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2° SIMULADO 2021.02 – 6º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

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

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 
1 - A argumentação do texto está estruturada 
explorando principalmente 
A) a relação de causa e consequência. 
B) o uso de imagens impactantes. 
C) a apresentação de discurso de autoridade. 
D) o uso de palavras de ordem. 
 
2 - Quanto à finalidade, o objetivo principal do 
texto é 
A) informar a população que a água está acabando. 
B) prever que no futuro não será possível tomar 
banho. 
C) conscientizar a população para evitar o 
desperdício. 
D) esclarecer que a água é um bem insubstituível. 
 
3 - O texto fez uso 
A) da linguagem mista e verbal. 
B) da linguagem mista. 
C) apenas da linguagem não verbal. 
D) apenas da linguagem verbal. 
 
Seca em Goiás deixa reservatório no nível mais 

baixo da história: 8%  
Serra da Mesa é um dos maiores em volume de 

água da América Latina. Cem famílias que viviam da 
produção de tilápias desativaram tanques.  

Não chove no norte de Goiás há mais de 
cem dias, e um dos maiores reservatórios da 
América Latina chegou a um nível baixíssimo.  

O que sobrou de água no reservatório criado 
há 19 anos já não dá mais nem para criação de 
peixes. As cem famílias que tiravam o sustento da 
produção de tilápias tiveram que desativar os 
tanques e fechar o frigorífico montado para 
processar a carne.  

A hidrelétrica de Serra da Mesa é capaz de 
produzir energia para quase 7 milhões de 
consumidores, mas um dos maiores reservatórios 

em volume de água da América Latina chegou ao 
nível mais baixo da história: pouco mais de 8%.  

(...) 
http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2017/09/seca-em-goias-deixa-
reservatorio-no-nivel-mais-baixo-da-historia-8.html 

 
4 - “Cem famílias que viviam da produção de 
tilápias desativaram tanques.” A palavra 
destacada tem o sentido de  
A) abandonar.  
B) desfazer. 
C) remover. 
D) inativar. 

 
INGLÊS 

5 -  What fruit is this?  
A) Apple. 
B) Orange. 
C) Pear. 
D) Grape. 
 
6 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta dos animais abaixo. 
 

 
 
A) turtle – bird – parrot  
B) lion – tiger – horse  
C) frog – cow – hamster  
D) dog – cat – rabbit  
 
7 - O que o Snoopy está dizendo na imagem 
abaixo? 

 

 
 

A) Bom dia. 
B) Obrigado. 
C) Desculpa. 
D) Boa noite. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/seca-em-goias-deixa-reservatorio-no-nivel-mais-baixo-da-historia-8.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/seca-em-goias-deixa-reservatorio-no-nivel-mais-baixo-da-historia-8.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/seca-em-goias-deixa-reservatorio-no-nivel-mais-baixo-da-historia-8.html
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8 - Assinale a alternativa correta de acordo com 
as informações abaixo. 
  

 
A) O sobrenome de Jessica é Silva. 
B) Jessica é de Brasília. 
C) Jessica tem dezenove anos. 
D) Jessica é professora. 

 
MATEMÁTICA 

9 - Felipe tem uma distribuidora de refrigerantes. 
Observe como ele organizou uma parte do seu 
depósito. 

 
Responda quantas filas e quantas caixas foram 
usadas nessa figura: 
A) 3 filas e 5 caixas 
B) 5 filas e 5 caixas 
C) 3filas e 15 caixas 
D) 5 filas e 15 caixas 
 
10 - Sabrina e Rejane foram assistir uma partida 
de vôlei. Ao final quiseram saber qual teria a sido 
a duração total do jogo. Para ajudar no cálculo, 
elas procuraram saber sobre os tempos 
registrados oficialmente e obtiveram os números 
a seguir. 

 
Depois de fazerem a contagem final, Sabrina e 
Rejane concluíram que a partida durou: 
A. 3h 25 min 
B. 3h 05 min 
C. 2h 25 mi 

D. 2h 05 min 
 
11 - Fernando, um ex-aluno da Escola Municipal 
Machado de Assis, é tão apaixonado por livros, 
que decidiu comercializá-los. As vendas estão 
crescendo a cada ano, de acordo com o gráfico a 
seguir. 

 
A quantidade de livros que o Fernando conseguiu 
vender no período relatado no gráfico foi  

A) 20 livros. 
B) 100 livros. 
C) 120 livros. 
D) 260 livros. 
  
12 - As árvores de um parque estão dispostas de tal 
maneira que se construíssemos uma linha entre a 
primeira árvore (A) de um trecho e a última árvore 
(B) conseguiríamos visualizar que elas estão 
situadas à mesma distâhjncia uma das outras. 

