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2º teste ALFAMAT – junho 2012                                                            Ciclo 2 – 2º ano 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01, 02, 03, 04 E 05. 

 

O jabuti e o urubu 

 

Do alto de um tucumanzeiro, um urubu admirava o nascer do sol quando ouviu uma voz. Era um 

jabuti que pedia: 

― Ei, amigo urubu! Por gentileza, jogue uns tucumãs daí de cima! 

O urubu puxou um cacho de tucumãs e falou: 

― Lá vai! Pegue uns pra você mas deixe alguns pra mim! 

O jabuti começou a devorar os frutos. Ele comeu e comeu, até não sobrar nenhum. 

Ao chegar ao solo, o urubu gritou: 

― Onde estão meus tucumãs? 

― Eu os coloquei naquele buraco. Espere aqui que eu vou buscá-los - disse o jabuti, se enfiando na 

terra até desaparecer. 

O urubu cansou de esperar e foi embora. 

 
Adaptado de: TAYLOR, Sean. Cobra-Grande: histórias da Amazônia. São Paulo. Edições SM, 2008.  

 

QUESTÃO 01  

Na narrativa, o trecho “O urubu cansou de esperar e foi embora“ corresponde   

 

(A) à INTRODUÇÃO. 

(B) ao DESENVOLVIMENTO. 

(C) ao CLÍMAX. 

(D) ao DESFECHO. 

 

QUESTÃO 02  

O CLÍMAX acontece quando  

 

(A) o jabuti se enfia na terra e desaparece. 

(B) o urubu está no alto do tucumanzeiro. 

(C) o jabuti pede para o urubu jogar os tucumãs. 

(D) o urubu joga os tucumãs para o jabuti. 

 

QUESTÃO 03  

Na INTRODUÇÃO da história, o urubu está  

 

(A) esperando o jabuti sair do buraco. 

(B) no chão falando com o jabuti. 

(C) no alto do tucumanzeiro. 

(D) jogando os tucumãs para o jabuti. 

 

QUESTÃO 04  

A história aconteceu de  

 

(A) tarde. 

(B) manhã. 

(C) noite. 

(D) madrugada. 

 

QUESTÃO 05  

No trecho “O jabuti começou a devorar os frutos”, o termo em destaque substitui a palavra 

 

(A) urubus. 

(B) jabutis. 

(C) tucumanzeiros.  

(D) tucumãs. 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 06 E 07. 

 

A Lenda do Uirapuru 

 

Em uma aldeia, um índio guerreiro apaixonou-se pela mulher do grande cacique. O índio, sem 

poder se aproximar dela, pediu ao deus Tupã que o transformasse em um pássaro. 

Tupã, atendendo ao pedido do jovem apaixonado, transformou-o em um pássaro vermelho, cor 

de telha, que à noite cantava para sua amada.  

Impressionado com a beleza do canto desse pássaro, o cacique foi a sua caça acabando por se 

perder, para sempre, na floresta. Assim, o pássaro pode voltar à aldeia e continuar cantando para o seu 

grande amor. Hoje ele é conhecido como Uirapuru. 
Adaptado de: http://www.istoeamazonia.com.br 

 

QUESTÃO 06  

A expressão “jovem apaixonado” corresponde ao 

 

(A) índio guerreiro. 

(B) grande cacique. 

(C) deus Tupã. 

(D) deus Sol. 

 

QUESTÃO 07 

No trecho “Hoje ele é conhecido como Uirapuru”, a palavra destacada 

refere-se ao 

 

(A) cacique. 

(B) pássaro. 

(C) sabiá. 

(D) deus. 

 

 

LEIA O POEMA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 08, 09 E 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

No trecho “Sou esperta pra chuchu:”, a expressão destacada quer 

dizer que a preguiça é 

 

(A) comilona. 

(B) pouca esperta. 

(C) muito esperta. 

(D) ignorante. 

 

QUESTÃO 09 

No trecho “Que o afobado come cru!”, a expressão em destaque 

corresponde à idéia que 

 

(A) a pressa é necessária para tudo. 

(B) a comida deve ser bem cozida. 

(C) devemos comer bem rápido. 

(D) não é bom fazer as coisas com pressa. 

 
QUESTÃO 10 

O poema sugere que a preguiça está 

 

(A) reclamando. 

(B) convidando. 

(C) brincando. 

(D) chorando. 

 

 

Preguiça 

 

Alto lá! Sou vagarosa, 

Porém, preguiçosa, não! 

Caso eu fosse preguiçosa 

Não faria cocô no chão. 

 

 

Não iria ter o trabalho 

De sair do meu lugar 

E descer de galho em galho 

Para no solo chegar. 

 

 

Na verdade, garotada, 

Sou esperta pra chuchu: 

Jamais me afobo, por nada, 

Que o afobado come cru! 

