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1° SIMULADO 2021 – 9º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: 9º Período  Turma:  Ano: 2021 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O perfume  
 

A arte da perfumaria iniciou-se logo que o 
homem primitivo aprendeu a fazer o fogo e descobriu 
que certas plantas desprendiam fragrâncias 
agradáveis quando queimadas.  

O nome “perfume” deriva do latim per fumum 
ou pro fumum, que significa “através da fumaça”. 
Isso vem demonstrar a mais antiga aplicação da 
mistura de fragrâncias de plantas aromáticas, que 
eram utilizadas como oferendas.  

Durante séculos, centenas de culturas 
desenvolveram atos simbólicos e religiosos onde 
plantas raras e resinas aromáticas, queimadas nos 
altares dos templos, eram oferecidas como 
sacrifícios, em busca do favor dos deuses. Com este 
objetivo eram utilizados o sândalo, a casca de 
canela, as raízes de cálamo e vetiver, bem como 
substâncias resinosas como mirra, incenso, benjoim 
e cedro do Líbano.  

Poucas composições aromáticas da época 
foram transmitidas por escrito. Entretanto, uma está 
registrada no livro do Êxodo, capítulo 30.  

A composição utilizava quatro ingredientes 
naturais, muito empregados nos dias de hoje, mas 
de forma mais refinada: mirra, cássia, cortiça de 
árvore de canela e óleo de cálamo aromático.  
 
1)  De acordo com o texto, o perfume surgiu a partir  
 
A) da descoberta do fogo.  
B) da narrativa bíblica.  
C) dos atos religiosos.  
D) dos ingredientes naturais. 
 
2) Em “...e descobriu que certas plantas 
desprendiam fragrâncias agradáveis quando 
queimadas.”  o termo destacado poderia ser 
substituído, sem alteração de sentido, por 
 
A) escondiam.  
B) ocultavam.  
C) exalavam. 
D) absorviam.    
 

O HOMEM QUE ESPALHOU O DESERTO 
 
 Quando menino, costumava apanhar a 
tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas 
das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, 
ameixeiras, pessegueiros e até mesmo 
jabuticabeiras.  Um quintal enorme, que parecia uma 

chácara e onde o menino passava o dia cortando 
folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, 
não andava em más companhias. E sempre que o 
menino apanhava o seu caminhão de madeira 
(naquele tempo ainda não havia  os caminhões de 
plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria 
com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as 
suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores 
levavam vantagem, porque eram imensas e o 
menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, 
apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. 
 Mas o menino cresceu, ganhou tesouras 
maiores. Parecia determinado a acabar com as 
folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, 
ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, 
não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, 
das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com 
elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, 
afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas 
do dia seguinte. 
 A mãe, muito contente, apesar de o  filho 
detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um 
menino comportado, não saía de casa, não andava 
em más companhias e não se embriagava aos 
sábados como os outros meninos do quarteirão. Seu 
único prazer eram as tesouras e o corte das folhas. 
 Certa noite, regressando do quintal agora 
silencioso, porque o devastamento das árvores tinha 
afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu 
que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se 
recomporiam sempre. É uma capacidade da 
natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era 
diminuto, ele demorou meses para encontrar a 
solução: um machado. 
 Numa terça-feira, bem cedo, que não era de 
perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. 
Levou dez dias porque não estava habituado a 
manejar machados. Suas mãos calejaram, 
sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e 
descansou aliviado. 
(...) 
  Ignácio de Loyola Brandão (Texto 
adaptado) 
 

3)  Por que a mãe incentiva o filho, ainda menino,  a 
ficar em casa cortando folhas? 
 
A) A mãe queria que o filho apreciasse a natureza e 
cuidasse das árvores do quintal.  
B) A mãe não gostava do quintal cheio de árvores. 
C) A  mãe não queria que o filho fosse para a rua e 
andasse em más companhias.  
D) O filho não gostava das crianças da rua.  
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4) Em que trecho fica evidente uma  crítica  a um 
aspecto da  realidade atual?  
 
A) “A mãe gostava, assim ele não ia para a rua...”  
B) “...naquele tempo não havia os caminhões de 
plástico, felizmente...”   
C) “Mas o menino cresceu, ganhou tesouras 
maiores.” 
D) “... não andava em más companhias...”  

 

INGLÊS 

05) What is this called?  
 

A) Blouse. 

B) Skirt. 

C) Pants. 

D) T-shirt. 

