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EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 
SIMULADO AVALIATIVO 

2º Bimestre – 1º Semestre de 2021  
7ª Etapa – 8º ano 
Período: 14/06/21 a 25/06/2021 
Aluno: __________________________________________________________________ 
Professora: Muniz Guimarães 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

                  Texto:  Quadrilha 

        João amava Tereza que amava Raimundo 
        Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
        Que amava ninguém. 
        João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, 
        Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
        Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
        Que não tinha entrado na história. 
                                                               (Carlos Drummond de Andrade) 
1 . Por quem Lili era amada? 

a) Por ninguém. 
b) Por Raimundo. 
c) Por Joaquim 
d) Por João. 

2 . Marque a alternativa abaixo que melhor explica o título do poema de Drummond. 
a) Dança popular de caráter alegre e movimentado, na qual formam diversos pares com 

revezamento. 
b) Dança de salão de origem francesa. 
c) Organização criminosa em que há um revezamento e hierarquia. 
d) Uma dança popular, típica de festa junina com pares fixos. 

3 . Em “João amava Tereza. ” 
         Qual opção indica o sujeito da oração acima? 

a) Amava Maria 
b) Maria 
c) Amava 
d) João 

4 . Em “João foi para os Estados Unidos. ” 
          Qual opção indica o predicado da oração? 

a) João foi 
b) Para os Estados Unidos 
c) João foi para 
d) Foi para os Estados Unidos 

5 . Indique o radical da forma verbal amava 
a) Ama 
b) Am 
c) Amav 
d) Nenhuma das alternativas  
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 
Aluno (a): _________________________________________________________________________ 
Professora: Cibele  

1) O monômio4x5y2z é do: 

a) 2º grau. 

b) 5º grau. 

c) 7º grau. 

d) 8º grau 

2- Qual é o par que é formado de termos semelhantes? 

a)  3ax2   e a2x 

b) 5a2x4 e 16a2x2 

c) -6xy e 7yx 

d) 4abc e 9bc 

3- O resultado de 7x4-8x4 é: 

a) X4 

b) -x4 

c) 15x4 

d) -15x4 

4- O resultado de -6abc -5abc é:  

a) 11abc 

b) -11ab 

c)  11a2b2c2 

d) -11a2 

5- O resultado de 8x+(-0,5x) - (-1,2x) é 

a) 6,3x 

b) 7,3x 

c) 8,7x 

d) 9,7x  
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COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 
Professora: Fabiane   
Aluno:____________________________________________________________________________  
 
1) O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso 
corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica 
corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2, 3, 4 e 5 na figura a seguir: 
 

 

 

a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmão; 4-brônquios; 5-

alveolos pulmonares.  

 

b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos pulmonares; 4-

pulmões; 5- faringe. 

 

c) 1- laringe; 2- brônquios; 3- bronquíolos; 4-pulmãos; 

5-alveolos pulmonares.  

 

d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos pulmonares; 

4-pulmão; 5-faringe.  

 

 

 

 
2) As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem: 
 
a) Nos brônquios. 

b) Nos alvéolos. 

c) Nos bronquíolos. 

d) Na traqueia. 

3) Os esquemas abaixo representam o coração em dois momentos diferentes de seu 
funcionamento. 

 
O coração, principal órgão do sistema cardiovascular: 
 

a) Divide-se em 4 cavidades, superiores e inferiores, e apresenta dois movimentos, a sístole e a diástole. 

b) Apresenta comunicação entre os lados direito e esquerdo e apenas um movimento, a diástole. 

c) Divide-se em dois lados, direito e esquerdo, e apenas um movimento, a sístole. 

d) É um órgão oco, sem divisões, e realiza dois movimentos, a sístole e a diástole. 
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4) Observe o esquema do sistema excretor: 

Identifique o nome das estruturas representadas pelas letras A B, C e D: 

 
a) A – Rim; B – Ureteres; C – Bexiga; D - Uretra. 

b) A – Ureteres; B – Bexiga; C – Rim; D - Uretra. 

c) A – Bexiga; B – Ureteres; C – Uretra; D - Rim. 

d) A – Ureteres; B – Uretra; C – Bexiga; D - Rim. 

5) Observe atentamente a figura, que representa o sistema locomotor. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos 
órgãos assinalados. 

a) a – músculos b – articulações c – ossos 

b) a – ossos b – articulações c – músculos 

c) a – articulações b – ossos c – músculos 

                                                       d) a – articulações b – músculos c – ossos 

 
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Aluno: __________________________________________________________________________ 
Professora: Calson Cruz 
Responda as questões abaixo, assinalando a resposta correta. 
 
