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2º teste ALFAMAT – junho 2011                                 Ciclo 2 – 2º ano 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 1  

Em qual das figuras abaixo há o transporte de aproximadamente 5 litros de água? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Figura 1  

(B) Figura 2  

(C) Figura 3  

(D) Figura 4  

 

QUESTÃO 2    

Observe a quantidade de café especificada no pacote. Quantos iguais a este são necessários 

para juntar 1 kg de café? 

 

 

(A) 4 pacotes 

(B) 5 pacotes 

(C) 6 pacotes 

(D) 7 pacotes 

 

 

 

QUESTÃO 3   

A tabela a seguir indica a quantidade de copos com água que 3 pessoas bebem diariamente. 

Sabendo que a capacidade desse copo é 250 ml, quem costuma beber 2 litros de água por dia 

é 

 

Nome Quantidade de copos com água  

Amanda 4 

Paulo 6 

João 8 

 

(A) Amanda 

(B) Paulo 

(C) João  

(D) Arthur 

 

 

QUESTÃO 4   

Dona Maria está confeccionando 5 vestidos para as festas juninas deste ano. Ela irá enfeitar 

cada vestido com 80 cm de fita. Que quantidade de fita Dona Maria deverá comprar? 

 

(A) 1 m     

(B) 2 m    

(C) 3 m 

(D) 4 m 
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QUESTÃO 5    

O bairro que Aline mora ficará 36 horas sem fornecimento de água para que a COSANPA faça 

consertos em sua rede de distribuição. O tempo que o bairro de Aline ficará sem água é de 

 

(A) 1 dia 

(B) 1 dia e meio   

(C) 2 dias 

(D) 2 dias e meio 

 

QUESTÃO 6  

Matheus iniciou seu banho às 10h 15 min e acabou após 30 minutos. Qual dos relógios marca 

a hora que Matheus terminou de tomar banho?   

 

 

 

 

 

 

(A) Relógio 1 

(B) Relógio 2 

(C) Relógio 3 

(D) Relógio 4 

 

QUESTÃO 7  

Num supermercado, Seu Carlos comprou 2 garrafões de 20 litros de água mineral por R$ 4,50 

cada. Ao efetuar o pagamento, recebeu de troco duas cédulas de R$ 20,00 e uma moeda de 

R$ 1,00. A cédula que ele usou para pagar a sua compra foi de 

 

 

 

(A) R$ 10,00 

(B) R$ 20,00 

(C) R$ 50,00 

(D) R$ 100,00 

 

QUESTÃO 8  

Para pagar sua conta de água, Simone usou duas cédulas de R$ 20,00, uma cédula de R$ 

10,00, uma cédula de R$ 5,00 e três moedas de R$ 0,25. Qual o valor da conta de água de 

Simone? 

 

(A) R$ 50,10 

(B) R$ 52,25    

(C) R$ 53,50 

(D) R$ 55,75 

 

QUESTÃO 9  

A figura ao lado mostra uma jarra com suco de limão.  

 

 

O número decimal que representa a quantidade 

de suco que está na jarra é 

 

(A) 1,6  

(B) 1,8 

(C) 1,9 

(D) 2,0 
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QUESTÃO 10  

A reta numerada representa uma avenida de 2 km de extensão, cuja tubulação da rede de 

distribuição de água apresenta dois pontos de vazamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Os vazamentos 1 e 2 estão localizados, respectivamente, a que distância do começo da 

avenida? 

 

(A) 0,5 km e 1,7 km 

(B) 0,8 km e 1,2 km 

(C) 0,9 km e 1,9 km 

(D) 1,3 km e 2 km 

 

 

QUESTÃO 11  

A malha quadriculada representa o muro construído na frente da casa de Seu Manoel. 

Considerando que cada lado do quadrinho mede 1m, qual o PERÍMETRO do muro construído? 

 

 

(A) 14 m 

(B) 16 m 

(C) 18 m   

(D) 20 m    

 

 

QUESTÃO 12  

A malha quadriculada representa o terreno que Joaquim comprou em Mosqueiro. Considerando 

que o lado de cada quadrinho mede 1m, qual a ÁREA do terreno? 

