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2° SIMULADO 2021.02 – 7º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: 7º Período  Turma:  Ano: 2021 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Prefeitura de Niterói reduz para oito semanas o 
intervalo entre as duas doses da vacina a partir 

desta terça 
 
O intervalo anterior no município era de 12 semanas 
 
Publicado 28/09/2021 07:22 

 
Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou que vai 

reduzir para oito semanas o intervalo entre a primeira 
e a segunda dose da vacina contra a covid-19 a 
partir desta terça-feira. O intervalo anterior no 
município era de 12 semanas.  

De acordo com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói, o objetivo é acelerar o calendário 
para vacinar o maior número de moradores e garantir 
boa cobertura vacinal no município. A antecipação 
foi autorizada pelo Ministério da Saúde. 

Para vacinas como a Pfizer e AstraZeneca, a 
recomendação era o intervalo de 12 semanas entre 
a aplicação da primeira e da segunda dose. No 
entanto, o surgimento de variantes do vírus com 
maior poder de transmissão, como a Delta, levou as 
autoridades sanitárias a mudar a estratégia de 
combate à doença, acelerando a imunização da 
população. 
 
1 - O texto é uma 
A) receita. 
B) carta. 
C) notícia. 
D) entrevista. 
 
2 - Que fato foi relatado no texto? 
A) A Prefeitura de Niterói reduziu o intervalo entre  as 
duas doses da vacina. 

B) A Prefeitura de Niterói deixou de oferecer a 
vacina. 
C) A Prefeitura de Niterói aumentou o intervalo entre  
as duas doses da vacina. 
D) A Prefeitura de Niterói começou a vacinar os 
adolescentes. 
 

“A Prefeitura de Niterói anunciou que vai reduzir…”   

 
3 - A palavra destacada poderia ser substituída, 
sem alteração de sentido, por 
A) encobriu 
B) disfarçou. 
C) ocultou. 
D) divulgou. 
 
4 - Se substituíssemos o termo “A prefeitura” por 
“As prefeituras”,  o verbo “anunciou” passaria 
para  
A) anunciei. 
B) anunciaram. 
C) anunciarão. 
D) anunciamos. 
 

 
INGLÊS 

 
05 - What means of transportation is this? 
 
A) Bus. 
B) Car. 
C) Train. 
D) Plane. 
 
 
 

06 - O que significa a frase da imagem abaixo? 
 
A) Eu amo minha irmã mais velha. 
B) Eu amo meu tio mais velho. 
C) Eu amo meu irmão mais velho. 
D) Eu amo meu primo mais velho. 
 
07 - Que objeto escolar (school 
object) NÃO está na figura abaixo? 
 
A) Backpack. 
B) Pencil. 
C) Book. 
D) Eraser. 
 
 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Simulado Municipal Unificado – Educação de Jovens e Adultos 
2021 

08 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta do VERBO TO BE nas frases 
abaixo: 
 
I ___________ a student. 
___________ you Brazilian? 
John ___________ at the club now. 
A) is – Am – are  
B) am – Are – is  
C) are – Are – am  
D) am – Is – are  

 
MATEMÁTICA 

 
09 - Observe a barra de chocolate a seguir e 
responda: quantos quadradinhos deve-se comer 
para consumir 5/6 da barra? 

 

A. 15 
B. 12 
C. 14 
D. 16 
  
 10 - O gráfico a seguir mostra a quantidade de 
animais em um determinado zoológico, de 
acordo com suas espécies.  

 
Se organizarmos os nomes das espécies 
seguindo a ordem decrescente das quantidades 
mostradas no gráfico, teremos a sequência... 

A) mamíferos – aves – anfíbios – répteis – 
invertebrados  
B) invertebrados – répteis – anfíbios – aves – 
mamíferos  
C) anfíbios – invertebrados – répteis – mamíferos – 
aves  
D) aves – mamíferos – répteis – invertebrados – 
anfíbios  
 
11 - Michel adora jogar futebol e estava juntando 
dinheiro para comprar uma chuteira nova que 
custa R$ 150,00. Ele pegou sua carteira, onde 
guarda as cédulas, e viu que possuía 10 notas de 
R$ 10,00; 5 notas de R$ 5,00; e 2 notas de R$ 
20,00. Com essa quantia, ele consegue comprar a 
chuteira?  
 

