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2° SIMULADO 2021.02 – 9º Período - EJA 
 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

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

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Lanche infeliz 
"É hora do lanche!". Essa frase, que era 

dita quase aos gritos pelas crianças quando 
soava o sinal na escola anunciando o intervalo, 
costumava ser uma alegria. (...)  

O lanche na escola faz mais do que 
alimentar a criança ou matar sua fome. É ao 
fazer aquela refeição que o aluno relaxa e se 
lembra, nem sempre de modo consciente, da 
segurança de sua casa e da presença e do 
afeto dos pais. E é isso que refaz a energia da 
criança e permite que ela retome o seu período 
de trabalho escolar com mais coragem e mais 
confiança.  

Eu tenho observado o tipo de lanche que 
os alunos tomam atualmente nas escolas.  

Bem, primeiramente temos de lembrar 
que hoje há dois tipos de escola: aquelas que 
ainda preservam a tradição de a criança levar 
seu alimento de casa e aquelas que já oferecem 
o lanche para os seus alunos.  

Por que tantas escolas privadas 
assumiram mais esse encargo em seu trabalho? 
Bem, pelo que sei, por dois motivos bem 
diferentes.  

Algumas poucas dessas instituições se 
preocuparam com a qualidade da alimentação 
das crianças e assumiram a responsabilidade 
de educar seus alunos também nesse quesito.  

Essas escolas, que atendem 
principalmente os menores de seis anos, 
preparam o lanche em seus próprios espaços e 
não se preocupam apenas com a refeição 
balanceada e/ou com a oferta de alimentos 
saudáveis para as crianças. Elas incentivam os 
alunos, ensinam a experimentação e oferecem 
uma merenda saborosa, bonita e com um 
aroma que dá água na boca de qualquer adulto! 
E as crianças se deliciam nessa hora. Dá para 
perceber a alegria delas na hora do lanche. 

Há outras escolas que decidiram 
oferecer o lanche por solicitação dos pais. Elas 
contrataram nutricionistas ou empresas que 
levam os lanches para a escola e, sinto 
informar: as opções que conheci não pareciam 
muito apetitosas, não. Tampouco saudáveis do 
jeito que se fala. 

(...) 

Preparar o lanche de um filho é um ato 
amoroso. Nestes tempos em que os pais 
declaram tantas vezes seu amor pelos filhos, 
por que é que as lancheiras que vão de casa 
para a escola têm sido assim tão pouco 
amorosas?  

Não vale justificar o problema com a falta 
de tempo dos pais. [...] Afinal, preparar qualquer 
refeição para os filhos exige isso: 
disponibilidade e amorosidade. E dá trabalho.  

Mas ter filhos pressupõe mesmo muito 
trabalho. Inclusive na hora de preparar o lanche 
que ele irá comer longe de casa [...].  

SAYÃO, Rosely. Disponível em: 
. Acesso em: 7 abr. 2016. [Adaptado]. 

 
1 -  O texto apresenta  
A) uma notícia. 
B) um ponto de vista. 
C) uma situação imaginária.  
D) uma entrevista.  
 
2 - Para dar maior expressividade ao texto, a 
combinação das palavras nem sempre é 
usual. Um exemplo de combinação não 
usual é:  
A) merenda saborosa.  
B) refeição balanceada.  
C) lancheira amorosa.  
D) alimentos saudáveis. 
 
3 - No trecho “as opções que conheci não 
pareciam muito apetitosas, não. Tampouco 
saudáveis”, a palavra “tampouco” pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por 
A) sequer.  
B) pouco.  
C) quase.  
D) senão. 
 
4 - “Algumas poucas dessas instituições se 
preocuparam com a qualidade da 
alimentação das crianças e assumiram a 
responsabilidade de educar seus alunos 
também nesse quesito.” A expressão 
destacada refere-se ao trecho 
A) poucas dessas instituições .  
B) qualidade da alimentação.  
C) responsabilidade de educar.  
D) aos  seus alunos.  
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INGLÊS 

 
05 - “What’s your occupation?” 
“I’m a ___________.” 
 