 

 

 

 

 

(A) 35 m² 

(B) 38 m² 

(C) 40 m² 

(D) 45 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13  

No número 895, o algarismo 9 ocupa a ORDEM das 

 

(A) unidades simples 

(B) dezenas simples 

(C) centenas simples 

(D) unidades de milhar 
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Sabendo que a figura a seguir representa um bolo junino dividido em fatias do mesmo 

tamanho, responda às questões 14 e 15. 

 

Bolo Junino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14  

Que número decimal corresponde à fração do bolo em destaque na figura? 

  

(A) 0,1   

(B) 0,8 

(C) 1,0 

(D) 1,3 

 

QUESTÃO 15  

Que fração corresponde a 0,5 do bolo junino? 

 

       (A)                           (B)                            (C)                             (D)  

 

 

 

Observe os preços de alguns produtos vendidos no período das festas juninas e responda às 

questões 16 e 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16  

Mariazinha quer comprar o vestido caipira, mas possui apenas R$ 23,30. Para fazer a compra 

ela precisa ainda de 

 

(A) R$ 6,10 

(B) R$ 6,35 

(C) R$ 6,30 

(D) R$ 6,65 

 

QUESTÃO 17  

O valor a ser pago pela compra de 1 vestido, 1 camisa, 2 chapéus e 1 balão é 

 

(A) R$ 90,85 

(B) R$ 95,70 

(C) R$ 96,30 

(D) R$ 99,00 



6 

 

2º teste ALFAMAT – junho 2011                                 Ciclo 2 – 2º ano 

 

QUESTÃO 18  

Samara fez uma canjica para a festa junina e a repartiu entre seus três filhos. André comeu 3 

pedaços, Luisa comeu 2 e Marta comeu 1. Sabendo-se que ela foi divida em 12 pedaços de 

mesmo tamanho, que fração da canjica foi consumida? 

 

 

       (A)                           (B)                            (C)                             (D)  

 

 

 

QUESTÃO 19  

Pedro comprou 5,5 litros de açaí e Marcos apenas 1,5. Que quantidade de açaí Pedro comprou 

A MAIS que Marcos? 

 

(A) 2,5 

(B) 3,0 

(C) 3,5 

(D) 4,0 

 

QUESTÃO 20  

Que alternativa corresponde ao número 3.764 ? 

 

(A) 3 x 100 + 7 x 10 + 6 x 10 

(B) 3 x 100 + 7 x 10 + 4 x 1 

(C) 3 x 1.000 + 7 x 100 + 6 x 10 + 4 x 1 

(D) 7 x 1.000 + 3 x 100 + 6 x 10 + 4 x 1 

 

QUESTÃO 21  

Observe o preço da camisa quadriculada que Jorge comprou para usar durante as festas 

juninas. O valor de 4 camisas iguais a essa é 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 R$ 65,00 
(A) R$ 210,00 

(B) R$ 250,00 

(C) R$ 260,00 

(D) R$ 290,00 

 

QUESTÃO 22  

Paulo comprou um purificador de água para sua casa em 4 prestações. Sabendo que o preço 

do purificador era R$ 468,00, o valor de cada prestação é 

 

 

(A) R$ 102,00 

(B) R$ 109,00 

(C) R$ 110,00 

(D) R$ 117,00 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3 

 

 

Balãozinho de São João 

 

Venha cá, meu balãozinho. 

Diga aonde você vai. 

 

Eu estou me enfeitando, 

vou pra mata, logo mais. 

 

Ai, ai, ai, não faça isso! 

E o fogo que estou vendo? 

Fique quieto! Não vá! 

Vai ser grande o sofrimento. 

Se cair em nossas matas, 

Uma tragédia vai ser. 

A mata vai pegar fogo. 

Passarinhos vão morrer. 

 

Já estou arrependido. 

Quanto mal faz um balão. 

Ficarei bem quietinho, 

amarrado num cordão. 

 
Adaptado de http://www.poesiasefrases.com.br/Topico/festas-juninas  

 

 

 

 

QUESTÃO 1  

O trecho “Se cair em nossas matas”, dá a ideia de  

 

(A) afirmação. 

(B) negação. 

(C) condição. 