 
 
 
A) Não, ficam faltando R$ 55,00.  

B) Sim, e ainda sobram R$ 15,00. 
C) Sim, e ainda sobram R$ 35,00.  
D) Não, ficam faltando R$ 15,00.  
  
 12 - Observe e figura a seguir. 

  
  
O perímetro dessa figura é 

A) 36 cm 
B) 30 cm 
C) 28 cm 
D) 22 cm 
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GEOGRAFIA 
 
13 - Leia o texto e observe a ilustração a seguir: 
 
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como 
Chico Mendes, foi um seringueiro, sindicalista e 
ativista ambiental, reconhecido internacionalmente 
pela sua luta pela preservação da Floresta 
Amazônica. 
[...] 
Por conta de sua luta, algumas terras começam a ser 
desapropriadas, como o Seringal Cachoeira, de 
propriedade de Darly Alves da Silva. Com isso, 
agravam-se as ameaças de morte contra Chico 
Mendes. Apesar de o líder dos seringueiros avisar 
polícia e imprensa que poderia ser morto, inclusive 
citando nomes de quem o ameaçava, quase nada foi 
feito. 
No dia 22 de dezembro de 1988, em Xapuri, no Acre, 
Chico Mendes foi assassinado com tiros disparados 
do fundo de sua casa, quando saía para tomar 
banho em uma dependência externa. 
  

Adaptado de: 
https://history.uol.com.br/biografias/quem-foi-chico-

mendes 
  

 
Fonte: 

https://i.pinimg.com/originals/be/82/4c/be824c17321a
bb1b4384bc8ae63de587.jpg 

  
Relacione o texto e a imagem a um problema 
social presente na região amazônica: 
A) As ameaças aos povos da floresta por pessoas de 
grande poderio econômico e político. 
B) A formação de líderes no combate à miséria e 
fome dos povos da floresta. 
C) A formação de líderes para melhor gerir os povos 
da floresta e suas atividades econômicas. 
D) As ameaças aos povos da floresta por seus 
concorrentes nos mercados locais. 
  
 
 
 
 
 

14 - Observe o mapa a seguir: 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/2/2f/Agricultura_no_Brasil_legenda.png 
  
Identifique os principais tipos de atividades 
agrícolas exercidos na região Centro-Oeste: 
A) Florestas e pastagens 
B) Extrativismo e policultura 
C) Cultivo de grãos e pastagens 
D) Cultivo de grãos e policultura 
 
15 - Observe o mapa a seguir: 

 

Fonte: http://www4.moderna.com.br/ 
 
Reconheça a principal atividade econômica 
desenvolvida na região Sul: 
A) Indústria 
B) Serviços 
C) Agropecuária 
D) Comércio 
 
 
 

https://history.uol.com.br/biografias/quem-foi-chico-mendes
https://history.uol.com.br/biografias/quem-foi-chico-mendes
https://i.pinimg.com/originals/be/82/4c/be824c17321abb1b4384bc8ae63de587.jpg
https://i.pinimg.com/originals/be/82/4c/be824c17321abb1b4384bc8ae63de587.jpg
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16. Sobre a Bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, que compreende 8% do território 
brasileiro e mais de 40% da área total do 
Nordeste, é possível compreender a transposição 
das águas do São Francisco como um importante 
projeto cuja principal contribuição benéfica é 
_______________________. 

 

 
(Fonte: Ibama) 

 
Demonstre a afirmativa que preenche a lacuna 
acima. 
A) favorecer a minoria existente na região 
solucionando problemas de perda temporária de 
empregos e renda por efeito de desapropriações. 
B) aumentar a oferta e a garantia hídrica 
dinamizando a economia regional, sem trazer 
impactos ambientais e sociais negativos às 
populações ribeirinhas. 
C) desviar parte das águas do rio São Francisco para 
abastecer áreas carentes no Sertão situadas ao 
norte deste rio. 
D) a modificação das comunidades biológicas 
aquáticas nativas das bacias, gerando a redução da 
biodiversidade das coletividades biológicas. 
 