A) teacher 
B) cook 
C) doctor 
D) receptionist 
 
 

06 - What’s the weather like? (Como está o 
tempo?) 
 
A) It’s rainy. 
B) It’s sunny. 
C) It’s windy. 
D) It’s snowy. 
 
 07 - Na imagem abaixo, temos uma famosa frase 
de Martin Luther King Jr. O que ela significa? 
 

 
 
A) Eu tenho um medo. 
B) Eu tenho um desejo. 
C) Eu tenho um sonho. 
D) Eu tenho um pressentimento. 
 
08 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das atividades de lazer nas 
figuras abaixo: 

 
A) listen to music – read – watch TV 
B) sleep – write poems – play soccer  
C) dance – cook – play video games 
D) play games – surf the Internet – watch movies  

 
 
 
 

MATEMÁTICA 
09 - Mariana pretende fazer um curso intensivo 
de inglês e, para isso, precisa desembolsar R$ 
350,00. Ela resolveu fazer um brechó com alguns 
de seus livros para levantar o valor do custo do 
curso de inglês.  

• Livros de história – R$ 65,00  

• Livros de matemática – R$ 60,00  

• Livros de geografia – R$ 50,00  

 

 
Considerando os preços de venda acima, 
quantos livros ela deverá vender para conseguir 
o valor do curso de inglês?  
 
A) 1 livro de história; 2 Livros de matemática e 3 
Livros de geografia.  
B) 2 livros de história; 1 Livro de matemática e 1 
Livro de geografia.  
C) 3 livros de história; 1 Livro de matemática e 1 
Livro de geografia.  
D) 2 livros de história; 2 Livros de matemática e 2 
Livros de geografia. 
 

 10 - O gráfico a seguir apresenta a quantidade 

média de anos de vida de um conjunto de 
animais de um determinado zoológico. 
  

 
  
Com base no gráfico, é possível afirmar que a 
média do tempo de vida desses animais é de  
  
A) 60 anos. 
B) Aproximadamente 31 anos. 
C) 35 anos. 
D) Aproximadamente 25 anos. 
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11 - Quantos metros separam o avião do 
submarino na figura abaixo? 
  

 
  
A) 658 m 
B) 535 m 
C) 412 m 
D) 123 m 
 

12 - No plano cartesiano a seguir, estão 
marcados alguns pontos. Podemos afirmar que 
pertencem ao quarto quadrante os pontos: 

 

A) G e E 
B)  D e A 
C) D, A e J 
D)  F e J 

 
 

GEOGRAFIA 
 
13 -  Leia o texto abaixo: 
 
TEXTO: "A poluição do ar voltou a atingir níveis 
recordes na China. Dez cidades decretaram alerta 
vermelho, o de maior gravidade, com níveis de 
partículas tóxicas até 30 vezes maiores do que o 

máximo tolerado, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Cem milhões de chineses foram 
orientados a ficar em casa." 

Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/poluicao-do-ar-na-
china-atinge-novos-recordes-cem-milhoes-sao-afetados-18368123 

 

Com base nos seus conhecimentos e 
relacionando-o com o texto, é possível afirmar 
que esse aumento da poluição do ar na China 
está relacionado a:  
A) A rápida industrialização chinesa. 
B) A emissão de gás oxigênio. 
C) Ao elevado consumo de carne de porco. 
D) A utilização de carros elétricos. 
 
14 - Observe o mapa a seguir: 

 
Mapa da Densidade Populacional da Índia 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0

3/India_population_density_map_en.svg/400px-
India_population_density_map_en.svg.png 

Por meio da observação desse mapa, é possível 
reconhecer que:  

A) A província de Rajasthan possui a maior 
densidade demográfica do país. 
B) A província de Orissa possui a maior densidade 
demográfica do país. 
C) A maior concentração populacional se encontra 
nas áreas urbanas do Sul. 
D) Existe uma concentração populacional 
significativa nas áreas urbanas do Norte. 