(D) tempo. 

 

 

QUESTÃO 2  

O assunto principal do texto é 

 

(A) a matança dos animais que correm risco de extinção. 

(B) os incêndios provocados pelos balões de São João. 

(C) a necessidade de se fazer balões leves e coloridos. 

(D) as queimadas provocadas pelos fazendeiros. 

 

 

QUESTÃO 3  

Na última estrofe, o motivo do balãozinho resolver ficar amarrado em um cordão é que ele 

 

(A) não gostava de passear durante a festa junina. 

(B) lembrou que precisava descansar para sair depois. 

(C) ficou com raiva e não queira falar com ninguém. 

(D) reconheceu que poderia causar uma tragédia. 
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Leia o texto e responda às questões 4 e 5 

 

Paçoca de amendoim 

 

Ingredientes: 

1 quilo de amendoim torrado, sem casca e sem pele 

2 xícaras de açúcar 

1 xícara de farinha de mandioca 

½ xícara de leite 

1 colherzinha de sal 

 

 

Modo de preparar: 

Misture todos os ingredientes em uma vasilha e despeje-os, aos poucos, no liquidificador. 

Bata-os até virar uma farofa úmida e coloque-a em cones de papel para servir. 

 
Adaptado de http://omeninomaluquinho.educaconal.com.br/PaginaExtr/default.asp?id=1188 

 

 

QUESTÃO 4  

O texto serve para 

 

(A) narrar um acontecimento. 

(B) anunciar um produto novo. 

(C) ensinar a fazer uma comida. 

(D) convidar para um evento. 

 

QUESTÃO 5  

No trecho “Misture todos os ingredientes em uma vasilha”, a expressão sublinhada dá ideia de 

 

(A) lugar 

(B) tempo 

(C) dúvida. 

(D) negação. 

 

 

Luís da Câmara Cascudo e o folclore brasileiro 

(Fragmento) 

 

Luís da Câmara Cascudo, autor dos livros “Dicionário do Folclore Brasileiro” e “Folclore 

no Brasil”, entre outros, é o principal responsável por tornar conhecidos alguns personagens 

como Saci-Pererê, Curupira, Mula-sem-cabeça e outros. 

Luís morreu em 1986, aos 88 anos. Quando criança, era diferente dos garotos de sua 

idade, pois passava o dia sentado observando pessoas, lendo livros e ouvindo histórias. Esses 

hábitos fizeram com que ele se tornasse um dos maiores escritores sobre o nosso folclore. 

 
Adaptado de BENJAMIN, C. In: PRADO, A. & HÜLLE, C. Projeto Prosa Língua Portuguesa, 4º ano. São Paulo: Saraiva, 

2008 

 

QUESTÃO 6  

No texto, o termo “Esses hábitos” diz respeito ao costume de 

 

(A) dançar e cantar músicas regionais em sua cidade natal. 

(B) ficar sentado observando pessoas, lendo livros e ouvindo histórias. 

(C) ficar falando sobre personagens de histórias em quadrinhos. 

(D) brincar de futebol com os garotos de sua idade durante às férias. 
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Leia o texto e responda às questões 7, 8, 9 e 10 

 

A Bela e a Fera 

 

Era uma vez um príncipe que vivia feliz em seu 

lindo castelo até que uma bruxa malvada lançou-lhe um 

feitiço, transformando-o em um monstro. Como, a cada 

dia, ele ficava mais egoísta e infeliz, passou a ser 

chamado de Fera.  

Numa tarde, um comerciante, ao tirar uma rosa 

do jardim do castelo para dar a sua filha Bela, acabou 

sendo aprisionado pela Fera. 

Ao saber o que acontecera, Bela foi ao castelo e, 

chorando, pediu à Fera para ficar no lugar de seu pai. 

Com a convivência, Bela e a Fera tornaram-se amigos 

até que ele se apaixonou por ela. 

Certo dia, Bela pediu à Fera para passar alguns dias com seu pai. Ao retornar para o 

castelo, Bela encontrou a Fera doente de tanta saudade. Foi então que desesperada, percebeu 

que também estava apaixonada, dando-lhe um beijo de amor. Nesse momento, o feitiço da 

bruxa se desfez e a Fera voltou a ser um belo príncipe. 

