
 
 
 

 
                                                                                                   Prefeitura Municipal de Piúma 
                                                                                               Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS 
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

EMEF “ITAPUTANGA 
ATIVIDADES DO 9º ANO - SIMULADO 

Caro(a) aluno(a), 

 Você está recebendo uma avaliação e uma Folha de Respostas. 

 Comece escrevendo seu nome Completo e turma 

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste 

caderno.  

 Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 

escolher como certa, conforme exemplos na página seguinte. 

 Procure não deixar questão sem resposta. 

 Transcreva suas respostas para a Folha de Respostas, utilizando caneta de 

tinta azul ou preta, e encaminhefoto do cartão resposta para seu professore 

 Leia e responda as questões. (0,5 pontos para cada questão) 

Terra Oca: espetáculo termina com participação especial das crianças 

Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público 

 
As aventuras do pequeno Dom Pedro II no mundo mágico de Terra Oca chegam ao fim. Na 
quarta parte do espetáculo do Unicirco Marcos Frota, o jovem imperador se encanta com as 
acrobacias da bailarina no mastro chinês. 
É chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir. Mas não sem antes rolar de gargalhar 
com os novos amigos. 
No fim do espetáculo, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao 
público e exaltar a magia do circo! 
O Palhaçaria exibe em quatro partes o Terra Oca, espetáculo sobre as aventuras do imperador 
Dom Pedro II, em um mundo mágico. Dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido 
acrobático, no trapézio e na roda cyr. O espetáculo conta ainda com banda de música ao vivo. 
 
01– Releia este período do texto: 
“É chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir. Mas não sem antes rolar de gargalhar 
com os novos amigos.” 
No período acima, a palavra “Mas” introduz: 
(a) um fato que conclui o fato anterior.  
(b) um fato que compensa o fato anterior.  
(c) um fato que se contrasta com o fato anterior.  
(d) um fato que não diz nada a respeito do fato anterior. 
 
02– A expressão “No fim do espetáculo” indica uma circunstância de: 
(a) lugar. 
(b) modo.  
(c) tempo.  
(d) dúvida. 
 
03– No segmento “[...]o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao 
público e exaltar a magia do circo!”, o termo “para” exprime: 
(a) o tempo da subida do ator e trapezista Marcos Frota ao picadeiro.  
(b) a finalidade da subida do ator e trapezista Marcos Frota ao picadeiro. 
(c) a consequência da subida do ator e trapezista Marcos Frota ao picadeiro. 



(d) a responsabilidade do ator e trapezista Marcos Frota ao picadeiro. 
 
04– Na oração “Dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido acrobático, no 
trapézio e na roda cyr.”, o verbo grifado poderia ser substituído por: 
(a) “alternam”. 
(b) “encontram”. 
(c) “apresentam”.  
(d) “afastam”. 

05- Observe a planta de um clube desenhada em uma malha quadriculada. Ana fez o 

seguinte trajeto: saiu da quadra de tênis, passou pela piscina, pelo vestiário masculino 

e entrou no ginásio de esportes. Quais as coordenadas usadas por Ana quando 

estava exatamente em cada ponto do trajeto respectivamente?  

 

a) (5;3),(3;5), (3;2) e (1;2) 

b) (3;5), (5;3), (3;2) e (1;2) 

c) (5;3), (3;5), (2;3) e (2;1) 

d) (3;5), (5;3), (2;3) e (2;1) 

 

 

 

 

06- Quando analisamos uma função do 1º grau, ou seja, formada por uma equação 

do 1º grau, conseguimos identificar a posição da reta no gráfico apenas ao observar. 

Sabendo disso, a função y = 2x + 6 será? 

a) uma reta crescente 
b) uma reta decrescente 
c) uma reta constante 
d) uma parábola 
 

07- Um triângulo pode ser classificado em relação aos lados como? 

a) Acutângulo, Isósceles, Agudo 
b) Obtuso, Agudo, Reto 
c) Isósceles, Equilátero, Escaleno 
d) Acutângulo, Equilátero, Reto. 
 