 

 
SIQUEIRA, A. J. Paca, tatu, cutia não! 

Belém, SECULT, 2008 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 11, 12, 13 E 14. 

 

A lenda da moça do táxi 

 

Certa madrugada, uma bela moça fez sinal para um táxi na frente do cemitério Santa Izabel. Ao 

entrar no carro, ela pediu ao motorista que a levasse a sua residência, informando-lhe o endereço.  

Lá chegando, a moça explicou que estava sem dinheiro e que, por isso, ele deveria voltar naquele 

lugar, no dia seguinte, para que ela pudesse lhe pagar. Contrariado, ele teve que concordar com o seu 

pedido.  

No outro dia, ao retornar àquela casa, o taxista foi recebido por uma senhora a quem relatou o que 

acontecera. Muito surpresa, ela lhe disse que ali não morava nenhuma moça. 

Foi então que o motorista viu o retrato da moça na parede e, apontando para a foto, falou que 

aquela pessoa havia pegado o seu táxi. A senhora explicou que a jovem do retrato era sua filha e que já 

morava no céu há muito tempo.  

O taxista ficou todo arrepiado e, mais que depressa, entrou no táxi e foi embora. 
 

Adaptado de: www.recantodasletras.com.br/contosdeterror/240136 
 

 

QUESTÃO 11  

Na narrativa, o segundo e terceiro parágrafos correspondem  

 

(A) ao CLÍMAX.  

(B) ao DESFECHO.  

(C) a INTRODUÇÃO.  

(D) ao DESENVOLVIMENTO.  

 

 

QUESTÃO 12 

No trecho “Muito surpresa, ela lhe disse...”, a palavra em destaque refere-se  

 

(A) ao cemitério. 

(B) ao taxista. 

(C) à moça. 

(D) ao táxi. 

 

 

QUESTÃO 13  

A expressão “morava no céu” indica que a moça que pegou o táxi estava 

 

(A) viajando. 

(B) doente. 

(C) morta. 

(D) de férias. 

 

 

QUESTÃO 14  

O trecho “O taxista ficou todo arrepiado...” indica que ele ficou com 

 

(A) medo. 

(B) raiva. 

(C) alegre. 

(D) triste. 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 15, 16, 17 E 18. 

 

A festa junina na floresta 

 

A onça, sabendo por acaso que haveria festa junina em uma clareira na floresta, tratou logo de 

vestir uma calça rasgada e um chapéu de palha: 

― Se pensam que eu vou ficar de fora dessa festa, estão muito enganados!  

Na clareira, a alegria era geral. O macaco com a sanfona e o tatu com o pandeiro faziam miséria. 

O lobo tocava seu violão e a cutia batucava com muita alegria. 

A anta anunciava: ― Pessoal! A quadrilha vai começar!  

De repente, ouviram a onça gritando: 

― Que cercado é esse? Abram o portão que eu quero entrar!  

O tamanduá se pôs a sua frente e disse:  

― Sabe comadre onça, como a senhora tem almoçado os nossos amigos, não nos sentimos muito 

tranquilos com a sua presença e por isso não a convidamos para a festa.  

A onça ficou envergonhada e foi embora de cabeça baixa. 

O tamanduá chamou a quadrilha e eles dançaram até o sol raiar. 

 

Moral: a confiança é muito importante para a amizade.      
  

Adaptado de http://www.historiasecontos.com.br 
QUESTÃO 15  

A expressão “faziam miséria” significa que   

 

(A) tocavam bem. 

(B) tocavam mal. 

(C) eram miseráveis. 

(D) faziam coisas erradas. 

 

 

QUESTÃO 16  

O CLÍMAX da narrativa está no fato  

 

(A) da onça saber que ia ter festa na floresta. 

(B) dos bichos dançarem alegremente até o sol raiar. 

(C) do macaco tocar sanfona e o tatu pandeiro. 

(D) da onça ouvir o tamanduá, ficar envergonhada e ir embora. 

 

 

QUESTÃO 17  

Na INTRODUÇÃO da narrativa, a onça  

 

(A) vai embora envergonhada.  

(B) ouve o tamanduá. 

(C) veste uma calça rasgada e um chapéu de palha. 

(D) bate gritando no portão da festa. 

 

 

QUESTÃO 18  

O cercado e o portão indicam que os bichos  

 

(A) queriam que ninguém visse o que eles faziam. 

(B) estavam preocupados com a sua segurança. 

(C) cobravam ingresso para entrar na festa. 

(D) deixavam entrar apenas os bichos mais ricos. 
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LEIA O POEMA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 19 E 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA O TEXTO SOBRE A ARIRANHA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 21 E 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Belém de todos 

(fragmentos) 

 

És a cidade morena 

Repleta de encantos mil 

És a metrópole da Amazônia 

Do nosso amado Brasil. 