 

HISTÓRIA 
 

17 - Os europeus iniciaram o processo de 
expansão marítima entre os séculos XVI e XV 
para buscar um caminho marítimo para as Índias. 
O que havia nas Índias que despertava a cobiça 
dos europeus? 
A) madeira 
B) marfim 
C) especiarias. 
D) ouro e prata 
 
18 - Leia o texto abaixo da historiadora Glória 
Kok sobre a construção da imagem histórica das 
bandeiras. 
 
“[...] a maioria dos integrantes era constituída de 
escravos indígenas, geralmente Guarani ou Carijó, 
que formavam tropas auxiliares encarregadas de 
combater e capturar índios no sertão. [...] Os 
mamelucos, descendentes de pai branco e mãe 
índia, muitas vezes atuavam como guias e 
intérpretes, pois falavam a ‘língua geral’ (Tupi) [...]. A 
primeira bandeira de grande porte saiu de São Paulo 

em 1628, [...] com cerca de 900 paulistas e 2 mil 
guerreiros Tupi.”      

KOK, Glória. Descalços, violentos e famintos. 
Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 34, p. 
23, jul. 2008. 
Segundo a descrição da autora sobre a formação 
das bandeiras no Brasil colonial, assinale a 
alternativa correta. 

A) As bandeiras eram organizadas 
exclusivamente por forças de homens brancos, 
armadas equipamento de origem europeia. 
B) As bandeiras eram missões que buscavam 
organizar a catequização de grupos indígenas do 
interior do território colonial português. 
C) As bandeiras eram expedições que contavam 
com o conhecimento, e a força militar de 
indígenas e mestiços, conhecedoras dos perigos 
das matas e da língua dos grupos nativos. 
D) As bandeiras eram expedições formada 
exclusivamente por escravizados de origem 
africana. 

 
 
19 - Observe a representação cartográfica abaixo, 
e assinale a alternativa que melhor resume o 
processo de formação agrária da sociedade 
colonial da América Portuguesa ao longo dos 
séculos XVI ao XVIII. 
 
A) A sociedade colonial pode ser explicada 
ocorrência exclusiva da lavoura de cana de açúcar 
na região do litoral, sem a ocorrência de nenhum tipo 
economia nas demais regiões do território. 
B) A sociedade colonial conheceu diferentes tipos de 
atividades econômicas no decorrer dos séculos XVI 
ao XVIII, com a ocorrência de diferentes atividades 
de econômicas em diferentes parcelas do território. 
C) A atividade de exploração do pau-brasil 
representou a única atividade colonial do século XVI 
ao século XVII. 
D) A atividade de produção de cana de açúcar nos 
séculos XVI e XVII e a mineração no século XVIII 
foram as únicas atividades econômicas do Brasil 
colonial. 
 
20 - A obra de arte abaixo é uma pintura do 
artística Pedro Américo que, em 1888, retratou o 
gesto de D. Pedro I às margens do riacho 
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Ipiranga, representando na pintura um importante 
processo histórico no Brasil. 
Qual processo histórico do Brasil foi retratado na 
pintura de Pedro Américo. 
A) Proclamação da República. 
B) Nascimento de Pedro II. 
C) Independência do Brasil. 
D) Emancipação do município de Mesquita. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

21 - Em certa cidade tem uma 
fábrica que produz chinelos, 
durante o processo há queima de 
muitos combustíveis para gerar 
calor. 
 
O resultado é a emissão diária de toneladas de 
dióxido de carbono para a produção de calçados. 
Investigue o principal impacto causado pelas 
atividades industriais dessa fábrica de chinelo.  
A) Dificultar a fotossíntese das plantas 
B) Liberação de gases tóxicos para aves 
C) Agravamento do efeito estufa 
D) Resfriamento do planeta 
  
22 - As plantas são os objetos de estudo da 
Botânica e estão incluídas no Reino Plantae. Os 
organismos desse Reino são multicelulares, com 
células eucarióticas. São autossuficientes, ou 
seja, produzem o próprio alimento através da 
fotossíntese, sendo assim chamados de 
autótrofos.  

