
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Simulado Municipal Unificado – Educação de Jovens e Adultos 
2021 

2° SIMULADO 2021.02 – 8º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

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

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para Quem Quer Aprender a Gostar 

 
Talvez seja tão simples, tolo e natural que você 
nunca tenha parado para pensar: aprenda a fazer 
bonito o seu amor. Ou fazer o seu amor ser ou ficar 
bonito. Aprenda, apenas, a tão difícil arte de amar 
bonito. Gostar é tão fácil que ninguém aceita 
aprender. 
 
Tenho visto muito amor por aí. Amores mesmo, 
bravios, gigantescos, descomunais, profundos, 
sinceros, cheios de entrega, doação e dádiva. Mas 
esbarram na dificuldade de se tornar bonitos. 
Apenas isso: bonitos, belos ou embelezados, 
tratados com carinho, cuidado e atenção. Amores 
levados com arte e ternura de mãos jardineiras. 
 
Aí esses amores que são verdadeiros, eternos e 
descomunais de repente se percebem ameaçados 
apenas e tão somente porque não sabem ser 
bonitos: cobram, exigem; rotinizam; descuidam; 
reclamam; deixam de compreender; necessitam mais 
do que oferecem; precisam mais do que atendem; 
enchem-se de razões. Sim, de razões. Ter razão é o 
maior perigo do amor. Quem tem razão sempre se 
sente no direito (e o tem) de reivindicar, de exigir 
justiça, equidade, equiparação, sem atinar que o que 
está sem razão talvez passe por um momento de 
sua vida no qual não possa Ter razão. Nem queira. 
Ter razão é um perigo: em geral enfeia o amor, pois 
é invocado com justiça, mas na hora errada. Amar 
bonito é saber a hora de Ter razão. 
 
Ponha a mão na consciência. Você tem certeza de 
que está fazendo o seu amor bonito? De que está 
tirando do gesto, da ação, da reação, do olhar, da 
saudade, da alegria, do encontro, da dor do 
desencontro a maior beleza possível? Talvez não. 
Cheio ou cheia de razões, você espera do amor 
apenas aquilo que é exigido por suas partes 
necessitadas, quando talvez dele devesse pouco 
esperar, para valorizar melhor tudo de bom que de 
vez em quando ele pode trazer. Quem espera mais 
do que isso sofre, e sofrendo deixa de amar bonito. 
Sofrendo, deixa de ser alegre, igual, irmão, criança. 
E sem soltar a criança, nenhum amor é bonito. 
 
Não tema o romantismo. Derrube as cercas da 
opinião alheia. Faça coroas de margaridas e enfeite 
a cabeça de quem você ama. Saia cantando e olhe 
alegre. 
 

(...) 
 
Se o amor existe, seu conteúdo já é manifesto. Não 
se preocupe mais com ele e suas definições. Cuide 
agora da forma. Cuide da voz. Cuide da fala. Cuide 
do cuidado. Cuide do carinho. Cuide de você. Ame-
se o suficiente para ser  capaz de gostar do amor e 
só assim poder começar a tentar fazer o outro feliz. 
 

Texto Retirado do Livro de Crônicas de Artur da Távola : "Alguém 
que já não fui" - página 149 

 
1 - O tema da  crônica é  
A) a história do amor.  
B) a definição do amor.  
C) a teoria sobre o amor.  
D) a arte de amar bonito.  
 
2 - Para falar sobre o amor, o cronista usa um 
tom de  
A) aconselhamento. 
B) ofensa. 
C) irritabilidade. 
D) perplexidade. 
 
3 - No trecho “Ponha a mão na consciência.”, o 
leitor é instigado  a  
A) concordar com o ponto de vista. 
B) questionar os sentimentos do cronista. 
C) refletir sobre o amor e a sua vida. 
D) descrever  a sua vida amorosa. 
 
4 - “Amores levados com arte e ternura de mãos 
jardineiras.” A palavra destacada está flexionada 
para concordar com a palavra 
A) mãos. 
B) amores. 
C) levados. 
D) ternura.  
 

 
INGLÊS 

 

05 - What place is this?  
 

 
A) It’s a drugstore. 
B) It’s a pet shop. 
C) It’s a supermarket.  
D) It’s a restaurant. 
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06 - What is this called?  
 

 
A) It’s a skirt. 
B) It’s a T-shirt. 
C) It’s a dress. 
D) It’s a jacket. 
 