01). Leia os textos abaixo: Fonte 1: “Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas 
defenderei até a morte o direito de você dizê-las.“(Voltaire)  
Fonte 2: “Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade 
e até os próprios deveres”. (Rousseau)  
Sobre a liberdade, escreva F (falso) ou V (verdadeiro):  
A-(   ) A liberdade consiste em discordar sempre que possível dos outros.  
B-(   ) Não é possível exercitar a condição humana sem ser livre.  
C-(   ) A liberdade de expressão é um direito de todo indivíduo. 
D-(   ) Todas estão corretas. 
02). No século XVIII, o filósofo e jurista francês Montesquieu apontou algumas soluções para as 
desigualdades e problemas políticos de sua sociedade. Ele escreveu o livro “O espírito das leis”, 
onde defendia a ideia que quando as pessoas têm poder tendem a abusar dele. Era, portanto, 
contrário a política da monarquia absolutista. Para evitar essa situação, ele formulou a teoria de 
três poderes, divididos em: 

A-(   ) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
B-(   ) Moderador, Legislativo e Consultor. 
C-(   ) Consultor, Judiciário e Legalista. 
D-(   ) Todas estão erradas. 
03)- O País pioneiro na Revolução Industrial foi:  
A-(   ) China . 
B-(   ) Venezuela . 
C-(   ) Inglaterra . 
D-(   ) Alemanha. 
 
04)- Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar que uma parcela da sociedade desejava o 
desenvolvimento da indústria e o liberalismo econômico. Estamos nos referindo a qual parcela 
da sociedade:  
A) Burguesia  
B) Clero  
C) Camponeses 
D) Igreja 

https://4.bp.blogspot.com/-32ddaLaRJwQ/VHRrtXkN7II/AAAAAAAABb8/MFzuhYm__Lg/s1600/Imagem1.pngpoiu.png
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05) Uma de suas principais causas foi a insatisfação com a economia. A burguesia estava 
preocupada com o desenvolvimento da indústria, queriam mais liberdade de comércio 
internacional, desejando a implementação do liberalismo econômico e outras exigências. A 
imagem abaixo retrata a divisão da sociedade hierarquizada, num período da história de lutas e 
de grandes conquistas. A pirâmide social em desataque representa:  
 
 
 
 

A-(   ) A independência do Brasil  
B-(   ) A Revolução Francesa  
C-(   ) A independência dos EUA 
D-(   ) A Segunda Guerra Mundial 
Boa Sorte!!! 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 
Aluno: __________________________________________________________________________ 
Professora :Roberta 
 

1-Podemos analisar uma conjuntura específica sobre o trabalho na Globalização, ou seja, as 
transformações ocorridas no meio trabalhista com a expansão da economia global. Em linhas 
gerais, podemos destacar que ocorreram significativas mudanças estratégicas, essas mudanças 
geral um impacto, qual seria esse impacto: 
A- Impacto Social. 
B-Impacto sobre a classe trabalhadora 
C-Impacto diversos. 
D- Todos as alternativa estão incorretas. 
 
 
2- Dê acordo com os textos apresentados nas coletâneas, quais são as características principais 
da globalização: 
A- Internacionalização de produção e dos fluxos financeiros. 
B- Somente a produção. 
C- Somente o fator econômica. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
3- Relacionado aos textos estudados podemos analisar uma conjuntura específica sobre 
o trabalho na Globalização, sendo assim o que representa o trabalho na globalização: 
A- Representa as modificações que são poucas. 
B- Representa as transformações no meio trabalhista com a expansão da economia global. 
C- Representa somente fatores de instalação. 
D- Todas as alternativas estão incorretas . 
 
4-Diante do que foi estudado no bimestre, qual é um dos termos mais freqüentemente 
empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista: 

A- A globalização. 
B- A industrialização. 
C- A produção. 
D- Todas as alternativas estão incorretas. 
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 5- O nosso país Brasil faz parte de um bloco econômico que estudamos no bimestre,  qual é o 
nome do bloco econômico que o Brasil pertence: 

A- Bloco Econômico. 
B- Bloco Industrial 
C- Mercosul 
D- Todas as alternativas estão incorretas 
  

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

 
Aluno: __________________________________________________________________________ 
Professora: Sabrina 
BE STRONG  
BELIEVE IN YOURSELF  
NEVER GIVE UP 
Questão 01. Qual das alternativas abaixo completa corretamente a sentença: 
“________ Mary and Robert ______  to school every day?” 

a.  (     ) Does / goes. 

b. (     ) Do / goes. 

c. (     ) Do / go. 

d. (     ) Does / go . 