 
Adaptado de http://www.qdivertido.com.br/verconto 

 

 

QUESTÃO 7  

Na INTRODUÇÃO da história, 

 

(A) a bruxa lança um feitiço no príncipe. 

(B) o comerciante tira uma flor do jardim. 

(C) Bela vai visitar seu pai por uns dias. 

(D) a Fera volta a ser um belo príncipe. 

 

 

QUESTÃO 8  

O CLÍMAX da história acontece quando 

 

(A) a Fera aprisionou o comerciante. 

(B) Bela dá um beijo de amor na Fera. 

(C) Bela pede para ficar no lugar do pai. 

(D) a Fera ficou doente de saudade. 

 

 

QUESTÃO 9  

Bela ficou desesperada ao encontrar a Fera doente porque  

 

(A) queria voltar para a casa do pai. 

(B) não queria ser culpada. 

(C) também estava apaixonada. 

(D) não queria cuidar da Fera doente. 

 

 

QUESTÃO 10  

No trecho “uma bruxa malvada lançou-lhe um feitiço”, a palavra sublinhada refere-se ao 

 

(A) jardim 

(B) castelo 

(C) comerciante 

(D) príncipe 
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Leia o texto e responda às questões 11, 12 e 13 

 

 

Registros de dengue são reduzidos em Belém 
 

Belém registrou 150 casos de dengue nos quatro primeiros meses de 2011, número 

bem inferior aos 949 registrados no mesmo período de 2010. Desses 150 registros, 133 foram 

de dengue clássica, 12 de dengue com complicação e 5 do tipo hemorrágica. 

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) atribui a redução dos casos de dengue em 

Belém à intensificação das ações de controle e de combate à doença pelo Departamento de 

Vigilância à Saúde (Devs). Segundo Carlene Castro, diretora do Devs, 843 novos agentes 

aprovados no último concurso da Sesma devem ser contratados pela prefeitura de Belém: 

“Acredito que eles serão necessários para reforçar a equipe de profissionais que visitam as 

casas e orientam a população sobre a doença”. 

 
Adaptado de http://www.diarioonline.com.br/noticia-148104-registros-de-dengue-reduzem-mais-de-80-porcento-em-

belem.html. Segunda-Feira, 16/05/2011, 14:44:36 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

A frase que expressa uma OPINIÃO é: 

 

(A) “Acredito que eles serão necessários para reforçar a equipe de profissionais que ...” 

(B) “Belém registrou 150 casos de dengue nos quatro primeiros meses de 2011...” 

(C) “Dos 150 registros, 133 foram de dengue clássica, 12 de dengue com complicação...” 

(D) “...novos agentes aprovados no último concurso da Sesma devem ser contratados...” 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

A FINALIDADE do texto é 

  

(A) divulgar uma nova propaganda de combate a dengue.  

(B) instruir sobre os cuidados de prevenção da dengue. 

(C) informar os registros dos casos de dengue na cidade. 

(D) convidar para uma palestra sobre a dengue. 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

Segundo o texto, a redução dos registros de dengue em Belém deve-se 

 

(A) ao concurso realizado pela prefeitura. 

(B) ao projeto de uma empresa particular.  

(C) à iniciativa e organização da população. 

(D) à intensificação das ações do Devs.  
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Leia o texto e responda às questões 14, 15 e 16 

 

Desidratação não é só doença de criança 

 

Adultos e idosos também podem sofrer com a desidratação, doença causada pela perda 

excessiva de água e sais minerais. Quando não repomos a quantidade de água e sais minerais 

eliminada através das fezes, urina e suor, a desidratação se instala e pode levar à morte. Por 

dia, nosso corpo elimina cerca de 2,5 litros de água. 

A melhor solução para tratar a desidratação é o soro caseiro, juntamente com uma 

alimentação adequada. Para prepará-lo, ponha uma pitada de sal e três de açúcar em um copo 

de água filtrada ou fervida. Misture bem e dê à vontade para o paciente, a cada 15 ou 20 

minutos. Os sintomas mais comuns da desidratação são sede, irritabilidade e sono, pele 

ressecada, olhos fundos e boca seca. 
 