07 - Assinale a alternativa que apresenta 
sequência correta das imagens abaixo: 
 

 
 

A) Coffee – bread – cheese  
B) Water – steak – ham  
C) Milk – fish – butter  
D) Juice – chicken – jelly  
 
08 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as frases abaixo: 
 
“_____________ a book under the desk?” 

“No, _____________.” 

 
A) Are there – there aren’t 
B) Are there – there are  
C) Is there – there isn’t 
D) Is there – there is 

 
 

MATEMÁTICA 
09 - 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma 
aposta e premiar aqueles que mais acertassem 
os resultados dos jogos de um campeonato de 
futebol. 

 

Sabendo que cada pessoa contribuiu com 30 
reais e que os prêmios seriam distribuídos da 
seguinte forma: 

• 1º primeiro colocado: 1/2 do valor 
arrecadado; 

• 2º primeiro colocado: 1/3 do valor 
arrecadado; 

• 3º primeiro colocado: recebe a quantia 
restante. 

Quanto, respectivamente, cada participante 
premiado recebeu? 

 
A) R$ 350; R$ 150; R$ 100 

B) R$ 300; R$ 200; R$ 100 
C) R$ 400; R$ 150; R$ 50 
D) R$ 250; R$ 200; R$ 150 

  
 10 - Ricardo e Caio são irmãos e depois da 

escola ajudam a família no comércio de 
quentinhas, recebendo em valor semanal pelo 
trabalho realizado. Mas eles não recebem a 
mesma quantia. Sabendo que Ricardo ganha o 
dobro do valor recebido por Caio e que a soma 
dos valores recebidos por semana pelos dois é 
igual a R$ 85,50. Quanto ganha Ricardo e Caio, 
respectivamente?  

 
 
A) R$ 28,00 e R$ 57,00.  

B) R$ 57,00 e R$ 28,50 
C) R$ 57,00 e R$ 28,60.  
D) R$ 28,00 e R$ 28,60. 

 
11 - Num jogo de baralho, Rodrigo e Carolina 
obtiveram os seguintes resultados: 

 
 
De acordo com as pontuações no quadro, é 
correto afirmar que 
 

 
A. Rodrigo ganhou, com pontuação 625. 
B. Rodrigo ganhou, com pontuação 1135. 
C. Carolina ganhou, com pontuação 765. 
D. Carolina ganhou, com pontuação 570. 
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12 - O gráfico a seguir mostra a quantidade de 
aniversariantes em cada mês do ano, dentre os 
professores de uma escola. 
 

 
O trimestre que contém a maior quantidade de 
aniversariantes é 
A) 1º trimestre 
B) 2º trimestre 
C) 3º trimestre 
D) 4º trimestre 

 
 

GEOGRAFIA 
 

13 - A Venezuela vive uma grave crise 
econômica e política. Uma grande parcela de 
sua população vive na pobreza e não tem 
acesso à serviços básicos e cerca de 25% 
precisam de ajuda humanitária. 
Demonstre uma consequência para o Brasil com 
a situação narrada. 
A) Redução da expectativa do PIB 

B) Aumento da inflação 

C) Receber refugiados 

D) Desvalorização do Real 
 

14 - Veja as figuras a seguir:  

 
Fonte: https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-

ambiental/bid/234115/saneamento-b-sico-ainda-prec-rio-no-brasil 

                                                                        

 
fonte: https://www.oliberal.com/belem/alagamentos-voltam-a-causar-

transtornos-em-belem-apos-chuva-neste-domingo-15-1.249403 

  
Ambas as imagens retratam distintos 
problemas enfrentados por cidades brasileiras 
(como falta de saneamento básico e 
alagamentos). Com base nessas imagens e no 
conceito de Índice de Desenvolvimento 
Humano, localize a alternativa correta que 
descreva os países que enfrentam essas 
mazelas sociais.  
A) Enfrentadas unicamente por países 
desenvolvidos; especialmente aqueles países de 
elevado IDH. 
B) Enfrentadas por diversos países; 
especialmente aqueles com baixo IDH. 
C) Enfrentadas por países desenvolvidos; 
especialmente aqueles da Europa Ocidental.  
D) Enfrentadas por diversos países; 
especialmente aqueles com elevado IDH.  
 
 
15 - Leia os dois textos abaixo: 

 
TEXTO I: "O BRASIL AINDA É DEPENDENTE DE 

TECNOLOGIA ESTRANGEIRA, AFIRMAM 
ESPECIALISTAS" 

 
Fonte: https://www.fiesp.com.br/noticias/o-brasil-ainda-e-dependende-

de-tecnologia-estrangeira-afirmam-especialistas/ 
  

TEXTO II: "A dependência tecnológica constitui 
um dos fatores que configuram uma relação 
desigual existente entre inúmeros países. Mais 
do que apenas uma dependência de inovação; é 
também uma dependência econômica, ao 
sujeitar as nações a compra e importação de 
tecnologia de origem estrangeira." 

