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EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EMEF “Lacerda de Aguiar” 

 Simulado Pedagógico - CAPS 
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021  
5ª Etapa (6º ano)  
Período: 14/06 a 25/06 

Aluno:________________________________________________________________________ 
Professor: Samuel Muniz 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 
     1 . “Pedro mostra uma bandeira branca. ” 
        Qual o código que estabelece uma relação com a frase acima? 

a) Palavra escrita 
b) Símbolo 
c) Desenho 
d) Som 

2 . Texto: Marcos encontrou na parede de sua casa, uma placa com a seguinte declaração de     
      Amor:  

                          Marcos, 
              Para as flores, o orvalho. 
              Para Deus, uma oração. 
              Para ti, meu amor, 
              Vai meu coração 
        Quem é o receptor do texto acima? 

a) A namorada  
b) Marcos 
c) Palavra falada 

d) Palavra escrita 

3 . E o código? 

a) O gesto da namorada 
b) Desenho 
c) Palavra escrita 

d) Palavra falada 

4 . Marque a alternativa correta sobre comunicação. 

a) Utilizamos apenas um código ao emitir uma mensagem. 
B O código não é necessário ao emitir uma mensagem. 

b) Podemos utilizar mais de um código ao emitir uma mensagem. 

c) Quando não se compreende o código fica mais fácil se comunicar. 

5 . Um dia de espanto. Hoje, conversando com uma rapariga em flor, estudante, queixa-se ela da difi-
culdade da língua portuguesa, espante-se: 

                 - Mas como pode ser difícil uma língua em que você está falando comigo há dez minutos, com 
toda dificuldade? 
                 Eça ficou espantada. ” 
 
       Por que a estudante ficou espantada? 

a) Porque percebeu que usa a língua portuguesa para se comunicar. 
b) A língua Portuguesa é realmente muito difícil. 
c) Antes de entrar na escola, não sabia português.  

d) É difícil se comunicar com a língua portuguesa.      
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 
Aluno:_____________________________________________________________ 
Professor: Eder Resende Ferreira 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade: Executar as quartas operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) na forma de problemas. 
 

1) Jorge recebeu R$ 1.800,00. Gastou R$ 350,00 no mercado, R$ 500,00 com aluguel e R$ 180,00 
de UBER. Quanto sobrou para ele? 

a) R$70,00 
b) R$700,00 
c) R$750,00 
d) R$770,00 

 
2) Pietra foi a papelaria para comprar materiais escolar para o começo das aulas. Comprou 5 lápis 

preto no valor de R$2,00 cada, 2 cadernos no valor de R$8,00 cada e uma caixa de lápis de cor 
no valor de R$6,00. Sabendo que o valor da compra foi dividido em 4 parcelas, qual o valor de 
cada parcela? 
a) R$8,00 
b) R$7,00 
c) R$6,00 
d) R$5,00 

 
3) Paulo deseja distribuir 60 bolas de gude de maneira que todos os favorecidos recebam a mesma 

quantidade, sem sobrar nenhuma bolinha. Para qual dos grupos abaixo ele poderá fazer corre-
tamente a distribuição? 
a) Seus 6 primos 
b) Seus 8 vizinhos 
c) Seus 11 colegas 
d) Seus 7 sobrinhos 

 
4) Se uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, quantos segundos tem duas 

horas? 

a) 60 
b) 7200 
c) 3600 

D600 
 

5) Sofia lançou um dado quatro vezes e obteve um total de 23 pontos. Quantas vezes ela obteve 
6 pontos? 
a) 1 
b) 2 
c) 3                                   

       D)4 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

Aluno: ________________________________________________________________________ 
Professora: Fabiane Lima Carlos  
1). No ar atmosférico encontramos muitos microrganismos que podem passar de uma pessoa a 
outra, principalmente por meio de gotículas de saliva (pela tosse, espirro ou fala). Marque a opção 
que apresenta somente doenças transmitidas pelo ar atmosférico: 
 
a) Sarampo, meningite e cólera. 
b)  Meningite, tuberculose e AIDS. 
c) Catapora, sarampo e meningite  
d) Dengue, pneumonia e cólera. 
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2). Observe as imagens abaixo e numere representando a ordem de formação do solo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sequência correta é : 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4 
b) 2 – 4 – 1 – 3 
c) 2 – 4 – 3 – 1  
d) 4 – 2 – 1 – 3  
 
3)   Relacione os tipos de solo às suas características. 
 
