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PORTUGUÊS
EJA não é resumão do ensino regular
Já passou da hora de desconstruir algumas ideias sobre a Educação de Jovens e Adultos
“Sou coordenador em uma escola que trabalha com Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Uns tempos atrás, um professor me confessou angustiado sobre sua frustração de não
dar conta do conteúdo de Matemática que deveria ser ensinado para os alunos. Ele me
relatava que, se já era difícil cobrir todos os conteúdos no ensino regular, na Educação de
Jovens e Adultos, pelo modelo aligeirado em que ela se organiza, fazê-lo era impossível.
E acrescentava “será que estamos preparando esses alunos para o Ensino Médio? ”.
De fato, um professor que tente dar conta de todos os conteúdos do Ensino Fundamental
num curso de Educação de Jovens e Adultos entra em uma invencível corrida contra o
tempo. A ideia de ver alguém tentando, me lembra aquela cena em que Alice no País das
Maravilhas encontra um coelho esbaforido a correr e gritar com o relógio na mão “Ai! Ai!
Vou chegar atrasado demais! ”. Melhor nem tentar.
Tampouco é uma boa ideia pensar um curso na Educação de Jovens e Adultos como um
resumão aligeirado de uma série de conteúdos que, em tese, deveriam ser ensinados no
Ensino Fundamental. Isso irá resultar numa frustração imensa para o aluno que, caso
consiga aprender alguma coisa, vai perceber cedo ou tarde que o que viu – e somente viu
– não dialoga em nada com situações concretas da vida real. É correr atrás do vento!
Por isso, convido vocês a descontruirmos algumas ideias sobre a EJA. Ideias que fazem
professores e alunos entenderem essa modalidade como um antigo supletivo no qual se
sonha possuir algo a que não se teve acesso numa idade considerada ideal.
Para o primeiro ponto é preciso considerar o imaginário que se tem da EJA, de um
público já adulto e inserido no mercado de trabalho. Disso, advém de uma ideia de que,
por se tratar desse público, o curso a ser oferecido deve condensar o máximo possível de
conteúdos em um tempo menor, uma vez que não se pode perder tempo com a escola.
Sabemos que a aceleração dos estudos não é um instrumento a ser menosprezado, dada
a realidade da vida de muitos de nossos educandos jovens e adultos e a necessidade em
muitos casos de concluir o Ensino Fundamental e/ou Médio para acessar postos mais
qualificados do mercado de trabalho. Porém, de outro também testemunhamos, como
educadores de EJA, diversas situações nas quais os educandos precisam de mais tempo
para se desenvolver e construir aprendizagens”.
(Texto adaptado de: EJA não é resumão do ensino regular. Disponível em
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2243/eja-nao-e-resumao-do-ensino-regular.
Acesso em 08/01/2020).
1. Com base na leitura do texto acima, podemos afirmar que:
a) O professor não consegue dar conta do conteúdo de Matemática em todas as escolas.
b) O professor da EJA tem pouco tempo para ministrar o conteúdo.

c) Atualmente a EJA é um supletivo.
d) O Brasil não está entre os países que disponibilizam EJA.
e) Os estudantes da EJA precisam de maior período de tempo para desenvolverem o
processo de aprendizagem.

2. Com base na análise da tirinha abaixo podemos concluir que:

(Disponível em https://brainly.com.br/tarefa/31031587. Acesso em 12/01/2022)

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria das pessoas ocupam muito do seu tempo com a internet.
O uso da internet causa prejuízo as gerações futuras.
Atualmente os usuários da internet navegam pelo celular.
As pessoas passam muito tempo navegando nas redes sociais.
A internet prejudica o relacionamento entre as pessoas.

3. Empregue corretamente os termos "mas" e "mais":
I. Para Ivana, o horário da escola é o _____ legal do dia.
II. Giovana era a aluna ___ jovem de sua turma.
III. Cláudio saiu cedo de casa para a escola, ____ o congestionamento o atrasou.
IV. Sem ___ nem menos, Carla decidiu viajar no final de semana.
V. Eles estavam felizes, _____ a chuva atrapalhou a gincana ao ar livre.
a) mais - mas - mas - mais - mas
b) mais - mais - mais - mas - mais
c) mas - mais - mais - mas - mais
d) mais - mais - mas - mais - mas
e) mas - mais - mas - mais – mas

4. Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas com a grafia correta.
a) mendigo, asterístico, inchado, impecilho
b) ritimo, paralizar, cérebro, opnião
c) losângulo, raiz, padrasto, abisurdo
d) ascensorista, sobrancelha, torácico, digladiar
e) suspense, losango, ascessoria, cabeleireiro

Jovens brasileiros desconhecem sintomas e tratamentos para depressão
Embora atinja 5,8% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), a depressão ainda é uma doença envolta em mitos e tabus. O levantamento Na Direção

da Vida – Depressão sem Tabu, mostrou que a falta de conhecimento à respeito da doença está
presente especialmente entre os jovens de 13 a 24 anos. A pesquisa teve apoio da Associação
Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata) e do Centro de
Valorização da Vida (CVV).
Quanto menos informação, maior a vergonha de falar sobre o tema. Cerca de 39% dos
entrevistados de 13 a 17 anos disseram que não se sentem à vontade para conversar com a
família caso fossem diagnosticados com depressão, contra apenas 11% das pessoas com 55 anos
ou mais. Se os jovens não estão dispostos a dividir o diagnóstico nem com a família, na escola ou
no trabalho então, nem pensar. Quase metade dos entrevistados de 13 a 17 anos (49% do total),
disse que não abordaria o assunto na escola. Entre as pessoas de 18 a 24 anos, esse percentual
foi de 56%. A percepção de que os colegas não levam à sério a depressão é o principal motivo
para que os jovens de 18 a 24 anos tenham resistência a falar sobre o assunto entre seus pares.
De acordo com a neurologista e diretora médica da Pfizer Brasil, Márjori Dulcine, verificar o quanto
existe de desconhecimento e vergonha sobre a depressão entre os jovens brasileiros é
preocupante e pode ter repercussões perigosas. “A doença representa um dos diagnósticos mais
frequentes entre as pessoas que tiram a própria vida”, justifica. “Temos visto, nos últimos anos,
que as taxas de suicídio estão aumentando justamente entre a população mais jovem“.
(Texto adaptado de: Jovens brasileiros desconhecem sintomas e tratamentos para depressão. Disponível em
https://www.metropoles.com/saude/jovens-brasileiros-desconhecem-sintomas-e-tratamentos-para-depressao. Acesso em 08/01/2020).

5. Com base na leitura do texto acima, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A depressão não é uma doença.
Os jovens falam abertamente sobre a depressão em casa.
Apenas pouco jovens não falariam sobre a depressão na escola.
A depressão é uma doença envolta em mitos e tabus e seu diagnóstico é frequente entre
pessoas que cometem suicídio.
e) As taxas de suicídio não tem aumentado entre a população mais jovem.

6. No trecho: “Energia elétrica tem alta acumulada de quase 25% em 2021, diz IBGE. O preço
da energia elétrica no Brasil já acumula uma alta de 24,97% em 2021, segundo dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”
“Foi a sexta alta consecutiva nos preços desse combustível, que acumula 38,29% de
variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses”, a sequência de palavras que permitiria
substituir as destacadas no texto mantendo o sentido original da frase é:
a)
b)
c)
d)

reajustado – aproximadamente – alterados
aumento – aproximadamente – publicados
aumento – exatos – expostos
reajustado – amortizado – revelados

7. Assinale a alternativa que completa corretamente o período:
O _____ amigo foi ______ no teste de física, ______ não sabe; se você o ______ é bom avisá-lo.
Ele precisa ler ______.
a)
b)
c)
d)
e)

mau, mal, mas, vir, mais.
mal, mau, mas, ver, mas.
mal, mal, mais, ver, mas.
mau, mau, mais, vir, mais.
mal, mal, mais, vir, mas.

8. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa:
a)
b)
c)
d)
e)

Os pais, do menino, queriam que o filho se ocupasse.
Amadurecer antes, do tempo, prejudica, as crianças.
Paulinho, venha para casa mais cedo!
Flávia mãe de Paulinho, estava preocupada.
Os pais colocaram, o filho no inglês e, no judô.

9. Assinale a alternativa que é escrita corretamente:
a) Tijela
b) Beje
c) Agir
d) Giboia
e) Giló

10. Leia o texto e responda:
Quando eu lhe telefonei, a surpresa foi imensa, pois ambos não conseguiam balbuciar uma palavra. Sequer
pisquei. Depois de algum tempo, um dos dois tomou coragem e, tremulamente, eu confessei a você minha
grande saudade e o incontrolável desejo de revê-lo.