 
 
 
 
 
 
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/poluicao-do-ar-na-china-atinge-novos-recordes-cem-milhoes-sao-afetados-18368123
https://oglobo.globo.com/sociedade/poluicao-do-ar-na-china-atinge-novos-recordes-cem-milhoes-sao-afetados-18368123
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15 - Observe o gráfico abaixo: 

 
Com base na imagem acima, aponte a 
importância do Oriente Médio na produção e no 
comércio do petróleo. 
 
A) O Oriente Médio é o principal caminho por onde 
passam o petróleo produzido na China. 
B) O Oriente Médio é o menor produtor e exportador 
de petróleo, sendo, porém o maior importador. 
C) O Oriente Médio além de possuir grandes 
reservas de petróleo é também o maior exportador. 
D) O Oriente Médio é o maior produtor de petróleo e 
o maior consumidor do óleo no planeta. 
 
16 - A África Branca, do Norte ou Setentrional 
corresponde ao grupo de países localizados na 
porção norte do continente e ao norte do deserto 
do Saara: Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, 
Sudão, Saara ocidental e Egito. Muitas vezes, 
essa região é vista como uma continuação do 
Oriente médio, já que possui características 
(população, paisagens, atividades econômicas e 
conflitos) muito semelhantes às do sudoeste da 
Ásia. 
Demonstre como se caracterizam as atividades 
econômicas desenvolvidas na África Setentrional 
(ou do Norte): 
a) A agricultura de subsistência e a exploração da 
flora local, como a Goma acácia, são as bases 
econômicas da região, uma das mais pobres e 
conflituosas de todo o mundo. O modelo econômico 
da região vem contribuindo para a expansão do 
deserto do Saara. 
b) A economia é baseada, principalmente, na 
exploração de petróleo, mineração e agropecuária. 
Entretanto o turismo é uma atividade de grande 
destaque para essa porção do continente, a 

paisagem, o clima mediterrâneo e a arqueologia são 
fortes atrativos.  
c) O extrativismo é a principal fonte de receita, este 
pedaço do continente africano detém 7% das 
reservas de petróleo do mundo e, importantes 
reservas de fosfato, cobre e cobalto. 
d) As grandes cidades também concentram grande 
parte das atividades econômicas, principalmente 
comércio, serviços e indústrias, desta região. A 
agricultura também é praticada, tendo destaque o 
cultivo de videiras, para a produção de vinho, e 
oliveiras, para produção de azeite. 
 
 

HISTÓRIA 
 

17 - No dia 19 de novembro de 1889, o presidente 
provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil, Deodoro da Fonseca, assinava o decreto 
que instituía 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 possui 
muitas referências ligadas a bandeira utilizada 
no passado imperial.  Assinale a alternativa que 
indica o pavilhão nacional da atual República 
Federativa do Brasil. 
 

 
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. 
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19 - Após o fim dos conflitos bélicos da Primeira 

Guerra Mundial, as nações envolvidas assinaram 

o Tratado de Versalhes para o restabelecimento 

da paz. Historiadores especialistas no tema 

consideram o tratado como um dos elementos 

que contribuíram para o surgimento de um novo 

conflito militar de proporções mundiais. Em 

relação as características do Tratado de 

Versalhes, assinale a alternativa correta. 

A) O Tratado de Versalhes declarou a Alemanha 
vencedora da Primeira Guerra Mundial, impondo 
restrições econômicas à Inglaterra e Espanha. 
B) O Tratado de Versalhes impôs condições severas 
a derrotada Alemanha, com o pagamento de 
indenizações, perdas territoriais e limitações 
econômicas. 
C) O Tratado de Versalhes declarou como vencedora 
do conflito à França, lhe destinando novas áreas 
coloniais nas Américas. 
D) O Tratado de Versalhes retomou as monarquias 
na Europa. 