 
Todas as células vegetais possuem celulose em 
sua parede celular, vacúolos e cloroplastos em 
seu interior.  
Entre as alternativas a seguir, marque aquela que 
indica corretamente as características presentes 
nesse grupo de organismos. 
A) Procariontes, multicelulares e heterotróficas. 
B) Eucariontes, multicelulares e autotróficas. 
C) Procariontes, multicelulares e heterotróficas. 
D) Eucariontes, unicelulares e autotróficas. 

 23 - O reino Animalia ou Metazoa é dividido em 
dois grupos principais: os vertebrados e os 
invertebrados 
Os animais vertebrados são aqueles que 
possuem ossos, formando a coluna vertebral e o 
esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os 
órgãos e permite que esses animais sejam 
maiores. Eles são divididos em: peixes, répteis, 
anfíbios, aves e mamíferos. 
Os animais invertebrados não possuem ossos. 
Algumas espécies possuem o corpo mole, outras 
apresentam uma estrutura rígida externa que 
ajuda a sustentar o corpo. 
Todos os organismos listados a seguir são 
exemplos de animais vertebrados, exceto: 
 A) Aranha. 
B) Homem. 
C) Sapo. 
D) Tartaruga. 
  
24 - O ar é uma mistura de substâncias 
importantes que participam de várias reações 
químicas na natureza e dentro dos organismos.  

 
Na ocorrência de queimadas, qual é o gás 
comburente, presente no ar, responsável por 
manter a chama? 
 Analise as alternativas a seguir e marque aquela 
que melhor indica a definição de água poluída. 

A) Argônio. 
B) Oxigênio. 
C) Hélio. 
D) Hidrogênio. 
 
 

ARTE 
 
25 - A orquestra sinfônica é um conjunto de 
instrumentos musicais que executa, 
principalmente, peças do repertório erudito da 
música. Esse conjunto de instrumentistas pode 
ser dividido em três grandes grupos pelo tipo de 
instrumentos que tocam: cordas, sopros e 
percussão. Assinale a alternativa que apresenta a 
ordem correta do grupo a que pertencem os 
seguintes instrumentos, respectivamente: 
contrabaixo, fagote, violino, oboé e tímpano. 
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A) Sopro, sopro, corda, percussão e sopro. 
B) Corda, sopro, corda, sopro e percussão. 
C) Sopro, corda, percussão, sopro e percussão. 
D) Percussão, corda, corda, sopro e percussão. 

26 - (Enem-2018 - Adaptada) 

 
As duas imagens são produções que têm a 
cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura 
vertical dupla se distingue da urna funerária 
marajoara ao 
a) evidenciar a simetria na disposição das peças. 
b) materializar a técnica sem função utilitária. 
c) abandonar a regularidade na composição. 
d) anular possibilidades de leituras afetivas. 
 
25 – A imagem abaixo é do artista holandês 
Maurits Cornelis Escher.  
Que efeito está presente na imagem? 

 

A) Perspectiva  
B) Simetria  
C) Ilusão de ótica  
D) Instalação  
 
26 – UNESPAR 2015  (Adaptada) 

O Museu Oscar Niemeyer (MON), localizado em 
Curitiba, promoveu de 17 de julho a 2 de 
novembro de 2015 uma exposição de fotografias 
mostrando passagens da vida de Frida Kahlo. 
Sobre a protagonista da exposição denominada 
“Frida Kahlo – Suas fotografias”, é correto 
afirmar que: 

 

 I. Foi uma cantora de ópera mexicana, celebrada 

por suas interpretações de árias virtuosísticas. 
II. Foi uma artista plástica mexicana 
III. Foi uma dançarina mexicana, casada com o 
pintor de murais Diego Rivera. 
IV. Na infância, contraiu poliomielite e aos 18 anos 
sofreu um grave acidente de bonde. 

  
A) alternativas I e IV estão corretas; 
B) As alternativas II e IV estão corretas; 
C) As alternativas III e IV estão corretas; 
D) Somente a alternativa II está correta; 

 