08- Determine o valor numérico da expressão:  

a) 1                   b) 2         c) 3  d) 4 

 

09-Quando um composto não apresenta forma nem volume definido, em qual estado 
ele se encontra? 
a)sólido               b)líquido           c)gasoso                    d)plasma 
 
10-A naftalina utilizada para espantar traças de dentro dos armários apresenta a 
passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A essa mudança de estado 
físico, damos o nome de: 
a)fusão    b)solidificação     c)sublimação      d)condensação 
 
 
 
11-O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. 
Numa ilha do Alasca na aldeia de Shishmaret, por exemplo, as geleiras já demoram 



mais a congelar, no inverno; descongelam mais rápido, na primavera; e há mais 
icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou, em média 2 ºC. As mudanças de 
estados descritas no texto, são, respectivamente: 
a) Solidificação e fusão. 
b) Solidificação e condensação. 
c) Sublimação e solidificação. 
d) Solidificação e ebulição. 
 
 
12-Analise as situações abaixo: 
I – Um pote de sorvete foi esquecido fora do congelador. No final da tarde o sorvete 
estava totalmente derretido 
II – A roupa foi enxaguada, torcida e pendurada no varal, estando seca após algumas 
horas. 
III – Quando tomamos banho em um chuveiro bem quente, observamos que o espelho 
ficaembaçado e quando passamos a mão sobre a sua superfície percebemos que está 
úmida. 
 
Assinale a opção que mostra as mudanças de estado físico que aconteceram em cada 
situaçãodescrita acima, respeitando a ordem apresentada. 
a) solidificação, vaporização, ebulição. 
b) evaporação, solidificação, condensação. 
c) fusão, evaporação, condensação. 
d) fusão, ebulição, solidificação. 
 
13- O fenômeno do Imperialismo ou Neocolonialismo no século XIX, que determinou a 

partilha da África e a dominação na Ásia, pelas potências europeias, foi resultado da 

expansão do próprio capitalismo e da sua necessidade, sempre constante, de 

ampliação de mercados e áreas fornecedoras de matérias-primas e gêneros 

alimentícios. Assim sendo, é correto afirmar que a expansão imperialista: 

a) Deu-se por meios pacíficos, porque os povos africanos e asiáticos não possuíam 

uma tradição belicosa e guerreira e não desenvolveram nenhuma resistência à 

penetração europeia em seus países.  

b) Deu-se com a elaboração de fortes justificativas ideológicas que enfatizavam a 

necessidade da missão civilizadora e humanitária dos europeus sobre os povos 

conquistados, considerados cultural e racialmente inferiores.  

c) Ocorreu em virtude da necessidade de se levar, para as novas áreas conquistadas, 

as grandes levas de trabalhadores desempregados pela utilização de maquinismos, 

em escala cada vez maior, na indústria europeia, que eram vistos como uma ameaça 

à estabilidade social.  

d) Encontrou facilidades para se concretizar, em virtude das sangrentas lutas internas, 

travadas pelos povos africanos e asiáticos e da disposição das elites dirigentes de 

entregar o poder às potências europeias para se beneficiarem economicamente. 

14- A conquista da Ásia e da África, durante a segunda metade do século XIX, pelas 

principais potências imperialistas objetivava: 

 a) A busca de matérias primas, a aplicação de capitais excedentes e a procura de 
novos mercados para os manufaturados.  
b) A implantação de regimes políticos favoráveis à independência das colônias 
africanas e asiáticas. 
 c) O impedimento da evasão em massa dos excedentes demográficos europeus para 
aqueles continentes.  
d) A implantação da política econômica mercantilista, favorável à acumulação de 
capitais nas respectivas Metrópoles. 
 

15-  Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 



a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX 
colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e 
social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as 
potências. 
b) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a 
rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e 
pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 
c) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o 
sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das 
colônias da África e da Ásia. 
d) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a 
Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 
 
16- Qual alternativa descreve de forma correta a participação do Brasil na Primeira 
Guerra Mundial? 
 
a) O Brasil enviou soldados, veículos militares, armamentos e munições, atuando 
diretamente nos campos de batalha da Europa. 
b) O Brasil ficou neutro durante todo o conflito. 
c) O Brasil enviou soldados para ajudar na composição das forças militares da Tríplice 
Aliança. 
d) O Brasil participou enviando medicamentos e equipes de assistência médica para 
ajudar os feridos da Tríplice Entente. Também realizou missões de patrulhamento no 
Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares.  
 