  

Relacionando os dois textos com o tópico de 
desenvolvimento/subdesenvolvimento das 
nações, pode-se afirmar que: 
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A) O subdesenvolvimento possui raízes 
históricas, e está pautado numa relação de 
desigualdade das nações. De maneira geral, os 
países subdesenvolvidos estão sujeitos a uma 
dependência econômica e tecnológica das 
nações mais desenvolvidas. 
B) Um país desenvolvido é fruto do acaso: 
algumas nações possuem a habilidade natural 
de gerir seus recursos de forma eficiente, 
permitindo o investimento em tecnologias 
inovadoras, e tornam-se desenvolvidas.  
C) As mazelas sociais enfrentadas pelas nações 
subdesenvolvidas são frutos da incapacidade 
dos países de serem os eficientes gestores dos 
seus recursos econômicos. 
D) Uma nação desenvolvida é uma nação que, 
além de não enfrentar problemas de ordem 
socioeconômica, possui recursos financeiros em 
quantidade suficiente para financiar o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.  
 
16 - Corresponde à extrema dependência em 
relação às atividades como a agricultura, 
extrativismo e mineração. Os países 
subdesenvolvidos têm grande parcela da 
população envolvida no setor primário e os 
produtos deste são responsáveis pelo maior 
volume de exportação. O ponto negativo do 
processo é que produtos primários possuem 
pouco ou nenhum valor agregado, ou seja, é de 
baixo valor, além disso, o setor primário está 
propício às variações do mercado. Enquanto 
que os produtos industriais possuem um valor 
agregado oriundo do trabalho ou das 
informações contidos na mercadoria. 
 Demonstre a qual característica dos países 
subdesenvolvidos faz referência o fragmento 
acima. 
  
A) Dependência econômica.  
B) Baixos índices de industrialização. 
C) Problemas sociais. 
D) Problemas de infraestrutura. 

HISTÓRIA 
 

17 - 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. 

 

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 - Observe a gravura abaixo e assinale a 
alternativa que melhor identifica o tipo de 
manifestação cultural de origem afro-brasileira 
está representada. 

 
Jogar 

Capoeira, 
1835. Johann 

Moritz 
Rugendas 
Litografia. 

Disponível em 
https://enciclop
edia.itaucultura
l.org.br/obra24

907/jogar-
capoeira. 

Acesso em 27 
de set. 2021. 

 
A) Na gravura está representada uma festividade 

junina reunindo elementos da cultura agrária da 

sociedade colonial brasileira. 

B) A gravura representa a organização de uma 

passeata envolvendo indivíduos de diferentes 

origens sociais no Brasil colonial. 

C) A gravura representa a realizar de uma roda 

organizada para a pratica da capoeira, manifestação 

de origem afro-brasileira. 

D) Na gravura está representada a realização de 

uma festa, com a presença elementos musicais do 

funk carioca. 

 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
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20 - Observe as imagens abaixo para auxiliar na 
responda à questão. 

 

 
A primeira imagem retrata a Fazenda Santo 
Antônio, situado no atual município de Sapucaí, 
podendo ser observado os morros ao redor da 
sede da fazenda repletos de pés de café. 
Enquanto a segunda imagem, uma fotografia de 
Marc Ferrez, mostra os trabalhadores envolvidos 
na colheita do café no século. O café foi o 
principal produto da economia brasileira no 
século XIX. Assinale a alternativa que indica o 
tipo de mão de obra que predominou no cultivo 
do café no Brasil do século XIX. 
A) Mão de obra de trabalhadores assalariados. 

B) Mão de obra estrangeiros sob regimes de trabalho 

regulados pelo Estado Imperial. 

C) Mão de obra de origem escrava. 

D) Trabalhadores contratados sob empreitada com 

direitos trabalhistas. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

21 - O aquecimento global é 
uma teoria muito aceita pelos 
cientistas de hoje. Que dizem 
que o mundo está ficando cada 
vez mais quente por conta da 
ação humana. 

 
Segundo seu conhecimento 
sobre o assunto, aponte a informação correta 
sobre o aquecimento global. 
A) É um processo natural e não tem influência 
humana. 
B) É um processo natural, mas intensificado pela 
ação humana. 

C) É um processo artificial e intensificado pela ação 
humana. 
D) Ele é um processo recente e não há registros de 
acontecer em outra época. 