 
De acordo com a imagem acima, que fração que 
representa a distância entre a primeira e a segunda 
árvore? 

A) 1/6 
B) 2/6 
C) 1/5 
D) 2/5 
 

GEOGRAFIA 
 
13 - Apesar do Brasil possuir grandes volumes 
de água doce, sua distribuição ainda é 
ineficiente, e em muitos lugares, sua falta ainda é 
recorrente. 
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Identifique a atividade humana que mais 
consome volumes de água no Brasil. 
A) Doméstica 
B) Urbana 
C) Agropecuária 
D) Industrial 
 
14 - Observe o mata seguir a respeito da mata 
atlântica: 

 
Adaptado de: https://www.biotadofuturo.com.br/wp-

content/uploads/2017/09/11828721_1695601880659
449_222835089462613112_n.jpg 

 
Investigue o processo que ocorreu com o bioma.  
 
A) Houve intensas queimadas na Mata Atlântica, em 
função da expansão do agronegócio no Brasil, que 
usa esse recurso para desmatar grandes extensões 
de terra. 
B) Houve intensas queimadas na Mata Atlântica, em 
função do clima quente e seco dessa região do 
Brasil, extinguindo parte da vegetação original. 
C) Houve intenso desmatamento da Mata Atlântica, 
em função da extração de espécies nativas de 
grande valor para a Colônia no século XVI e, 
posteriormente, com o processo de urbanização. 
D) Houve intenso desmatamento da Mata Atlântica, 
em função da busca por minerais precioso, 
sobretudo em Minas Gerais, que estavam abaixo do 
solo. 
 

15.

 

Fonte: GREENPEACE 
  
Demonstre a alternativa que apresenta uma 
consequência do problema apresentado pela 
reportagem: 
  
A) retirada de nutrientes do solo 
B) aumento da qualidade do solo 
C) crescimento do número de microorganismos 
D) ampliação da disponibilidade de alimentos para 
as aves 
  
16 - Localizada no estado de Rondônia, esse tipo 
de relevo caracteriza a maior área de terras 
baixas no Brasil. As formas mais recorrentes são 
a região de várzeas, terraços fluviais (tesos) e 
baixo planalto. 

 
 
Escolha o relevo que melhor representa a 
fotografia 
 
A) Montanha 
B) Depressão 
C) Planalto 
D) Planície 
 

HISTÓRIA 
 

17 - Leia o trecho abaixo relacionado a mitologia 
egípcia. Em seguida assinale a alternativa mais 
correta. 
  
“Osíris veio ao Egito acompanhado de sua irmã-
esposa Ísis. Criou o húmus, lodo fértil existente no 
leito do rio Nilo. Ensinou os homens a agricultura e a 
metalurgia. Tornou a vida possível graças à 
vegetação, que trazia abundância e benefícios a seu 
povo.” 
  
De acordo com o texto é verdadeiro afirmar que: 
  
A) Os egípcios acreditavam em apenas um deus. 
B) Os egípcios só conheciam explicações científicas 
para os fenômenos da natureza. 

https://www.biotadofuturo.com.br/wp-content/uploads/2017/09/11828721_1695601880659449_222835089462613112_n.jpg
https://www.biotadofuturo.com.br/wp-content/uploads/2017/09/11828721_1695601880659449_222835089462613112_n.jpg
https://www.biotadofuturo.com.br/wp-content/uploads/2017/09/11828721_1695601880659449_222835089462613112_n.jpg
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C) O povo do Egito Antigo não acreditava na 
influência dos deuses em suas vidas. 
D)  Os egípcios acreditavam em vários deuses. 
  
18 - A imagem abaixo representa o processo de 
mumificação de corpos no Egito Antigo. O 
processo de mumificação se desenvolveu 
bastante no Egito Antigo, e as múmias são 
artefatos importantes para o estudo da história 
do Egito Antigo. Assinale a alternativa que indica 
a razão pela qual os egípcios mumificavam os 
corpos após a morte. 
 
A) Os egípcios mumificavam os seus mortos para no 
futuro as múmias serem expostas em museus pelo 
mundo. 
B) Os egípcios mumificavam os seus mortos para 
guarda-los com casa com a família. 
C) Os egípcios mumificavam os mortos pois 
acreditava que na vida após morte seria necessário 
a utilização do corpo físico. 
D) Os egípcios somente criavam as múmias porque 
era uma atividade econômica muito lucrativa. 

  
  
 Leia abaixo um trecho da comédia, As rãs, de 
Aristófanes, apresentada em 405 a.C. A peça trata 
da descida do deus Dioniso ao inferno para trazer de 
volta à vida um autor de tragédias. Na cena 
destacada, Dioniso deve escolher Eurípedes ou 
Ésquilo para resgatar do inferno. 
 O trecho da peça teatral abaixo servirá como 
referência para responder as questões 19 e 20. 
  