 
20 - A Segunda Guerra Mundial marcou 

profundamente a história da humanidade, 

envolvendo diferentes nações no globo em um 

conflito sangrento e cruel. Assinale a alternativa 

de indica as alianças militares e algumas nações 

que a compunham na Segunda Guerra Mundial. 

 

A) Tríplice Entente – França, Inglaterra e Rússia. 

Tríplice Aliança – Alemanha, Império Austro-Húngaro 

e Império Turco-Otomano. 

B) Tríplice Aliança – Brasil, Argentina e Uruguai. 

Forças do Eixo – Alemanha, França e Inglaterra. 
C) Forças do Eixo – Alemanha, Itália e Japão. 

Aliados – Inglaterra, França e URSS. 
D) Não foi formado nenhum tipo de aliança militar na 

Segunda Guerra Mundial 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

21- Máquinas simples são dispositivos que, 
apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram 
grandes avanços para a humanidade e se 
tornaram base para todas as demais máquinas 
criadas ao longo da história.  

 
Elemento mecânico composto de rodas dentadas 
que se ligam a um eixo, o qual imprimem 
movimentos, é denominada: 
A) Mola. 
B) Cunha. 
C) Roldana. 
D) Engrenagem. 
  
22 - Em nosso dia-a-dia presenciamos diversas 
transformações de energia, como a 
transformação do gás em fogo, utilizada nos 
fogões e a geração de energia, através de 
combustíveis, para automóveis. 

 
Nesse contexto demonstre, entre as alternativas 
abaixo, a que indicar a transformação que ocorre 
quando passamos roupa com ferro elétrico. 
A) Transformação de energia elétrica em luminosa. 
B) Transformação de energia química em luminosa. 

C) Transformação de energia química em térmica. 
D) Transformação de energia elétrica em térmica. 
   
23 - O Ministério da Saúde realiza diversas 
campanhas de vacinação, que são destinadas a 
diversos públicos como crianças, profissionais 
da saúde e idosos.  

 

Referência: STORNI. Careta, ano 20, n. 974, 19/2/1927 
(BN). Adaptado de: LEMOS, Renato (org.) Uma História 
do Brasill através da Caricatura. 1ªEd. Rio de Janeiro: 
Bom Texto Editora; JP Editora. 
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Demonstre a importância da vacina. 

 A) A importância da vacina vai além da proteção 
individual, ajudando a diminuir o número de casos de 
determinada doença ou infecção. 
B) A vacina é importante igual ao soro antiofídico, 
pois ajuda a combater antígenos de forma passiva. 
C) A importância da vacina é o fato de que ela cura 
os infectados com determinada doença. 
D) A importância da vacina é pela proteção 
individual, podendo ser tomada ou não.  
  

24 - A Campanha Nacional de Vacinação do 
Idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do 
Brasil, vem-se revelando uma das mais 
abrangentes dirigidas à 
população dessa faixa 
etária. Além da vacina 
contra a gripe, os 
postos de saúde estão 
aplicando, também, a 
vacina contra 
pneumonia 
pneumocócica. 
É correto afirmar que essas vacinas protegem 
porque 
 
A) são constituídas de moléculas recombinantes. 
B) contêm anticorpos específicos. 
C) induzem resposta imunológica. 
D) impedem mutações dos patógenos. 
 