 

06) Marque a opção que apresenta a sequência 

correta das palavras correspondentes às imagens 

abaixo. 

 

 

 

 
 

A) cake – sausage – water  

B) ham – steak – milk  

C) cheese – bread – juice  

D) toast – jelly – Coke  

 

07) Marque a opção correta para a pergunta abaixo. 
 

Where are you from? 
 

A) I’m at home now. 

B) I’m fine, thanks. 

C) I’m a student. 

D) I’m from Brazil. 

 

08) Marque a sequência correta que completa as 

frases abaixo com o verbo to be. 

 

________ you American? 

I ________ happy today. 

John ________ an excellent student. 
 

A) Are – am – is  

B) Is – is – is  

C) Is – are – am  

D) Are – is – am  

 
MATEMÁTICA 

 
09) Observe o gráfico abaixo que revela o total de 
acidentes fatais em uma capital brasileira: 
 

 
 
Pelo gráfico, é possível concluir que houve 
 

A. uma redução pela metade em 2017 em 
comparação com o ano anterior. 

B. uma estabilidade de acidentes fatais nos 
últimos 4 anos. 

C. uma redução de acidentes graves e fatais 
nos últimos anos. 

D. um aumento de acidentes graves e fatais a 
cada ano. 

 
10) Em certa eleição municipal foram obtidos os 
seguintes resultados: 

 

O número de votos obtido pelo candidato vencedor 
foi: 

A. 178 
B. 182 
C. 184 
D. 188 

 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-7ZP3ODEktCg/X-lKVWiCMLI/AAAAAAAAr1c/tyu18SFAIfwYFZZPv1I4A9pEJeDOq2HcQCLcBGAsYHQ/s448/1.jpg
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11) Observe o mapa de um trecho da cidade de 
Manaus: 
 

 
 
Segundo o Mapa, a Praça da Matriz e o Hospital São 
José se localizam, respectivamente, nas 
coordenadas:  
 

A. (A, 2) e (A, 4) 

B. (A, 3) e (B, 4)  

C. (C, 2) e (A, 4)  

D. (A, 1) e (B, 4) 

 
12) Este é o mapa de um bairro cujos quarteirões 
são quadrados de 100m de lado:  
 

 
 
A afirmação falsa é:  

 
A. Para ir de carro do ponto A ao ponto B 

percorreu-se no mínimo 400 m.  

B. A rua João é perpendicular à rua Luiz.  

C. A rua Clara e a rua Ana são paralelas.  

D. A rua Rui e a rua Oto são paralelas. 

GEOGRAFIA 

13.  Analise as alternativas sobre os aspectos físicos 

da Europa e marque a alternativa errada. 

MAPA MUNDI 

 
A) O território europeu está localizado, em sua maior 

parte, na zona climática temperada do Norte, entre o 

Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. 

B) Com área de aproximadamente 10 milhões de 

quilômetros quadrados, a Europa possui a maior 

extensão territorial entre todos os continentes. 

C) Na Europa está localizado o menor país do 

mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 

quilômetros quadrados. 

D) O tipo de relevo predominante no território 

europeu são as planícies, com altitudes médias de 

340 metros. 

 
14) O continente europeu está localizado 

predominantemente da faixa temperada do planeta. 

Mesmo assim, por meio da influência dos elementos 

e fatores climáticos, possui diferentes tipos de clima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital São José 

Praça da Matriz 
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MAPA EUROPA – CLIMA 

 
Qual o tipo climático que NÃO é encontrado na 
Europa? 
A) Equatorial 
B) Mediterrâneo 
C) Polar 
D) Frio de Montanha 
 
15. A União Europeia (UE) entrou em vigor em 
novembro de 1992, de acordo com o chamado 
Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 
1991. É constituída por um bloco de países europeus 
que visa a: 
 
A) Estabelecer critérios para a redução da imigração 
e manter a alta qualidade de vida existente na 
Europa. 
B) Consolidar a economia entre os países-membros, 
tornando-os um mercado único e altamente 
competitivo no mundo. 
C) Combater e erradicar o fundamentalismo religioso 
muçulmano, com a tomada de medidas 
antiterroristas. 
D) Impedir o crescimento econômico de países 
emergentes, como a China, e competir com o forte e 
tradicional mercado norte-americano. 
 