As classes gramaticais das palavras em negrito são, respectivamente,
a) advérbio, verbo, artigo, substantivo.
b) adjetivo, pronome, preposição, pronome.
c) adjetivo, advérbio, preposição, verbo.
d) advérbio, advérbio, artigo, verbo.

MATEMÁTICA
1. Em uma determinada turma da escola, três de cada oito estudantes são do sexo feminino.
Se, nessa turma, há doze estudantes do sexo feminino, então o número de estudantes do
sexo masculino é igual a:
a) 12
b) 16
c) 20
d) 30
e) 36
2. Jogar baralho é uma atividade divertida, prazerosa e que estimula o raciocínio. Um jogo
tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com
as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três
cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem
sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas.
A quantidade de cartas que forma o monte é:
a) 21
b) 24
c) 26
d) 28
e) 31

3. Marcela conseguiu um estágio pelo qual receberá uma bolsa auxílio de R$494,00.
Atendendo à sugestão de seus pais, resolveu poupar por mês o correspondente a 30% do
valor da bolsa para utilizar nos estudos, durante a faculdade.
Considerando o exposto, Marcela poupará por mês o valor de:
a) R$247,00
b) R$148,20
c) R$49,40
d) R$98,80
e) R$112,65
4. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-BA, sobre a campanha de
vacinação de imunização do Covid-19, no dia 05 de janeiro de 2022 houve aplicação de
primeira, segunda e terceira dose da vacina, totalizando 21.294 doses, sendo 1.338 da
primeira e 4.384 da segunda. Considerando estas informações, qual gráfico representa
corretamente os dados?
(Dados obtidos em 05/01/2022, por meio do site https://vacinometro.saude.salvador.ba.gov.br/transparencia/)

a)

b)

c)

5. De acordo com o Alerta Epidemiológico nº 03 da Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador-BA, em 2020 foram registrados 74 casos prováveis de leptospirose, sendo 33 de
casos confirmados e 7 óbitos registrados. Em virtude das fortes chuvas em Salvador, em
2021 ocorreram 78 casos prováveis da doença, sendo que 35 foram confirmados e 10
pessoas vieram a óbito.
(Disponível em http://www.saude.salvador.ba.gov.br/boletins-epdemiologicos. Acesso em 05/01/2022)

Considerando os dados citados acima, é incorreto afirmar que:
a) De 2020 a 2021 foram registrados 152 casos prováveis de leptospirose e 68 confirmados.
b) De 2020 a 2021 foram registrados 152 casos prováveis de leptospirose e 84 não confirmados.
c) Em comparação com o quantitativo de casos confirmados, de 2020 para 2021 foi registrado um
aumento de 43% da taxa de mortalidade.
d) Dos casos confirmados, a taxa de mortalidade da leptospirose foi de aproximadamente 21% em
2020 e 29% em 2021.
e) Dos casos confirmados, a taxa de mortalidade da leptospirose foi de aproximadamente 19% em
2020 e 27% em 2021.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

1. Quais as respectivas cores da reciclagem de resíduos perigosos, madeira, resíduos
radioativos e plástico?
a) laranja, preto, azul e vermelho
b) verde, azul, roxo e amarelo
c) laranja, preto, roxo e vermelho
d) azul, preto, verde e vermelho
e) verde, roxo, azul e vermelho
2. O que é Eisoptrofobia?
a) Medo de espelhos
b) Transtorno alimentar caracterizado pela perda de apetite
c) Medo de estetoscópio
d) Medo de abrir os olhos

e) Medo de ficar sem contato com o celular
3. A lei federal estabelece que intimidação sistemática (bullying) é todo ato de violência
física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado
por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre
as partes envolvidas.
a) CERTO
b) ERRADO
4. Qual o significado do símbolo abaixo?

a) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
b) Coronavírus - COVID-19
c) Sistema Único de Saúde - SUS
d) SARS-CoV-2
e) Imunização
5. O Ministério da Saúde incluiu crianças de 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra
a Covid-19? Sobre a imunização para esse grupo, é correto afirmar:
a) Somente os pais podem levar as crianças para serem imunizadas.
b) O calendário de vacinação foi divulgado desde dezembro de 2021.
c) O Ministério da Saúde já encomendou vacinas pediátricas da Pfizer.
d) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomendou a exigência de atestado
médico.
e) Serão aplicadas vacinas pediátricas da Jassen.
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