  
22 - Afonso quer tornar o planeta 
um lugar melhor. 
 Para isso, ele fez uma lista com 

as principais atividades que ele 
faz diariamente: 
I - Vai para a escola de carro 
II - Vai para a academia de 
bicicleta 
III - Separa o lixo sem coleta seletiva 
IV - Toma banho quente de no máximo 3 minutos 
Aponte, dentre as atitudes de Afonso, quais 
devem ser mudadas para combater o aumento do 
efeito estufa. 
A) Apenas III e IV 
B) Apenas II e IV 
C) Apenas I e III 
D) Apenas I 

  
23 - A destruição da camada de ozônio é um 
problema muito preocupante, pois essa região da 
estratosfera possui um papel importante na 
absorção de grande parte da radiação ultravioleta 
(UV) do Sol, que poderia causar grandes danos 
aos humanos. Entre esses danos, podemos 
apontar, EXCETO: 
  
A)Câncer de pele. 
B) Tuberculose 
C) Envelhecimento precoce da pele. 
D) Catarata. 

  
24 - O sistema locomotor é de suma importância  
para a sobrevivência dos seres humanos e 
animais e envolve os músculos esqueléticos, 
ossos e articulações. Esse sistema tem como 
função sustentar o corpo, proteger os órgãos 
internos, além de armazenar íons e sais minerais 
e produzir células sanguíneas. 
Observe o sistema de sustentação e locomoção 
abaixo: 

 
  
Quais tecidos estão diretamente envolvidos na 
sustentação e locomoção corporal?  
A) Ósseo, muscular e nervoso 
B) Muscular e cartilaginoso 
C) Ósseo e cartilaginoso 
D) Muscular, cardíaco e vascular 
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ARTE 
 
25 - Como é denominado o conjunto de 
movimentos e manifestações artísticas que teve 
início por volta de 1945 (pós Segunda Guerra 
Mundial) e que dura até os dias atuais?  
A) Arte Moderna  
B) Arte Contemporânea  
C) Arte Barroca  
D) Arte Rupestre 
 
26- Durante uma apresentação musical, três 
instrumentos musicais diferentes tocavam a 
mesma nota. João estava na plateia, sentado na 
primeira fileira. Mesmo que os instrumentos 
estivessem tocando a mesma nota, com a 
mesma intensidade, ele pôde discernir cada um 
dos três. Qual é a propriedade do som que 
permitiu com que João fizesse a diferenciação 
das fontes sonoras? 
  

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

 
 27 - Leia o texto abaixo e observe a imagem da 

obra da artista Elieni Tenório.  

O título da obra refere-se a uma frase muito popular 
em determinada época, que era usada para se 
reportar às pessoas que procuravam aparentar o 
que não eram verdadeiramente. A essas pessoas 
que viviam de aparência costumava-se dizer a frase: 
“Fulano só quer ser o que a folhinha não marca”. 
Nessa imagem há uma gama de possibilidades de 
interpretações, desde a crítica às falsas aparências, 
à ideia de calendário, remetendo ao tempo e à 
fugacidade da beleza, além do alerta ao consumo 
excessivo, revelado pelo código de barras. 
 

 
 

 Considerando a linguagem da gravura, a imagem e 
o texto acima, avalie as afirmativas abaixo:  
 
1. A xilogravura é uma técnica artística que se 
realiza pelo ato de gravar. O desenho é feito por 
meio de incisões em uma superfície de madeira. Em 
seguida, usa-se um rolo de pintura para passar a 
tinta sobre a madeira, não dando tempo para que 
esta seque, e então, imprime-se a madeira sobre o 
papel.  
 
2- A pirogravura é feita com a goiva a frio em uma 
matriz de couro.  
 
3- Na calcogravura utiliza-se uma pedra calcária 
para gravar o desenho em uma chapa de metal.  
 
4-Na litogravura ou litografia, o desenho é feito sobre 
uma pedra calcária com um lápis gorduroso. A base 
dessa técnica é o princípio de que a água não se 
mistura com o óleo.  
 
O correto está em:  
A) 1, 2 e 3, apenas.  
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 1 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
 
28 - (Enem-2017- Adaptada) 

 

O texto matiza algumas transformações das 
funções da arte na atualidade. No trabalho citado, 
do artista Jaime Prades, considera-se a 

A) reflexão sobre a responsabilidade ambiental do 
homem. 
B) valorização da poética em detrimento do 
conteúdo. 
C) preocupação com o belo encontrado na natureza. 
D) percepção da obra como suporte da memória. 
 