Adaptado de http://www.sindinoticias.com/noticias,2734,desidratacao_nao_e_so_doenca_de_crianca.html.Quinta-
feira, 20 de Março de 2008 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

O assunto principal do texto é 

  

(A) o perigo da desidratação para a saúde. 

(B) a comercialização do soro caseiro. 

(C) a falta de atendimento nos hospitais. 

(D) a contaminação da água dos rios. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15  

No trecho “Para prepará-lo,...” a palavra sublinhada refere-se ao 

  

(A) suor. 

(B) sal. 

(C) copo. 

(D) soro. 

 

 

 

 

QUESTÃO 16  

A desidratação pode levar à morte quando 

  

(A) comemos alimentos contaminados e gordurosos. 

(B) não conseguimos dormir oito horas por dia. 

(C) tomamos muito soro caseiro sem orientação. 

(D) não repomos a água e os sais minerais em nosso corpo. 
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Leia o texto e responda às questões 17,18 e 19 

 

 

 

 

A raposa e as uvas 

 

Uma raposa, morta de fome, foi a um pomar com a esperança de encontrar o que 

comer. Seus olhos foram direto em um belo cacho de uvas que estava bem no alto. 

A raposa tentou, mas não conseguiu alcançar o cacho. Como estava cansada resolveu ir 

embora dizendo: 

 Nem queria mesmo! Aposto que estas uvas estão verdes e azedas. 

   

Moral: é muito fácil desprezar o que não se conseguiu. 

 
Adaptado de GAGLIARDI, E.; AMARAL, H. Trabalhando com os gêneros do discurso: narrar: contos de fadas. São Paulo, 

FTD, 2001. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

O CLÍMAX da história é quando a raposa 

 

(A) está com fome e decide ir ao pomar. 

(B) não consegue pegar o cacho de uvas. 

(C) vê o cacho de uvas bem no alto. 

(D) pega o cacho de uvas e come. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18  

No DESFECHO da história, a raposa 

 

(A) chega ao pomar querendo comer. 

(B) come todas as uvas que encontra. 

(C) resolve ir embora e despreza as uvas. 

(D) vê o cacho de uvas bem no alto. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19  

A frase que expressa uma OPINIÃO é 

 

(A) “Uma raposa, morta de fome, foi até um pomar...” 

(B) “Aposto que estas uvas estão verdes e azedas.” 

(C) “Seus olhos foram direto em um belo cachos de uvas...” 

(D) “Como estava cansada resolveu ir embora...” 
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Leia o texto e responda às questões 20 e 21 

 

 

A reunião geral dos ratos 

Era uma vez um grupo de ratos que vivia com muito medo de um gato. Para acabar 

com esse problema, eles resolveram fazer uma reunião geral. Muitos planos foram discutidos e 

abandonados. De repente, um jovem rato levantou-se e deu a ideia de pendurar um sininho no 

pescoço do gato. Assim, sempre que o gato estivesse se aproximando, eles ouviriam o barulho 

do sininho e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas, pois o problema parecia 

estar resolvido. 

Foi então que um velho rato, que ficara o tempo todo calado, levantou-se e falou que o 

plano era muito bom, mas que faltava decidir uma coisa: quem iria pendurar o sininho no 

pescoço do gato?  

 

Moral: Falar é fácil, mas fazer é difícil. 
 

Adaptado de http://www.metaforas.com.br/infantis/areuniaogeraldosratos.htm 

 

 

QUESTÃO 20  

A reunião geral dos ratos foi organizada porque 

 

(A) queriam ajudar um velho rato. 

(B) precisavam organizar uma festa. 

(C) resolveram fugir de suas tocas. 

(D) tinham muito medo de um gato. 

 

 

 

QUESTÃO 21  

No FINAL da história,  

 

(A) um velho rato apresenta um problema. 

(B) muitos planos foram discutidos. 

(C) os ratos resolvem fazer a reunião. 

(D) os ratos prendem o gato na toca. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22  

No cartaz, a palavra Já dá a ideia de 

 

(A) duvida  

(B) tempo 

(C) negação 

(D) alternativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


