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EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 

SIMULADO AVALIATIVO  

2º Bimestre – 1º Semestre de 2021  

8ª Etapa – 9º ano 

Período: 14/06/21 a 25/06/21 
Aluno: ___________________________________________________________________ 

Professora: Samuel 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto: Rua Morta 

           (Fragmento) 

Longa rua distante de subúrbio, 

Velha e comprida rua não violada pelos prefeitos, 

Passo sobre ti suavemente neste fim de tarde de domingo. 

Sinto-te o coração pulsando oculto sob as areias. 

O sangue circula na copa dos flamboyants. 

                                        (Mauro Mota) 

1 . Onde se localiza a rua que é tema da poesia? 

a) No distante bairro. 

b) No centro da cidade. 

c) No subúrbio. 

d) “...comprida rua não violada”. 

2 . O texto está escrito em: 

a) Primeira pessoa do singular. 

b) Primeira pessoa do plural. 

c) Terceira pessoa do plural. 

d) Terceira pessoa do singular. 

3 -Quem é o tu (segunda pessoa do discurso) da poesia nas duas estrofes? 

a) O prefeito. 

b) Os homens. 

c) A rua. 

d) Os flamboyants. 

4. O verso: “velha e comprida rua não violada pelos prefeitos”, nos fala 

        a) da transformação da paisagem urbana. 

        b) da violação pelos prefeitos nas ruas da cidade. 

        c) da longa rua distante do subúrbio. 

        d) da rua distante que não foi mexida pelos prefeitos. 

5 . Assinale a alternativa que contém erro de concordância verbal. 

a) A Camila ou a Helena está falando ao telefone. 

b) Roma ou Atenas oferecem interessantes passeios históricos. 

c) Quando deixará de existir no mundo tantas incompreensões e maldades. 
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d) A maior parte dos alunos não compareceu ao colégio. 

:  

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

Aluno: _________________________________________________________________________ 

Professora: Cibele 

  

1) As raízes da equação 4x2-16=0 são: 

a) 0 e 2 

b) 0 e -4 

c) 2 e -2 

d) -2 e -2 

2) As raízes da equação 2x2-10-8x-0 são: 

a) {1,5} 
b) {2,3} 
c) {-1,5} 
d) {-1,-5} 

3) A equação x2-10x+25=0 te, as seguintes soluções: 

A) Somente 5 

B) Somente 10 

C) -5 

D) 5 e 10 

4) As raízes da equação x2-8x+12=0 são: 

a) 4 e 4 

b) 2 e 6 

c) 3 e 9 

d) 5 e 7 

5) As raízes da equação x2+x-6=0 

a) 3 e -2 

b) 6 e -1 

c) -3 e -2 

d) -3 e 2 
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COMPONENTE CURRICULAR : CIÊNCIA 

Aluno: _________________________________________________________________ 

Professora: Fabiane 

1). Qual a distribuição eletrônica em camadas do átomo de Cálcio (Z=20) 

 

a) K = 2; L = 8; M =10; N = 2. 

b) k = 2; L = 8; M = 2. 

c) K = 2; L = 8; M = 8; N = 4. 

e) K = 2; L = 8; M = 8; N = 2. 

 

2) A distribuição eletrônica do bário (Z=56) na ordem crescente de energia é: 

 

a) 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10 4s2  4p6  4d10  5s2  5p6  6s2 

b) 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10 4p6  5s2  4d10 5p6  6s2 

c) 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10 4s2   4p6  4d10 4f12 

d) 1s2  2s   2p6  3s2  3p6  3d10 4s2   4p6  4d10  4f10 

 

3) Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e para a direita, 
estamos definindo a velocidade como uma grandeza: 

a) Escalar. 

b) Algébrica. 

c) Linear. 

d) vetorial. 

4) Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Qual a velocidade 

média deste carro em Km/h? 

a) 5 km/h 

b) 10 km/h 

c) 15 km/h 

d) 45 km/h 

5) Um macaco que pula de galho em galho em um zoológico, demora 6 segundos para atravessar 

sua jaula, que mede 12 metros. Qual a velocidade média dele? 

a) 3 m/s 

b) 2 m/s 

c) 4 m/s 

d) 2,5 m/s 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Aluno: ___________________________________________________________________________ 

Professora: Kerle 

Questão 1. A questão colocada em debate pela charge é: 
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a) O desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes. 
b) A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas. 
c) A situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil. 
d) O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. 
 
Questão 2.  

 A globalização provocou profundas mudanças nos sistemas globais de produção. É uma característica 
desse sistema a: 

A) Fragmentação da produção industrial. 
B) Utilização de mão de obra braçal. 
C) Existência de grandes estoques de produtos. 
D) Concentração das unidades fabris. 
E) Baixa qualificação técnica do trabalhador. 
 

Questão 3.  

O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa trouxe benefícios e prejuízos para a 
humanidade. Que fator positivo eles proporcionam ao homem? 
a) O acesso à informação. 
b) A melhoria na distribuição de renda. 
c) A redução do consumo. 
d) A redução da violência. 

Questão 4.  

Sony, Siemens, Revlon, Nike, Sansung, IBM, Adidas, JVC, Shell, etc, estão cada vez mais 
presentes na vida das cidades. Elas representam: 

a) A mundialização do capital. 
b) O poderio da robótica. 
c) A vulgarização da internet. 
d) O fortalecimento do mercado interno. 
 
Questão 5.  

Considerando o espaço político e geoeconômico do mundo globalizado, assinale a alternativa 
que corresponde às afirmativas dadas. 