16. Assinale qual alternativa abaixo NÃO representa 
as características da União Europeia. 
 
A) livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. 
B) maior bloco econômico do mundo. 
C) é um Estado unificado e soberano sobre todo o 
território europeu. 
D) tem o Euro como moeda oficial, porém não 
adotado por todos os países-membros. 

 

 
HISTÓRIA 

 
17) No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil adotou 

um novo sistema de organização de governo a partir 

da Proclamação de República. Assinale a alternativa 

que indica esse novo sistema de governo adotado a 

partir de 15 de novembro de 1889. 

a) Império. 

b) Ditadura. 

c) República. 

d) Parlamentarismo 

18) A charge abaixo se refere a uma prática eleitoral 

muito comum nas eleições da Primeira República, e 

que em determinadas situações, se repete ainda 

hoje em dia. Assinale a alternativa que indica essa 

prática eleitoral e sua definição.  

a) Voto livre – Situação em que o eleitor possui 

total liberdade para escolher o seu 

candidato. 

b) Voto censitário – Situação em que o voto é 

definido por critérios de renda. 

c) Voto de cabresto – Situação em que o eleitor 

é levado a votar nos candidatos indicados 

por terceiros.  

d) Voto secreto – Situação em que o voto é 

sigiloso. 

 
19) No dia 19 de novembro de 1889, o presidente 

provisório da República dos Estados Unidos do 

Brasil, Deodoro da Fonseca, assinava o decreto que 

instituiu o novo pavilhão nacional, razão pela qual é 

comemorado nessa data o Dia da Bandeira. O 

modelo de bandeira nacional sancionado por 

Deodoro é muito semelhante ao atual modelo de 

pavilhão nacional, e possuía muitas referências 

ligadas a bandeira utilizada no passado imperial.  
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Assinale a alternativa que indica o pavilhão nacional 

da atual República Federativa do Brasil 

                                                                          

                                                                                                                                                               
20)  “Um exemplo único em toda a história, até o 
esgotamento completo.”, escreveu Euclides da 
Cunha no clássico Os Sertões. Esse livro narra os 
acontecimentos relacionados ao movimento fundado 
pelo beato conhecido por Antônio Conselheiro, no 
final do século XIX, e que foi visto na época como 
uma ameaça à República recém-proclamada. Esse 
movimento ficou conhecido como:  
 
a) Revolução Baiana 
b) Guerra dos Farrapos 
c) Guerra dos Canudos.  
d) O Cangaço 
 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

21) Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. É 
composta por moléculas e átomos unidos e 
ordenados de diferentes formas, o que garante 
diferentes propriedades específicas.  

 

Também há as propriedades gerais, que são aquelas 
que se aplicam a todo tipo de matéria.  

Identifique os 3 estados físicos da matéria: 

A) Líquido, sólido e gasoso 

B) Fusão, sólido e líquido 

C) Fusão, vaporização e liquefação 

D) Líquido, fusão e gasoso 
 

22) Como toda matéria possui massa, o que tiver 
massa não pode ocupar o mesmo espaço. 

 

A propriedade pela qual dois ou mais corpos não 
podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo 
tempo, denominamos:  

A) Porosidade 

B) Impenetrabilidade 

C) Inércia 

D) Densidade 
 

23) Observe: 

   

I – Uma vasilha de água deixada no freezer; 

II – Uma vasilha de água deixada no fogo; 

III- O derretimento de um pedaço de chumbo quando 

aquecido; 

Nesses fatos estão relacionados corretamente os 
seguintes fenômenos: 

A) I. Solidificação; II. Evaporação; III. Fusão. 

B) I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação. 

C) I. Solidificação; II. Sublimação; III. Evaporação. 

D) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão. 
 

24) Na hora de lavar a louça, João costuma misturar 
um pouco de bicarbonato de sódio com o vinagre, 
pois afirma que essa mistura é excelente para tirar 
gorduras de forma mais eficiente. A mistura do 
bicarbonato com o vinagre forma um sal, chamado 
de acetato.  
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Analisando essas informações, é possível afirmar 
que ocorre uma transformação química quando João 
faz essa mistura? 