Questão 02. Os verbos regulares são acrescidos -d ou -ed ao infinitivo dos verbos. Sendo assim, 
marque a opção que contêm apenas verbos regulares. 
a. (     ) listen, study, start, watch. 
b. (     ) be, drink, go, make. 
c. (     ) wait, walk, work, write. 
d. (     ) live, speak, use, get up. 
 
Questão 03. O passado simples dos verbos irregulares BUY / HAVE / SLEEP / TAKE é: 
a. (     ) buyed / haved / sleeped / taked. 
b. (     ) buy / had / slept / taked. 
c. (     ) bought / haved / sleeped / taked. 
d. (     ) bought / had / slept / took 
 
Questão 04. Complete as sentenças com HAVE, GO, EAT, DRINK. 

a. I _______________________ coffee every morning. 
b. She __________________ breakfast at 7 o´clock. 
c. They _________________ a hamburger every weekend. 
d. The students _____________________ to school every day. 

A sequência correta dos verbos nas sentenças acima é: 
a. (     ) Drinks, has, eats, goes. 
b. (     ) Drinks, has, eat, go. 
c. (    ) Drink, has, eat, go. 
d. (     ) Drink, have, eat, go 

 
Questão 05. Complete a sentença abaixo na forma negativa do Presente Simples. Em seguida, 
marque a opção correta. 

“I __________ __________  a hamburger every weekend.” 
a. (     ) don´t eat. 
b. (     ) doesn´t eat. 
c. (     ) not eat. 
d. (     ) eat. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
 
Aluno: __________________________________________________________________________ 
Professora: Fanny 
 
Todas as questões deste simulado são sobre a arte do Barroco. 
 
1) O Barroco é um movimento artístico muito rico e que nos faz pensar nas mensagens que 
as obras nos transmitem. 
Marque as alternativas corretas. 

 
a)  Rica em detalhes e de um luxo extraordinário o Barroco se fez e ainda se faz presente na História 
da Arte do mundo.  
b) O Brasil teve uma expressão muito forte. 
c) O Brasil assim como toda a Europa sofreu pouquíssima influência deste movimento artístico. 
d) O Barroco foi um movimento artístico que não influenciou em nada nenhum outro artista que não 
os europeus. 
 
2) Falando da pintura Barroca onde o realismo era uma da característica, é correto afirmar 
que:  
Marque a alternativa correta. 
a) O realismo era para impressionar os escravos que construíam as igrejas. 
b) A intenção era mostrar as cenas a mais proximidade possível do real. 
c) A intenção era somente para que os observadores ficassem conhecendo as cenas representadas. 
d) O realismo era só para que os artistas ganhassem notoriedade perante os outros. 
 
3)A igreja Católica usou das artes (pintura, escultura, arquitetura, literatura, música) com um 
objetivo que era:  

a) Amedrontar. 
b) Ensinar. 
c) Catequizar.  
d) Divertir . 
 
4) A escultura é uma das manifestações artísticas que mais expressam as características do 
estilo barroco. Sendo verdadeira esta afirmação marque a afirmativa que conclui este 
pensamento. 

a) Através da escultura somente os que eram fiéis podiam observar as cenas como aconteceram na 
realidade.  
b) Por meio dela, verificamos como a questão espiritual, as cenas religiosas, as emoções e a busca 
pela perfeição estética se fazem presente nas produções desse movimento artístico.  
c) A característica mais importante da escultura do Barroco era o colorido das estátuas e isso aconteceu 
em todas as esculturas aqui no Brasil 
d) As esculturas não eram tão boas quanto as pinturas 
 
5) O principal representante da escultura no Brasil foi: 
 

a) Michelangelo Buonarotii. 
b) Gian Lorenzo Bernini 

c) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

d) Mestre Valentin. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA E CIDADANIA 
 

Aluno: ________________________________________________________________________ 
Professora: Jhonatta Velasco 

https://www.todamateria.com.br/aleijadinho/
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 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: 
 

A) Confiança. 
B) Amizade. 
C) Harmonia em sociedade. 
D) Inimigos. 

     E) Felicidade. 
   

3) Cite exemplos de CIDADANIA: 

A)  Jogar lixo no chão. 
B) Furar fila. 
C)  Desrespeitar o próximo. 
D) Desrespeitar regras e normas 

E) Ser honesto e respeitar as leis. 
 

4) “[...] E de pai pra 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 pra 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. 