17 - Alguns conflitos étnicos ameaçam a unidade territorial da Índia e 

problemas sociais se incorporam à cultura do país. Mesmo se destacando pelo 

desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, a Índia ainda apresenta 

A) baixa expectativa de vida, elevadas taxas de analfabetismo e mortalidade 
infantil, fome e desnutrição, entre outros graves problemas sociais. 
B) uma diversidade cultural que respeita as diferenças, minimizando os 
conflitos que ocorrem naquele país. 
C) baixa expectativa de vida, porém há baixas taxas de analfabetismo, e 
praticamente não há índices de mortalidade infantil. 
D) elevadas taxas de analfabetismo, mas com uma boa expectativa de vida, 
pois não há mais problemas com fome e desnutrição. 
 

18 - Vários povos asiáticos praticam a agricultura de subsistência, responsável 

pela produção de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, 

alimento básico das populações do continente. Em geral, as atividades 

agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização. As 

exceções são 

A) Rússia e China, que não praticam a agricultura de subsistência. 
B) Índia e Indonésia, que se caracterizam por práticas agrícolas modernas. 
C) Japão e Israel, que empregam técnicas agrícolas modernas e irrigação. 
D) Coréia do Sul e Cingapura, que utilizam técnicas modernas de plantation. 
 
19-O Extremo Oriente é uma das regiões mais ricas da Ásia, pois possui em seu 

contexto, duas potências mundiais, que são 

A) Arábia Saudita e Rússia. 

B) China e Japão (segunda maior economia mundial). 

C) Brasil e Argentina. 

D) EUA e Canadá. 

 

20 - A respeito da atividade industrial japonesa pode-se destacar que 

A) é atrasada em relação ao restante do continente asiático. 



B) é nela que se concentra a força econômica do Japão. 
C) necessita de investimentos dos Tigres Asiáticos. 
D) está atrás, em relação a agricultura. 

 

21- Tent 

A- Tenda             B- Cadeira              C- Martelo               D- Colchão 

22- Lantern 

A- Querosene     B- Balde                 C- Cadeira               D- Lanterna de parede 

23- Fork 

A- Saco de gelo  B- Colher               C-Garfo                    D- Lençol 

 

24- Can opener 

A- Pratos           B- Abridor de latas  C- Xícaras               D- Lençol 

 

25_ Podemos dizer que artesanato é: 

A_(   ) Tudo que é produzido pelo homem. 
B_(   ) Qualquer produção feita por maquinas. 
C_(   ) O artesanato consiste no próprio trabalho manual ou criação de um artesão. 
D_(   ) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

26_O que faz Piúma ser considerada como “Cidade das Cochas”: 

A_(   ) O numero de pessoas que fazem artesanato. 
B_(   ) A quantidade de material disponível no município. 
C_(   ) Devido ao artesanato único e a grande produção de conchas na praia. 
D_(   ) Nenhuma das alternativas acima. 
 

27_Podemos dizer que o artesanato se inicia: 

A_(   )No período do renascimento. 

B_(   ) Durante o período medieval. 

C_(   ) no século XIX. 

D_(   ) No período neolítico quando o homem aprendeu a polir a pedra, a fabricar a 

cerâmica como utensílio para armazenar e cozer alimentos. 

 

28.  Em relação à Ginástica de Condicionamento Físico, é correto afirmar que:  

A) ( ) é realizada somente em casa 
B) ( ) é altamente competitiva 
C) ( ) É a Ginástica indicada para manutenção da boa forma e do bom desempenho 
das funções orgânicas. Praticada em academias ou na forma de atividade física livre 
D) ( ) é realizada com os aparelhos arco, bola, massa, corda e fitas 
 

 

 

29. São fundamentos do Basquetebol: 



A) ( ) arremesso, passe, levantamento, marcação por zona, marcação homem a 

homem, tiro livre. 

B) ( ) chute, condução, drible, recepção, cabeceio, arremesso lateral 

C) ( )  passe, drible, arremesso, lance-livre e rebote.  

D) ( ) saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa 

 

30. Conforme pesquisado anteriormente,em relação ao Beisebol, o objetivo do jogo é: 

A) ( ) acertar a bola com um taco e, caso a bola seja acertada corretamente, o 

rebatedor tem que correr em volta do campo tocando as quatro bases que demarcam 

os cantos. A equipe vencedora será aquela que marcar mais pontos em nove “innings” 

disputados 

B) ( )  marcar gol na área da equipe adversária 

C) ( ) fazer a bola passar sobre a rede de modo a que a bola toque no chão dentro da 

quadra adversária, ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam fazer o 

mesmo 

D) ( ) introduzir a bola no cesto da equipe adversária (marcando pontos) e, 

simultaneamente, evitar que esta seja introduzida no próprio cesto 

 

 

 

 