A) Não, porque só ocorre transformação química 

caso a mistura seja esquentada e não temos 

informação de que João esquentou 

B) Não, porque não é possível dizer que houve 

mudança de cor da mistura, uma grande 

evidência sobre transformações químicas 

C) Sim, porque transformações químicas ocorrem 

sempre que o vinagre interage com alguma 

substância 

D) Sim, porque transformações químicas ocorrem 

quando dois reagentes se misturam formando 

uma nova substância 
 

ARTE 

25) Observe a obra abaixo: 

 

A obra Guernica é um painel pintado por Pablo 
Picasso em 1937 por ocasião da Exposição 
Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da 
República Espanhola. Medindo 350 por 782 cm, esta 
tela pintada a óleo, atualmente está no Centro 
Nacional de Arte Rainha Sofia, em Madrid. Sobre 
essa tela e seu autor podemos afirmar assinalando 
V(verdadeiro) ou F (falso):  
 
( ) É normalmente tratada como representativa do 
bombardeio sofrido pela cidade espanhola de 
Guernica em 26 de abril de 1937 por aviões alemães  
( ) A pintura foi feita com o uso das cores preto e 
branco - algo que demonstrava o sentimento de 
repúdio do artista .  
( ) Morando na Itália, o artista soube dos fatos 
desumanos e brutais através de jornais - e daí 
supõe-se tenha saído a inspiração para a retratação 
monocromática do fato.  
( ) Sua composição retrata as figuras ao estilo dos 
frisos dos templos romanos, através de um 
enquadramento triangular das mesmas.  

( ) Esse quadro foi feito também com o objetivo de 
passar para os que vissem, o que ele estava 
sentindo, um momento de tranquilidade em sua vida.  
 
a) V – V – F – F – F  
b) F – V – V – F – F  
c) V – F – V – F – V  
d) V – F – F – F – V  
 

26) A palavra compositor é usada geralmente para 
denominar aquele que compõe música. Porém, num 
sentido mais amplo, podemos dizer que compositor é 
todo aquele que compõe, organizando de maneira 
adequada um conjunto de elementos, atribua 
V(verdadeiro) F (falso) as alternativas a seguir: 
 
(  ) Coreógrafo, dançarino - são nomes de 
compositor que trabalha com os movimentos e as 
posições do corpo. 
(     ) Músico - é o nome do compositor que trabalha 
com sons. 
(    ) Desenhista, pintor, arquiteto, escritor- são 
nomes do compositor que trabalha com a linha, a 
forma e a cor. 
(  ) Poeta, escritor, literário - são nomes do 
compositor que trabalha com palavras. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
correta: 
 
a)V,V,V,V. 
b)V,F,V,V. 
c)F,V,V,F.  
d) V,F,V,F. 
 

27) (ENEM 2016 – Adaptada) 
 

O hip hop tem sua filosofia própria, com valores 
construídos pela condição das experiências vividas 

nas periferias de muitas cidades. Colocando-se 
como um contraponto à miséria, às drogas, ao crime 
e à violência, o hip hop busca interpretar a realidade 
social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e 

fornecer uma alternativa à população excluída. 
 

SOUZA, J.; FIALHO, V. M.; ARALDI, J. Hip hop: da 
rua para a escola. Porto Alegre: Sulina, 2008. 

 
As autoras abordam no texto um movimento cultural 
que também tem características reconhecidas  
a) nos traços e formas que representam 
personagens de olhos desproporcionalmente 
maiores e expressivos, conhecidos como mangá.  
b) nas formas de se vestir e de cortar os cabelos 
com objetivos contestadores à ordem social, próprios 
do movimento punk.  
c) nas frases e dizeres de qualquer espécie, 
rabiscados sobre fachadas de edifícios, que marcam 
a pichação.  
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d) nas declamações rápidas e ritmadas de um texto, 
com alturas aproximadas, características do rap. 
 

28)  (ENEM -2018 - Adaptada) 

TEXTO I 

ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia P/B. 132 x 88 cm. Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
 
TEXTO II 

A body art põe o corpo tão em evidência e o 
submete a experimentações tão variadas, que sua 
influência se estende aos dias de hoje. Se na arte 
atual as possibilidades de investigação do corpo 

parecem ilimitadas - pode-se escolher entre 
representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o 
corpo - isso ocorre graças ao legado dos artistas 

pioneiros. 

Silvia, P.R. Corpo na arte, body art, body 
modification: fronteiras. II Encontro de História da 
Arte: IFCH-Unicamp 2006 (adaptado) 

Nos textos, a concepção de body art está 
relacionada à intenção de: 

a) estabelecer limites entre o corpo e a composição. 
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de 
expressão. 
c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como 
arte. 
d) compreender a autonomia do corpo no contexto 
da obra. 
e) destacar o corpo do artista em contato com o 
expectador. 
 

 
 
 