As rãs 
Dioniso (para Hades)  
Os homens são meus amigos, eu não vou decidir 
entre os dois, pois eu não quero ficar mal com 
nenhum deles. Um eu acho talentoso, do outro eu 
gosto.  
Hades  
Aí não vai fazer nada do que veio fazer aqui.  
Dioniso  
E se eu decidisse?  
Hades  
Você leva um dos dois, aquele que você escolher, 
para que sua vinda não seja em vão.  
Dioniso  

Que os deuses te abençoem! (para os dois poetas) 
Vamos lá, me escutem aqui. Eu desci por causa de 
um poeta. E por quê? Para que a cidade, se 
salvando, prossiga com seus festivais. Assim, aquele 
de vocês dois que trouxer bons conselhos para a 
cidade, é esse que pretendo levar comigo. Então, em 
primeiro lugar, qual dos dois tem uma opinião sobre 
Alcibíades? A cidade sofre um parto difícil com ele. 
Ésquilo  
E qual é a opinião dela sobre ele? 
 Dioniso  
A opinião? Ela o deseja, o odeia e quer tê-lo. Mas 
me digam, os dois, o que pensam sobre ele.  
Eurípides  
Eu detesto o cidadão que se mostra devagar pra 
socorrer sua pátria e rápido para causar grandes 
males, e que, repleto de meios para usar consigo, 
não acha recursos para tratar a cidade. 
Dioniso  
Bom, por Posídon! E você, qual é a sua opinião?  
Ésquilo  
Não é bom deter um filhote de leão na cidade; é 
muito melhor não deter um leão na cidade, mas se 
alguém o cria, que tenha meios para fazê-lo. 
 

Disponível em Soares, Marina Peixoto, As Rãs, de 
Aristófanes: introdução, tradução e notas. 2014. 

226f. Dissertação (Mestrado no Instituto de Estudos 
da Linguagem) – UNICAMP, Campinas, SP, 2014. 

  
19 - No século V a.C., período de elaboração da 
peça teatral de Aristófanes, a pólis de Atenas 
possuía um sistema de governo em que a opinião 
e a participação dos cidadãos eram 
fundamentais. Qual sistema de governo era 
esse? 
A) Ditadura. 
B) Democracia. 
C) Oligarquia. 
D) Monarquia.  
  
20 - No trecho destacado da peça teatral A rã, a 
escolha do deus Dionísio sobre qual poeta seria 
resgatado à vida dependia da opinião do poeta 
sobre a figura política do general Alcibíades. O 
general era figura importante na política de 
Atenas, porém anteriormente o referido general 
havia sido aliado da pólis de Esparta.  Qual a 
opinião dos poetas sobre o general Alcibíades. 
a) O general Alcibíades era figura adorada por todos 
em Atenas, sem representar qualquer ameaça a 
pólis. 
b) Alcibíades era um cidadão comum, sem nenhuma 
importância política. 
c) O general Alcibíades era figura polêmica em 
Atenas, adorado por uns e visto como uma grande 
ameaça por outros. 
d) Alcibíades não possuía qualquer relação política 
com Atenas no período. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

21 - Em determinado domingo, a mãe de Pedro 
ficou irritada, pois estava 
ouvindo seu filho cantar por 
mais de quinze minutos. 
Quando chegou ao 
banheiro, percebeu que 
durante todo este tempo ele 
estava tomando banho, com 
a torneira ligada. Ela pediu 
para que seu filho tomasse 
banhos mais curtos e 
fechasse a torneira 
enquanto se ensaboava. 

 
Após analisar a situação descrita acima, assinale 
a alternativa correta. 
 A) Pedro não está fazendo um uso consciente da 
água e sua mãe está correta em pedir para que tome 
banho mais curtos para evitar o desperdício de água. 
B)  A mãe de Pedro não tem consciência ambiental, 
pois a água gasta no banho pode ser facilmente 
reaproveitada. 
 C) A mãe de Pedro não tem consciência ambiental, 
pois a água gasta no banho não é potável, então não 
há porquê evitar o desperdício. 
D)  Pedro não está fazendo uso consciente da água 
e sua mãe está incorreta em pedir que tome banhos 
mais curtos, pois é uma questão de higiene. 
 
22 - Estações do ano designam quatro períodos 
ao longo de um ano, cada um com características 
distintas, baseadas em padrões ou variações 
climáticas. As estações do ano possuem 
características bem definidas e específicas, 
diferenciando-se nos Hemisférios Sul e Norte de 
acordo com a inclinação do eixo da Terra e com 
os movimentos. As estações do ano são: outono, 
inverno, primavera e verão. 
 

