
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

2° SIMULADO 2021 – 6º Período - EJA 
 

Aluno (a):____________________________________________________________________ 

 

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

    
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1 - No último quadrinho, Mafalda revela  
 
A) preferir ler o livro a assistir ao programa televisivo.  
B) acatar a sugestão da mãe sem refletir sobre o 

assunto.  
C) contestar a adequação do conteúdo do livro.  
D) ignorar que o conteúdo da TV e do livro é ficcional.  
 
2 - A história em quadrinhos fez uso 
 
A) apenas da linguagem verbal. 
B) da linguagem verbal e não verbal.. 
C) apenas da linguagem não verbal. 
D) da linguagem virtual. 
 
Meninos  
 
Sentado à soleira da porta  
 
Menino triste  
Que nunca leu Júlio Verne  
Menino que não joga bilboquê 
Menino das brotoejas e da tosse eterna 
 
Contempla o menino rico na varanda  
 
 
 

 
Rodando na bicicleta  
O mar autônomo sem fim 
 
É triste a luta das classes.  
(Murilo Mendes) 
Vocabulário:  
Júlio Verne - importante escritor francês do século XIX  
bilboquê - tipo de brinquedo 
 
3 - No poema, o autor confronta dois tipos de meninos 
que, no texto, são diferenciados em função:  
 
A) da condição social. 
B) do rendimento escolar. 
C) de suas idades e brincadeiras.  
D) da família que cada um possui. 
 
4 - Em “Contempla o menino rico na varanda” , o termo 
destacado tem o sentido de: 
 
A) rejeitar. 
B) ignorar. 
C) apreciar. 
D) repudiar. 
 

INGLÊS 
 

 
5 -  What animal is this?  
 
A)Cow. 
B)Horse. 
C)Monkey. 
D)Chicken. 
 
 
6 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta das frutas abaixo: 
 
 
 
 
 
A) orange – strawberries – melon – lemon  
B) apple – grapes – watermelon – pear  
C) avocado – raspberries – mango – peach  
D) coconut – cherries –pineapple – plum  
 
 
7- Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta dos artigos indefinidos nas frases abaixo: 
 
This is _______ eraser. 



That is _______ bike. 
I have _______ dog. 
 
A) an – a – a  
B) a – a – an 
C) an – an – a  
D) a – an – a  
 
8 - Assinale a alternativa correta de acordo com as 
informações abaixo: 
 
 
 
 
 
 
A) O sobrenome de Samuel é Brown. 
B) Samuel é de São Paulo. 
C) Samuel tem dezoito anos. 
D) Samuel é professor. 
 

MATEMÁTICA 
 

9 - (tudosaladeaula.com) 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 maior área desmatada?  
 

 
 
A) 2012.  
B) 2015.  
C) 2017.  
D) 2018. 

 
10 - Segundo o Ministério da Saúde, o número de 
suspeita de casos de microcefalia em recém-nascidos, 
no ano de 2015 no Brasil já superou o de anos 
anteriores. Observe no mapa os casos de microcefalia 
em 2014/2015. 
 

 

Comparando o número de casos de microcefalia dos 
anos de 2014 e 2015, qual é a diferença entre o número 
de casos registrados durante estes dois anos? 
 
A) 649 casos. 
B) 694 casos. 
C) 946 casos. 
D) 549 casos. 
 
11 - A tabela abaixo apresenta os acontecimentos mais 
importantes da escola de Marcos.  
 

 
 
Estes acontecimentos foram colocados em uma linha do 
tempo.  
 

 
A ampliação da quadra de esportes aconteceu em  
 
A) 1988  

B) 1981  

C) 1992  

D) 1998 

12 - Para pagar os dois relógios utilizamos as notas  
 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

My name is Samuel Johnson.I amfrom Mesquita, Rio 

de Janeiro.I am eighteen years old, and I am a 

student. 



GEOGRAFIA 
 
13 - No território brasileiro ocorre uma grande 
diversidade climática, pois o país apresenta grande 
extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e 
dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas, 
todos esses fatores influenciam no clima de uma 
região. 