 ( 1 ) Solo arenoso.     ( 2 ) Solo argiloso.        ( 3 ) Solo humífero. 
 
(     ) Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água (permeável). 
(      ) Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das plantas (muito permeável). 
(     ) Contém muita argila, é úmido e barrento ( pouco permeável). 
 
A relação correta de cima para baixo é: 
 
a) 3, 2, 1 
b) 3, 1, 2 
c) 2, 3, 1 
d) 1, 2, 3 
 
4) São tipos de doenças transmitidas ao ser humano através do solo, EXCETO: 
 
a) Bicho geográfico 
b) Ancilostomíase  
c) Tétano 
d) Leptospirose  
 
5) A poluição do solo é um problema grave que pode até mesmo torná-lo improdutivo. Analise as 
alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de diminuir a poluição do solo. 
 
a) Reciclagem. 
b) Uso de produtos biodegradáveis. 
c) Saneamento básico. 
d) Aumento do número de lixões. 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 
Aluno:__________________________________________________________________________ 
Professor: Roberta 
 
Objeto do conhecimento: Essa coletânea representará uma atividade avaliativa sobre o que foi estudado na sexta e sétima coletâneas: Dê acordo com 
os textos apresentados nas coletâneas, responda as questões a seguir: 
Habilidades a serem alcançadas: Conhecer a formação da nossa cidade, e analisar seu surgimento histórico que são tão importantes para o nosso 

espaço geográfico. 

1- A cidade de Piúma originalmente era ocupado por índios tupi-guarani, mais especificadamente 
por pruis e botocudos. Eles viviam geralmente mais próximo ao litoral. A colonização dos índios 
puris e botocudos que viviam em Piúma, foi marcada por um grande embate com os colonizadores. 
Qual era o lugar onde especificamente ocorreu essa colonização dos índios: 

A- Vale Novo 
B- Vale Orobó 
C- Vale Dourado 
D- Todas as alternativas estão corretas. 

2- Como se deu a ocupação inicial do território que hoje compreende a cidade de Piúma: 

A- Se deu de forma isolada. 
B- Se deu em função da mudança. 
C- Se deu em função de rota de navios. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 

3- A urbanização de Piúma se deu de forma muito lenta, limitando-se por até o início da segunda 
metade do século XX a uma pequena área próxima ao trapiche. Qual foi o nome do primeiro bairro 
de Piúma: 

A- Niterói. 
B- Monte Aghá. 
C- Centro. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 

4- Qual é o nome do local que tem uma valorização das belezas naturais associadas ao turismo: 

A- Centro. 
B- Somente a praia. 
C- Monte Aghá. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 

5- Piúma é cercada por quatro pequenas ilhas quais são os nomes delas: 

A- Ilhas negras, ilhas escuras, ilhas brancas. 
B- Ilha do gambá, ilha do meio, ilha dos cabritos e dos franceses. 
C- Ilha somente do Gambá. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - SIMULADO 
 

Aluno: __________________________________________________________________________ 
Professor: Carlson Cruz_ 

Orientações: 
Atenção alunos: Leia atentamente toda a prova, e responda as questões 

 
Leia a prova atentamente e responda as questões: 
 

01 - No Período Paleolítico os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres de 
animais ou de rochas para desenvolverem a caça e se protegerem de outros grupos nômades, 
formando objetos pontudos - ou lascas por isso essa era também era chamada de: 
A) Idade da Pedra lascada. 
B) Idade da Pedra rodada. 
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C) Idade da Pedra polida 
D) Idade da Pedra hominídea. 

 
02 - Cite alguns utensílios utilizados p elos primeiros grupos humanos. Assinale a alternativa correta: 

 
A) Faca, raspadores, pontas de lanças.  