 
Marque a alternativa correta sobre as quatro 
estações do ano. 
A) O outono é a estação do ano que recebe maior 
quantidade de radiação solar, portanto é a mais 
quente do ano. 

 B) As estações do ano não alteram a dinâmica 
natural de um determinado local. 
 C) O movimento de translação, juntamente com a 
inclinação do eixo da Terra em relação ao plano 
orbital, é responsável pelas estações do ano. 
D)  As estações do ano são bem definidas em todo o 
planeta. 
  
23 - Sistema Solar é o termo que designa o 
conjunto de astros do Universo, como estrelas, 
cometas, meteoros e planetas. 

 
 Na atualidade quais são os oito planetas que 
compõem o Sistema Solar? 
A) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano e Plutão. 
B) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Ceres e Netuno. 
C) Mercúrio, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano e Netuno. 
D) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano e Netuno. 
  
24 -  A poluição da água, muitas vezes, é 
confundida com sua contaminação.  

 
Analise as alternativas a seguir e marque aquela 
que melhor indica a definição de água poluída. 
A) Água poluída é aquela que possui alterações em 
suas características químicas e físicas, tais como 
mudanças no cheiro, cor e sabor. 
B) Água poluída é aquela que apresenta organismos 
vivos, tais como vermes e protozoários. 
C) Água poluída é aquela que se apresenta 
imprópria para o consumo humano, apesar de não 
ter alterações em suas características químicas e 
físicas. 
D) Água poluída é aquela que apresenta grande 
quantidade de solo dissolvido. 
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ARTE 
 
25 -  Como podemos definir a arte plumária? 

 
 
 
A) Podemos definir a Arte Plumária com o processo 
de utilização de penas e folhas de árvores para 
produção de artesanato e dessa forma, fonte de 
renda através do turismo em aldeias. 

B) Podemos definir a Arte Plumária como o processo 
de confecção de adornos corporais e objetos 
utilitários com penas, plumas e penugens, sendo 
essas as matérias-primas essenciais. É frequente 
também a combinação dessas com uma diversidade 
de outros materiais como: fibras, couro, tecidos, 
madeira, conchas, ossos, cipós, sementes, dentes e 
garras de animais, entre outros. 

C) Podemos definir a Arte Plumária como a 
expressão da arte por meio de danças indígenas, 
com o propósito religioso. 

D) Podemos definir a Arte Plumária como trabalhos 
indígenas com elementos naturais para confecção 
de adornos de cabeça com intensão para 
representação em festividades. 

26 - Graças à arqueologia, a arte produzida pelo 
homem pré‐histórico pode ser conhecida e 
analisada. Em relação à arte pré‐histórica, é 
correto afirmar que: 

  
  

A) os artistas pré‐históricos produziram esculturas 
somente em pedra por ser o material disponível na 
época. 
B) no período paleolítico foram desenvolvidas 
técnicas como a tecelagem, a cerâmica e a 
construção de moradias. 

C) as mãos em negativo são um dos primeiros 
registros deixados pelos nossos ancestrais no 
período da pré‐história chamado paleolítico.  
D) os artistas pré‐históricos representaram nos 
desenhos e pinturas de animais, utilizando a 
imaginação para idealizar os seres da natureza. 

27 - “A pintura e a escultura obedeciam a 
padrões rígidos de representação da figura 
humana. Em muitos quilômetros de desenhos e 
entalhes em pedra, a forma humana é 
representada em visão frontal, do olho e dos 
ombros, e em perfil de cabeça, braços e pernas. 
Nas pinturas em paredes, a superfície é dividida 
em painéis horizontais separados por linhas. A 
figura despojada, de ombros largos e quadris 
estreitos, usando adorno na cabeça e tanga, posa 
rigidamente com os braços para os lados e uma 
perna adiante da outra. O tamanho da figura 
indica sua posição social.” (STRICKLAND, C. Arte 
Comentada, 1999, p. 09) 
De acordo com o texto acima, assinale a 
alternativa CORRETA que indica o período 
referenciado. 
A) Mesopotâmia 
B) Egito Antigo 
C) Arte Egeia 
D) Grécia Clássica 

28 – Cada nota musical que compõe uma 
determinada escala possui uma frequência 
característica. A primeira nota da escala é 
chamada de tônica, e toda escala termina com a 
repetição da tônica, porém com uma frequência 
maior. Por exemplo, a escala de Dó maior é: dó, 
ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. O segundo dó da 
escala possui uma frequência maior que o 
primeiro. Qual é a característica da onda sonora 
que diferencia a tônica do oitavo grau da 
escala? 

 
A) Timbre 
B) Intensidade 
C) Volume 
D) Altura 
 