(...) 

Nossa história começa na Cidade Velha 

Onde o turista, então, conhecerá 

Belíssimos pontos turísticos 

Da nossa Belém do Pará. 

(...) 

Passear por Belém é, com certeza 

Descobrir um Brasil Amazônico 

Cheio de pura natureza 

E monumentos arquitetônicos. 

 

Belém, externa beleza natural 

Nos animais do Museu Emílio Goeldi 

Nas plantas do Bosque Rodrigues Alves 

E nas garças do Mangal. 
 

SANTOS, I. P. Belém de todos. In: O cotidiano da 
cidade. Belém. IPAMB, 2011 

 

QUESTÃO 19  

A expressão “metrópole da Amazônia” refere-se  

 

(A) à Cidade Velha. 

(B) aos pontos turísticos. 

(C) ao Brasil. 

(D) a Belém. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20  

O poema indica que Belém 

 

(A) tem uma paisagem natural pobre. 

(B) é uma cidade pequena do interior. 

(C) tem um grande potencial turístico. 

(D) é uma cidade sem muitos atrativos. 

 

 

QUESTÃO 21  

No trecho “Sua orelha é pequena...”, a palavra 

destacada refere-se à 

 

(A) ariranha. 

(B) lontra. 

(C) pelagem. 

(D) cauda. 

 

 

QUESTÃO 22  

No texto, a palavra castanha tem o sentido de uma 

 

(A) cidade. 

(B) árvore. 

(C) cor. 

(D) fruta. 

 
 

Ariranha 

 

(Fragmento) 

 

A ariranha é parecida com a lontra, porém 

maior. Possui pelagem castanha, curta e 

sedosa. Sua orelha é pequena e os pés 

largos. A cauda é cilíndrica e muito 

musculosa. 

 

 
MITSUNAGA, Marli. Guia ecokids: animais brasileiros 

ameaçados de extinção. São Paulo: Editora 
Caramelo, 2004. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

OBSERVE A EMBALAGEM COM AÇAÍ E AS INFORMAÇÕES DE SUA ETIQUETA PARA RESPONDER ÀS 

QUESTÕES 23, 24 E 25. 

 

QUESTÃO 23 

Quantas dessas embalagens com açaí serão necessárias para totalizar 2 litros? 

 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

 

QUESTÃO 24  

A validade do açaí dessa embalagem corresponde a 

 

(A)  6 horas. 

(B) 12 horas. 

(C) 24 horas. 

(D) 36 horas. 

 

QUESTÃO 25  

O custo de 3 embalagens com açaí é 

 

(A) R$ 22,50  

(B) R$ 24,80  

(C) R$ 26,20  

(D) R$ 28,70 

 

OBSERVE O PACOTE DE TAPIOCA E AS INFORMAÇÕES DE SUA ETIQUETA PARA RESPONDER ÀS 

QUESTÕES 26 E 27. 

 

QUESTÃO 26  

Quantos desses pacotes serão necessários para totalizar 1 quilograma de tapioca? 

 

(A) 2  

(B) 3  

(C) 4  

(D) 5  

 

QUESTÃO 27  

Se Ana comprou 4 pacotes de tapioca, qual das alternativas abaixo indica 

corretamente as cédulas e moedas que ela utilizou para pagar a sua 

compra? 

 

(A) 1 cédula de 2 reais, 1 moeda de 1 real, 1 moeda de 50 centavos e 1 

moeda de 25 centavos. 

(B) 1 cédula de 2 reais, 1 moeda de 1 real, 1 moeda de 50 centavos e 1 

moeda de 5 centavos. 

(C) 1 cédula de 5 reais, 1 cédula de 2 reais, 1 moeda de 50 centavos e 1 

moeda de 25 centavos. 

(D) 1 cédula de 5 reais, 1 cédula de 2 reais, 1 moeda de 1 real, 1 moeda de 

50 centavos, 1 moeda de 25 centavos e 1 moeda de 5 centavos. 
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LEIA A RECEITA DO TACACÁ QUE MARIA VAI PREPARAR E RESPONDA ÀS QUESTÕES 28, 29, 30, 31 E 

32. 

 

QUESTÃO 28   

Quantas garrafas de 250 ml de tucupi 

Maria deve comprar para obter a 

quantidade solicitada na receita? 

 

(A) 5  

(B) 6  

(C) 7  

(D) 8  

 

 

QUESTÃO 29   

Sabendo que as xícaras que Maria 

possui têm a capacidade de 180 ml, 

que quantidade de água será usada na 

receita do tacacá? 

 

(A) 530 ml  

(B) 690 ml  

(C) 720 ml  

(D) 810 ml  

 

 

QUESTÃO 30    

Sabendo que Maria comprou 1 

quilograma de camarão, que 

quantidade sobrará após o preparo do 

tacacá? 