 
 

Demonstre a afirmativa que apresenta corretamente a 
descrição do clima semiárido:  
 
A) Ocorre  nas  partes  altas  do  Planalto  Atlântico  
do  Sudeste,  estendendo-se  pelo centro do estado de 
São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e pelas regiões 
serranas do estado do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo. Apresenta temperaturas um pouco mais baixas 
e menor pluviosidade em determinados meses do ano, 
em comparação com o clima tropical. 
 
B) Está presente na zona litorânea, que se estende do 
Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. 
Esse clima é uma variação do tropical, mas as chuvas 
acontecem com mais frequência durante o ano, em 
virtude da proximidade dessas regiões com o Oceano. 
 
C) Clima  predominante  nas  porções  do  território  
brasileiro  situadas  ao  sul  do  Trópico de 
Capricórnio,  na  zona  climática  Temperada  do  
Sul. Neste clima, as chuvas são bem  distribuídas  ao  
longo  do  ano  e  a  diferença  entre  as  temperaturas  
do  verão  e  do  inverno  são  grandes,  ultrapassam  
os  30ºC  no  verão  e  podem  ser  negativas  no 
inverno, ou seja, o verão é quente e o inverno é frio, 
sendo comum a ocorrência de geada e, nas serras, a 
ocorrência de neve. 
 
D) Esse  clima  predomina  no  interior  nordestino.  A  
temperatura  é  elevada  durante o ano todo e as 
chuvas são escassas e irregulares devido às 
características do relevo local (Planalto da 
Borborema), que serve como uma barreira, impedindo 
a chegada de umidade tanto do oceano quanto da 
região amazônica. Esse clima é caracterizado por 
longos períodos sem chuvas, chamados de períodos 
de seca, que dificultam o desenvolvimento de 
vegetações densas. 
 
14 - Com base nas imagens abaixo, analise qual a 
formação vegetal brasileira retratada. 

 
 

 
 

A) Caatinga 
B) Manguezal 
C) Mata de Araucária 
D) Pantanal 

 
 

15 - Manoela visitou recentemente a maior bacia 
hidrográfica do mundo que está localizada na Região 
Norte do Brasil e ocupa também territórios dos países 
vizinhos como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e 
Venezuela. Ela estende-se por 7 milhões de 
quilômetros quadrados, sendo 4 milhões em território 
brasileiro e encontra-se no único rio brasileiro que 
apresenta regime misto (pluvial e nival). 
Essa é muito importante, pois nela circulam 20% de 
toda a água doce do planeta Terra. 

 
Assim, demonstre qual a Bacia Hidrográfica que 
Manoela visitou: 
 

A) Bacia Tocantins-Araguaia. 

B) Bacia do Prata. 

C) Bacia Amazônica. 

D) Bacia do São Francisco. 
 
16 - Identifique como é nomeada uma forma de relevo 
que se caracteriza pela elevada altitude. 
 
A) Planalto 
B) Planície 
C) Depressão 
D) Montanha 



HISTÓRIA 
 

17 - 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. 

 
18 - 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. 

 
19 - O desenvolvimento da pólis foi fundamental para o 
processo de expansão político-cultural da Grécia Antiga. 
Assinale a alternativa que indica o que era a pólisna 
Grécia Antiga. 
 

A) A pólis eram grupos de unidades militares formadas 
pelos países que formavam a confederação da 
Grécia na Antiguidade. 

B) A póliseram as moedas existentes em cada uma das 
cidades na Grécia Antiga. 

C) A pólis eram cidades-estados, com independência 
política e econômica entre si, porém com elementos 
culturais, de linguagem e religião comuns. 

D) A formação da pólis somente ocorreu a partir da 
dominação romana da região da Grécia na 
Antiguidade. 

 
20 - O passado da Roma Antiga deixou importantes 
legados para a humanidade, influenciando a 
organização do sistema de justiça, da política, da língua, 
da arquitetura, até mesmo da religião nas sociedades 
modernas. Assinale a alternativa que indica uma 
importante herança herdada do passado romano. 
 
a) O chuveiro elétrico. 
b) O ar-condicionado. 
c) A República como um sistema de governo. 
d) A pizza. 

