiro, inaugurando um período na 
História do Brasil conhecido como período Joanino, 
que provocou profundas mudanças políticas, 
econômicas e sociais na sociedade colonial. Tal 
período foi interpretado por muitos historiadores 
como preparador para o processo de independência 
do Brasil. Assinale a alternativa que indica algumas 
dessas mudanças ocorridas no Brasil no período 
Joanino. 
 
a) Proclamação da República, criação da Petrobrás e 
promulgação da Constituição 1988. 
b) Coroação de Pedro II, anexação do Acre e 
crescimento das exportações de café. 
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c) Reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, 
fundação do Banco do Brasil e do Jardim Botânico e 
elevação do Brasil a categoria de Reino Unido de 
Portugal e Algarve. 
d) Primeira eleição para presidente da República, 
promulgação do código civil de 1916 e abolição da 
escravidão no Brasil. 
 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

21) Na região metropolitana de uma cidade são 
descartados, por ano, cerca de dois milhões de 
toneladas de resíduos sólidos. Se não forem 
tomadas providências, em pouco tempo, os aterros 
sanitários não serão suficientes para manter tanto 
lixo. 

 
Aterro Sanitário de Jacareí 

 

Considerando-se a problemática do lixo das grandes 
regiões metropolitanas do país, entre as soluções 
corretas para reduzir o acúmulo desse material nos 
aterros sanitários, pode-se incluir 

A) a incineração de resíduos sólidos descartados 

nos aterros sanitários. 

B) o incentivo às cooperativas de catadores e aos 

artesões para transformar os resíduos sólidos em 

material reciclado. 

C) a ampliação de aterros sanitários para aproveitar 

a energia gerada na biodecomposição de resíduos 

sólidos. 

D) a modernização da frota de caminhões, que utilize 

óleo diesel isento de enxofre, para manter os 

grandes centros urbanos limpos. 
 
22) Observe a imagem a seguir e indique qual é a 
forma de produção de energia demonstrada. 

 

A) Usina hidrelétrica. 

B) Usina nuclear. 

C) Extração mineral. 

D) Usina termelétrica. 
 
23) A utilização dos recursos não renováveis gera 
muitos poluentes e possui um elevado impacto  
ambiental, por exemplo: aquecimento global, chuva 
ácida, perda da biodiversidade, bem como o 
esgotamento das fontes. 

 
 
Indique uma alternativa para minimizar os impactos 
causados pela utilização de recursos não 
renováveis: 

A) Utilizar transportes coletivos ou bicicleta. 

B) Utilizar automóveis movidos a gasolina. 

C) Utilizar a energia produzida pela queima do 

carvão. 

D) Utilizar a energia produzida pelo gás natural. 
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24) Constantemente, ao falarmos de anatomia e 
fisiologia humana, citamos alguns sistemas 
presentes no corpo, tais como o esquelético e o 
digestório.  

 

Um sistema pode ser definido como um conjunto de 

A) células. 

B) tecidos. 

C) órgãos. 

D) organelas. 
 

ARTE 
 
25) O ser humano possui características e hábitos 
comuns: medo, a curiosidade, o credo, 
o relacionamento com os elementos da natureza são 
passados de geração a geração. Toda e 
qualquer manifestação de um povo que perdure por 
novas gerações é considerado: 
 
a) festas populares ; 
b) folclore; 
c) cultura; 
d) mitos. 
 
26)  (ENEN 2016 – Adaptada) 
 

 
Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão. GUTO MUNIZ. Disponível em: 

www.focoincena.com.br. 

A principal razão pela qual se infere que o 
espetáculo retratado na fotografia é uma 
manifestação do teatro de rua é o fato de:  
a) dispensar o edifício teatral para a sua realização.  

b) utilizar figurinos com adereços cômicos.  
c) empregar elementos circenses na atuação.  
d) excluir o uso de cenário na ambientação. 
 
27) Considerando 
alguns elementos da 
Música, numerar a 2ª 
coluna de acordo com 
a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que 
apresenta a 
sequência 
CORRETA:  
 

1) Música.  
(2) Ritmo.  
(3) Pauta.  
 

( ) Formado(a) de cinco linhas 
paralelas e horizontais.  
(   ) É a arte de combinar os sons.  
(   ) Movimento ordenado dos sons 
no tempo.  
 

a) 1 - 2 - 3.  
b) 3 - 2 - 1.  
c) 2 - 3 - 1.  
d) 3 - 1 - 2.  
 
28) (ENEM 2013 – Adaptada) 
 

 
NAZARETH, P. Mercado de Artes / Mercado de Bananas. Miami Art Basel, EUA, 2011. 

Disponível em: www.40forever.com.br Acesso em: 31 jul. 2012. 

Tradução da placa: (“Não me esqueçam quando eu 
for um nome importante.”)  

 
A contemporaneidade identificada na 
performance/instalação do artista mineiro Paulo 
Nazareth reside principalmente na forma como ele  
 
a) resgata conhecidas referências do modernismo 
mineiro.  
b) utiliza técnicas e suportes tradicionais na 
construção das formas.  
c) articula questões de identidade, território e 
códigos de linguagens. * 
d) imita o papel das celebridades no mundo 
contemporâneo. 