ARTE 
 
25 - (SESI – Adaptada) Leia o texto abaixo e 
observe as imagens da obra do artista Cildo 
Meireles. 
 “Cildo Meireles refez a tradição do readymade com 
a sua série, iniciada em 1969, das Inserções em 
circuitos ideológicos. A operação consistia em retirar 
objetos de um sistema de circulação, “interferir” 
sobre eles e então inseri-los, novamente, no 
sistema. No Projeto Coca-Cola, de 1970, Meireles 
apoderou-se de garrafas vazias de Coca-Cola – as 
quais seriam, talvez, o símbolo do capitalismo 
americano de consumo. Nessas garrafas, estampou 
então mensagens políticas, utilizando-se da mesma 
tinta branca com a qual se escrevem as informações 
normais do rótulo. Nesta etapa, as mensagens 
permaneciam mais ou menos despercebidas. 
Meireles, no entanto, reintroduziu as garrafas no 
sistema. Elas voltaram para a fábrica da forma 
usual, onde foram lavadas e novamente 
preenchidas. Logo que o líquido marrom passava a 
agir como pano de fundo para as letras brancas, a 

mensagem antiimperialista sobressaia”. 

 
Avalie as afirmativas abaixo:  
I - Readymade é como Marcel Duchamp batizou os 
objetos industrializados que retirou do circuito 
comum de consumo e colocou no campo da arte.  
Nessa obra, Meireles cria um sistema de circulação, 
de troca de informações independente de controle 
centralizado.  
II - O conceito de circuito nessa obra determina a 
carga dialética do trabalho, pois o caráter de 
inserção nesse circuito possibilitaria sempre o de 
contra-informação.  
III - Nesse trabalho, a arte teria a função social de 
expor questões relativas ao capitalismo e ao 
consumo, estabelecendo contrapontos entre: arte e 
indústria, alienação e consciência.  

 
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. 

26 –  
 

Nesta obra Klimt utilizou pequenas áreas de cor e 
tinta feita de ouro para esconder o corpo da 
modelo, formando uma espécie de manto que 
deixa visível apenas o rosto, os ombros e as 
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mãos. Estes desenhos que se repetem como em 
um mosaico nas obras de Klimt acompanham as 
tendências do movimento: 

A) Art Déco. 
B) Futurismo. 
C) Art Nouveau. 
D) Neoclassicismo. 

 
27 – (Enem-2017) 

 
TEXTO II 

Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é 
um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a 
música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 
1999, pela oportunidade de ver de perto as 
referências que trazia há tempos, ao passar por 
diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê 
com a banda O Rappa. 

O grafite do artista paulista Speto, exposto no 
Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura 
brasileira reconhecidos: 

 
A) na influência da expressão abstrata. 
B) na representação de lendas nacionais. 
C) na inspiração das composições musicais. 
D) nos traços marcados pela xilogravura nordestina. 
 
28 - (SESC – Adaptada) Carlos Zílio nasceu em 
1944, no Brasil, e esteve preso durante o regime 
militar. Sua obra depois desse período retrata 
experiências vivenciadas. Em “Identidade 
ignorada” (1974), o artista trata sobre o 
anonimato das vítimas da repressão política, cuja 
mensagem, a ideia, é mais importante, e 
indiferente à preocupação que tradicionalmente 
os artistas tiveram de produzir obras bonitas ou 
agradáveis, portanto, trata-se de um trabalho de 
arte conceitual.  

 
(AMARAL, A.; TORAL, A. Arte e Sociedade no Brasil: de 1957 a 

1975. São Paulo: Instituto Callis, 2005, v. 2.) 

Considerando o tema na obra de Carlos Zílio, 
conforme texto e imagem acima, o estudo da 
obra desse artista possibilita: 
1. Refletir sobre a ação socioambiental desse 

artista e compreender que a arte conceitual se 
preocupa em plasmar algo palpável para o 
público, em detrimento da concepção que o 
artista tem dos problemas sociais e políticos. 

2.  Identificar e observar que as Artes Visuais 
utilizam diferentes materiais, técnicas e 
procedimentos artísticos. 

3.  Compreender as relações e questões sociais e 
políticas como fonte de conhecimento para a 
criação artística. 

4. Estabelecer um diálogo, promovendo momentos 
de experiência do indivíduo com a obra – o 
estranhamento, a admiração e a resposta 
poética.  

 
 
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. 
  

 