 
 

CIÊNCIAS 
 

21 - Vegetações Mundiais - A composição dinâmica da 
biosfera produz diferentes vegetações, climas, rele- vos 
entre outros, dessa forma as paisagens naturais 
variam de grandes florestas tropicais a desertos, 
montanhas e imensas geleiras. Para a consolidação 
dos mais variados tipos de vegetações existentes no 
mundo é preciso que haja a interação entre os 
elementos naturais (clima, solo, relevo, vegetação e 
energia). Isso fica evidente quando notamos as regiões 
com predominância de clima quente e chuvoso, que 
deriva grandes florestas tropicais com enorme umidade 
e precipitação. Já nos lugares de climas áridos, 
semiáridos e desérticos a composição de vegetação é 
muito diferente, pois as plantas e os animais são 
adaptados às condições adversas, como a falta de 
água e alimento. Nas paisagens naturais o que mais se 
destacam visualmente são as vegetações. 
 
Assinale a seguir as principais características da 
formação vegetal que encontramos em Mesquita -RJ: 

A) Sua vegetação é constituída por gramíneas e 
pequenos arbustos, é rala e espaçada, ocupando 
apenas lugares em que a pouca água existente 
pode se acumular. 

B) A vegetação é quase inexistente. A pequena 
vegetação terrestre existente corresponde ao bioma 
da Tundra e é composta, principalmente, por 
fungos, musgos e líquens. 

C) Vegetação com poucas folhas e adaptadas para os 
períodos de secas, além de grande biodiversidade. 

D) As árvores de grande porte formam um microclima 
na mata, produzindo sombra e umidade. Presença 
de árvores de médio e grande porte que formam 
uma floresta densa e fechada. Grande 
biodiversidade com a presença de diversas 
espécies animais e vegetais. 

 

 
22 - As substâncias podem ser formadas por átomos, 
moléculas ou aglomerados iônicos. Se os átomos que 
se unem para formar a substância forem do mesmo 
elemento químico, temos então uma substância 
simples. Se as substâncias forem formadas por átomos 
de dois ou mais elementos diferentes serão 
classificadas como uma substância composta. 

As misturas são formadas por duas ou mais 
substâncias. Na natureza não é muito comum 
encontrarmos as substâncias de forma isolada, pura. 
Geralmente, elas são encontradas misturadas com 
outras substâncias. 

Classifique em substâncias ou Misturas. Use (S) para 
substâncias e (M) para misturas e assinale a 
alternativa que corresponda respectivamente a ordem: 

 

Classifique em substâncias ou Misturas. Use (S) para 
substâncias e (M) para misturas e assinale a alternativa 
que corresponda respectivamente a ordem: 

1. Soro caseiro                    2. H2 (gás hidrogênio)          
3. O2 (gás oxigênio)                    4. H2O (Água) 



 
A) 1-M, 2-S, 3-S, 4-S 
B) 1-M, 2-M, 3-S, 4-M 
C) 1-M, 2-S, 3-M, 4-M 
D) 1-S, 2-S, 3-S, 4-M 

 
23 - O tratamento de doenças causadas por bactérias 
ocorre principalmente com a administração de 
antibióticos, podendo ser tomadas medidas 
complementares de acordo com a doença. 

O uso inadequado de antibióticos tem sido o 
responsável pelo reaparecimento de diversas doenças 
que já não eram tão comuns, além do aparecimento de 
formas patogênicas mais resistentes a antibióticos. 
 

 

O uso inadequado do antibiótico, como ao interromper 
o tratamento antes do tempo indicado, faz com que as 
bactérias mais fortes e resistentes sobrevivam e voltem 
a se reproduzir, tornando a doença mais forte e difícil 
de ser combatida. Para combater essa nova infecção, 
antibióticos mais fortes devem ser utilizados. O uso de 
antibióticos deve ser realizado de acordo com a 
prescrição médica, seguindo o tempo determinado, não 
parando o tratamento assim que seja observada a 
melhora dos sintomas. Assim como a duração do 
tratamento, os horários de administração do remédio 
devem ser respeitados, e seu armazenamento deve 
ser feito de forma adequada para que a sua ação seja 
eficaz. O uso indiscriminado de antibióticos para tratar 
doenças que não são causadas por bactérias, além de 
ser inútil, tem causado o aparecimento de 
superbactérias resistentes a muitos tratamentos. 
Antibióticos são poderosos medicamentos eficazes 
contra doenças causadas por que tipo de organismo? 