B). Somente facas e pontas de lanças.  

C). Somente raspadores e pontas de lanças  

D). Somente pontas de lanças 

 

03 - Explique porque a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico?  

A). Porque nesse período o homem aprendeu a falar e as primeiras 
palavras.  
B). Porque nesse período o os grupos humanos começaram a fabricar 
enxadas, foices pilões e machados com pedras polidas.  
C). Porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais 
ereta o que contribuiu para a melhoria de vida.  
D). Porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais 
ereta e aprendeu a falar. 
 
4). Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava 
moradia próxima aos rios com a intenção de:  

A) utilizar a terra fértil para a agricultura.  
B) porque eles acreditavam ser uma área fértil.  
C) pescar com mais facilidade.  
D) pegar água com mais facilidade para preparar os alimentos 
 

5) Leia: 
 

I    - A atividade agrícola possibilitou a sedentariza cão dos grupos humanos no período neolítico. E 
o aumento da oferta de alimentos, com nutrientes resultou em um grande crescimento 
populacional nesse período. 

I    I - O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado 
apenas ao cultivo de carnes. 

I    II - O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado 
ao cultivo de alimentos. 
 

Assinale a alternativa correta: 

(   ) todas as alternativas estão corretas. 

(    ) apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 (    ) apenas as alternativas I e II estão corretas.  

(    ) apenas a alternativa II está correta. 

 

Boa Sorte!!!!! 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Aluno: ________________________________ 
Professor (a): Fanny Alves 
 

Todas as questões deste simulado é referente a Arte do antigo Egito. 

1). Marque apenas a afirmativa verdadeira: 

O historiador grego de nome Heródoto diz que: “O Egito é uma dádiva do Nilo”. Ele entende que o rio 
Nilo: 

a) Foi fundamental para o seu crescimento e evolução, e que ás margens deste rio nasceu esta que é 
uma das civilizações mais importantes e originais de todos os tempos. 

b) Foi importante mas não fundamental já que o povo era muito inteligente. 

e)Foi fundamental só pelo fato de alimentar os escravos que construíram as pirâmides. 

d)Foi fundamental por ser o único rio da região. 

2) A arte egípcia assumiu, sobretudo, a forma da pintura, escultura e arquitetura, 
estando intimamente ligada à religião. Marque a alternativa correta. 

a) Eles acreditam em Deus e nos poderes de um único soberano criador. 

b) Eles eram politeístas (acreditavam em vários deuses) e as obras de arte tinham a função de 
aproximar este povo dos deuses. 

c) Eles acreditavam em vários deuses e a arte era só para que este povo visualizasse as imagens. 

d)A arte era só para enfeitar os túmulos e templos. 

3) Marque a alternativa correta: Os egípcios construíram: 

a)Templos, pirâmides, mastabas e hipogeu. 

b)Templos, castelos e hipogeu. 

c)Templos, pirâmides, mastabas e teatros. 

d) Uma única pirâmide, tempos e casas. 

4). Na pintura do Antigo Egito, uma das principais características é: 

a) O sombreamento nas pinturas. 
b) A profundidade existente nas pinturas. 

c) A lei da frontalidade. 

d) A presença do faraó nas pinturas. 

 
5). As questões que se seguem você deverá marcar um X apenas nas afirmativas que forem 
corretas. 

a)  A escultura egípcia antiga procurava representar os deuses e os faraós para capacitar a população 
a vê-los em suas formas físicas. 

https://www.suapesquisa.com/egito/faraos.htm
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b)  As cenas das paredes das primeiras tumbas egípcias apresentam atividades como caça, pesca e 
ambientes agrícolas; atividades artísticas e comerciais; tarefas domésticas e lutas de gladiadores. 

c)  As pequenas figuras (shabtis) que eram colocadas nas tumbas representavam os trabalhadores 
que acompanhariam o falecido na vida após a morte.   

d)  Para os egípcios antigos, a imagem de uma esfinge significava poder e sabedoria e serviam, no 
imaginário egípcio, como protetoras das pirâmides e templos. 

 Resolvam as questões com muita atenção. Abraços e bons estudos. 