 A globalização tem contribuído para o aumento do desemprego, porque acarreta 
grandes mudanças no processo produtivo, tal como a introdução de tecnologias 
liberadoras de mão de obra. 
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 O processo de globalização contribui para a formação e o fortalecimento de grandes 
conglomerados, com faturamento superior ao de muitos países, gerando acumulação e 
concentração de capitais. 

  A economia globalizada estimulou o declínio do comércio mundial, em níveis sem 
precedentes, tal que propiciou a falência de inúmeras nações na América Latina, 
Europa e Ásia. 

 A globalização conduz à nacionalização dos territórios nacionais e ao fortalecimento 
das economias regionais, principalmente dos países da América Latina e da Ásia. 
Assinale a sequência correta. 

 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, V, F, F 
d) F, V, V, F 
 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

Aluno: ____________________ 

Professora: Calson 

01-Podemos apontar como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial: 

 
A-(   ) A rivalidade política e militar entre Alemanha e Itália no final da década de 1930. 

B-(   ) O surgimento e fortalecimento, na década de 1930, de governos totalitários na Europa, 
com objetivos expansionistas e militaristas. 

C-(   ) A política expansionista da França, que invadiu e conquistou vários territórios na Europa e 
na África no final da década de 1930. 

D-(   ) A aliança militar estabelecida por Itália, Alemanha e Estados Unidos no começo da década 
de 1930. 

 
 

02 - Em torno de fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, estabeleça a 
correspondência:  

1. Blitzkrieg                              (    ) Japão, Itália e Alemanha.  

2. A Grande Aliança                (    ) Cidade arrasada pela bomba atômica.  

3. Nagasaki                             (    ) Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos.  

4. As nações do Eixo              (    ) Guerra relâmpago. 

A-(  ) 2, 3, 4 e 1  

B-(   ) 1, 2, 4 e 3  

C-(   ) 4, 2, 3 e 1  

D-(   ) 4, 3, 2 e 1 

03 - Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, 
adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser 
feitos, para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na Guerra é correto afirmar que: 

A-(   ) O governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito.  

B-(   ) Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941.  

C-(   ) A FEB participou da Campanha da Itália, como parte do 5º Exército Norte Americano.  

D-(   ) A Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941.  
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04 - Durante a II Guerra Mundial, o número de pessoas exterminadas por motivos raciais nos 
campos de concentração nazistas eleva-se a milhões. Sobre esse tema, Eric Hobsbawm, no livro 
Era dos Extremos, fez o seguinte questionamento: Seria menor o horror do Holocausto se os 
historiadores concluíssem que exterminou não 6 milhões [...], mas 5 ou mesmo 4 milhões? Em 
relação à política eugenista praticada pelos nazistas, considere as afirmativas a seguir.  

I. A política de seleção racial atingiu os prisioneiros russos que foram enviados aos campos 
de concentração e guetos.  

II. Judeus que apresentavam características físicas arianas foram poupados dos campos de 
concentração.  

III. O isolamento nos guetos somou-se aos campos de concentração como formas de 
extermínio da população não ariana.  

IV. Populações ciganas que viviam nos territórios ocupados pelos alemães foram enviadas aos 
campos de concentração.  

Assinale a alternativa correta.  

A-(   ) Somente as afirmativas I e II são corretas.  

B-(   ) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  

C-(   ) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  

D-(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  

05 - A situação de “concordância” por parte das potências européias frente às pretensões de 
Hitler, ficou conhecida como:  

A-(   ) Pacto de não agressão.  

B-(   ) Política de Alianças.  

C-(   ) Conferência de Munique.  

D-(   ) Política de apaziguamento. 

       

Boa Sorte!!!! 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

 

Aluno: ______________________________________________________________ 

Professora:Sabrina 

 

 

BE STRONG 

BELIEVE IN YOURSELF  

NEVER GIVE UP  

Questão 01. What are they going to do? (O que eles vão fazer?) 
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a. (     ) They are going to get married. 
b. (     ) They are going to take the bus. 
c. (     ) They are going to travel by plane 
d. (     ) They are going to have a baby. 

 

Questão 02. Com base nas figuras, marque a opção correta. 

          
          Kelly          Mark          Betty  Tony and Davi           John and Allan 

a. (     ) Mark is going to play soccer. / Tony and Davi are going to eat. 

b. (     ) Betty isn´t going to paint. / John and Allan aren´t going to sing. 

c. (     ) Kelly is going to read books. / Mark isn´t going to play soccer. 

d. (     ) John and Allan are going to dance. / Betty is going to sleep. 

 

Questão 03. Escolha a alternativa correta. 

“Mary is ____________________ girl in her class.” 
 

a. (     ) tall  

b. (     ) taller than  

c. (     ) more tall 

d. (     ) the tallest 

Questão 04. Escolha a alternativa correta. 

“December is ______________ July in Brazil.” 
 

a. (     ) the hottest   

b. (     ) hot  

c. (     ) hotter than 

d. (     ) more hot 

 

Questão 05. What are the boys going to do? (O que os meninos vão fazer?) 

 

a. (     ) They are going to eat the cake. 

b. (     ) They are going to read a letter. 

c. (     ) They are going to swim. 

d. (     ) They are going to buy a new tie. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Aluno: ______________________________________________________________________ 

Professora: Fanny 

 

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. 

c) 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: ÉTICA E CIDADANIA 

Aluno: _____________________________________________________________ 

Professora: Jhonatta 

Componente curricular: Ética e Cidadania 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