A) Fungos. 
B) Vírus. 
C) Bactérias. 
D) Vermes. 
 
24 - INCIDÊNCIA DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO 
HÍDRICA - A maioria das doenças relacionadas à falta 
de saneamento básico possuem ciclo de transmissão 
fecal-oral e ocorre quando agentes causadores 
encontrados nas fezes humanas ou de animais entram 
em uma pessoa através da boca, contaminando-a. 
Incidência de doenças de veiculação hídrica A maioria 
das doenças relacionadas à falta de saneamento 
básico possuem ciclo de transmissão fecal-oral e 
ocorre quando agentes causadores encontrados nas 

fezes humanas ou de animais entram em uma pessoa 
através da boca, contaminando-a. Responda à 
questão assinalando a resposta correta. O que são 
coliformes fecais? 

A) Vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre 
quando o doente tosse, fala, espirra ou respira 
próximo de outras pessoas. 

B) Vírus do gênero Filovirus, altamente infeccioso, que 
desenvolve seu ciclo em animais. 

C) Bactéria do gênero Leptospira que é transmitida por 
animais de diferentes espécies (roedores, suínos, 
caninos, bovinos) para os seres humanos, e 
causam infecção aguda, potencialmente grave. 

D) Bactérias que são utilizadas nas medições 
microbiológicas que testam a qualidade da água 
e de alimentos para que as pessoas os consumam 
sem riscos maiores. 

 
ARTES  

 
25 - O ponto pode ser entendido com a unidade mínima 
do desenho, dessa forma, seu início. Muitas obras de 
arte são feitas apenas por Pontos, chamadas assim de 
Pontilhismo, dentro de um grande movimento chamado 
Impressionismo. Observe as imagens abaixo e 
selecione a opção que podemos identificar que tem o 
ponto como elemento principal de sua construção. 

A) 

 
Uma Tarde de Domingo na 

Ilha de Grande Jatte 
Pintura de Georges Seurat 

B)  

 
Céu Estrelado 

Pintura de Van Gogh 

C) 

 
A Tentação de Santo 

Antônio 
Pintura de Salvador Dali 

D) 

 
Abaporu 

Pintura de Tarsila do 
Amaral 

 
26 - A Obra abaixo, de Wassily Kandinsky, “Cossacos”, 
representa o início de uma nova forma de arte que 
surguia no mundo: A Arte Abstrata. Esta obra faz a 
representação de linhas e cores que dão forma a 
cavalos e aos cossacos. 
 

• Segundo o Dicionário Aurélio, “Cossacos” são 

povos guerreiros nômades ou seminômades, 

que habitavam esp. o Sul da Rússia, a Ucrânia 

e a Sibéria. 



 
 
A partir da leitura da Imagem acima, selecione a 
alternativa que melhor compreende o que é uma linha: 
 
A) A linha pode ser compreendida como a ligação entre 

dois pontos. 
B) A linha é uma forma geométrica que não possui nem 

comprimento, nem largura e nem altura 
C) A linha é uma forma geométrica que tem largura e 

altura, mas não possui comprimento 
D) não podemos dizer que a linha é a junção de dois 

pontos.  
 
27 - A Linha representada abaixo pode ser definida 
como: 

 

 

 
A) Linha reta horizontal 
B) Linha reta inclinada diagonal 
C) Linha curva diagonal 
D) Linha reta vertical 
 

28 - Na imagem abaixo, uma pintura do artista francês 

Piet Mondrian, podemos afirmar que as linhas utilizadas 

em sua obra são: 

 
 
A) Linhas horizontais somente 
B) Linhas perpendiculares somente 
C) Linhas horizontais paralelas e linhas verticais 
D) Linhas curvas 

 