 
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

Aluno: ________________________________ 
Professor (a): Sabrina 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade: Pronome demonstrativo, artigo indefinido adjetivo. 
 
BE STRONG 
BELIEVE IN YOURSELF  
NEVER GIVE UP 
Questão 01. Com base nas informações do quadro abaixo, marque a opção correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. (     ) Adele is a journalist. She is thirty-three years old. She is old. 
b. (     ) Adele is an actress. She is thirteen years old. She is short. 
c. (     ) Adele is a singer. She is thirty years old. She is tall. 
d. (     ) Adele is a model. She is thirty years old. She is thin. 
 
Questão 02. A opção que contêm palavras opostas é? 

a. (     ) beautiful-ugly / tall-short / young-old 
b. (     ) fat-heavy / big-large / thin-small 
c. (     ) fast-happy / rich-busy / sad-intelligent 
d. (     ) important-hot / confortable-good / difficult-easy 
 
 
 
 
3. Quanto ao estudo dos pronomes demonstrativos, marque a alternativa que completa corretamente a 
sentença:   
________________ is my car. 
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a. (     ) That 
b. (     ) These 
c. (     ) Those 
d. (     ) This 
 

4. Marque a opção correta quanto ao uso do artigo indefinido A / AN. 

 
a. (     ) a, a, an, an. 
b. (     ) an, an, a, a. 
c. (     ) an, an, a, an. 
d. (     ) a, a, an, a. 
 
5. Observe as figures das maçãs e marque a alternativa correta quanto ao uso do pronome demonstrativo e 
artigo indefinido. 

   
a. (     ) These are apples. / That is an apple. 
b. (     ) This is an apple. / Those are apples. 
c. (     ) That is an apple. / This is an apple. 
d. (     ) Those are apples. / These are apples. 

 
COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA E CIDADANIA 

Aluno: ________________________________ 
Professor (a):  
 

1). Assinale a alternativa que NÃO são regras básicas para a cidadania: 

 
A) Ser Solidário: 
B). Ter bondade, educação e responsabilidade: 
C). Não agredir seu semelhante: 

     D). Dizer sempre a Verdade: 
     E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

2) O que ganhamos quando falamos a mentiras: 
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A) Confiança 

B) Amizade 

C) Harmonia em sociedade 

D) Inimigos 

E) Felicidade 

  
3). Cite exemplos de CIDADANIA: Jogar lixo no chão. 

A) Furar fila. 
B)  Desrespeitar o próximo. 
C) Desrespeitar regras e normas 

D) Ser honesto e respeitar as leis. 
 
 

4)  
“[...] E de pai para filho o racismo passa 

Em forma de piadas que teriam bem mais graça 

Se não fossem o retrato da nossa ignorância 

Transmitindo a discriminação desde a infância 

E o que as crianças aprendem brincando 

É nada mais nada menos do que a estupidez se 

Propagando 

Qualquer tipo de racismo não se justifica 

Ninguém explica 

Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse 

Lixo que é uma herança cultural [...]. ” 

 
(GABRIEL O PENSADOR. Lavagem Cerebral. Álbum: Gabriel O Pensador. Sony Music, 1993. 
CD.) 
 
Leia o trecho anterior e marque a alternativa correta: 
 
A) O trecho afirma que o racismo passa de pai para filho e isso pode ser mudado com atitudes e 

ensinamentos diferentes. 
B) Trecho nega que o racismo não pode acabar e afirma que todos somos racistas. 
C)  Quem nasce racista não muda a pessoa já nasce sendo racista. 
D) O trecho afirma que o racismo é um legado que deve ser aceito e devemos apoiá-lo; 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
5) O que NÃO são características de uma pessoa ética. 

 
A) Uma pessoa responsável em suas atitudes. 
B) A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais.  
C)  Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética.  
D)  Ao conviver em sociedade, o homem percebeu a necessidade de “regras” que 

regulamentassem esse convívio. 
E)  Deslealdade, mentiras e trapaças fazer parte de uma pessoa ética. 
 

 
 
 
 

 
 