 

(A) 300 g  

(B) 500 g  

(C) 650 g  

(D) 700 g  

 

QUESTÃO 31   

Em que horário ficou pronto o tacacá, sabendo que Maria começou a prepará-lo às 8 horas da manhã? 

 

(A) 8 horas e 30 minutos 

(B) 9 horas 

(C) 9 horas e 30 minutos 

(D) 10 horas 

 

 

QUESTÃO 32  

Se Maria iniciou o preparo do tacacá às 8 horas, que relógio indica corretamente o horário que ela retirou 

do fogo a panela com o tucupi e os temperos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

RECEITA DE TACACÁ 

 

Tempo de preparo: 1hora e 30 minutos 

 

INGREDIENTES 

 

2 litros de tucupi 

4 dentes de alho 

chicória, alfavaca 

1 colher (chá) de sal 

2 maços de jambu 

500 g de camarão salgado e sem cabeça 

4 xícaras de água 

1/2 xícara de goma de mandioca 

pimenta de cheiro 

 

MODO DE PREPARO 

1 - Cozinhe o tucupi com o alho, a chicória, a alfavaca 

e o sal por 30 minutos. 

2 - Em outra panela, cozinhe o jambu até os talos ficarem 

macios. Escorra a água e deixe-o reservado. 

3 - Coloque os camarões, temporariamente, de molho em 

uma vasilha com água para retirar o excesso de sal.  

4 - Ferva 4 xícaras de água com sal a gosto. Dissolva a 

goma em água fria e acrescente, ao poucos, na água 

fervente até ficar um mingau grosso. 
 

Sirva em uma cuia seguindo a sequência: duas colheres de 

sopa de tucupi, uma concha de goma, uma concha de 

tucupi, algumas folhas de jambu, 5 camarões, e pimenta a 

gosto. 
 

Fonte: http://www.receitastipicas.com/receitas/tacaca.html 
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OBSERVE AS INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS A SEGUIR E RESPONDA ÀS QUESTÕES 33, 34, 35, 36 E 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33  

Sabendo que Marta vai precisar de 50 cm de fita de veludo para cada um dos 5 vestidos que está 

costurando, quantos metros terá que comprar? 

 

(A) 2 metros 

(B) 2 metros e meio 

(C) 3 metros 

(D) 3 metros e meio 

 

QUESTÃO 34 

O custo de 50 cm de fita de veludo é? 

 

(A) R$ 2,10 

(B) R$ 2,30 

(C) R$ 2,50 

(D) R$ 2,80 

 

QUESTÃO 35  

O tamanho do cinto corresponde a 

 

(A) 1 metro e 10 centímetros 

(B) 10 metros 

(C) 11 metros e 10 centímetros  

(D) 110 metros 

 

QUESTÃO 36  

O custo de 3 cintos é 

 

(A) 91,20 

(B) 93,80 

(C) 95,40 

(D) 98,70 

 

QUESTÃO 37  

Sabendo que uma parede tem 4 metros de largura, 

quantas unidades de lajota decorada serão necessárias 

para fazer o rodapé? 

 

(A) 10 unidades 

(B) 15 unidades 

(C) 20 unidades 

(D) 25 unidades 

CINTO DE COURO 

Tamanho: 110 cm 

Preço da unidade: R$ 32,90 

LAJOTA DECORADA PARA 

RODAPÉ 
Comprimento: 20 cm 

Preço da unidade: R$ 2,70 

FITA DE VELUDO 

 

Preço do metro: R$ 5,00 
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OBSERVE A PLANTA BAIXA DA CASA DE JOÃO REPRESENTADA NA MALHA QUADRICULADA A SEGUIR. 

SABENDO QUE O LADO DE CADA QUADRADO QUE COMPÕE A MALHA MEDE 1 m, RESPONDA ÀS 

QUESTÕES 38, 39, 40, 41 E 42. 

 

 

 

QUESTÃO 38  

O perímetro da sala é 

 

(A) 12 m 

(B) 16 m 

(C) 18 m 

(D) 20 m 

 

 

QUESTÃO 39  

O perímetro do banheiro é 

 

(A)  8 m 

(B)  9 m 

(C) 10 m 

(D) 11 m 

 

 

QUESTÃO 40  

A área da cozinha é 

 

(A) 20 m² 

(B) 22 m² 

(C) 24 m² 

(D) 26 m² 

 

 

QUESTÃO 41  

A área do quarto é 

 

(A) 11 m² 

(B) 15 m² 

(C) 17 m² 

(D) 19 m² 

 

 

QUESTÃO 42  

A área total da casa é 

 

(A) 60 m² 

(B) 62 m² 

(C) 64 m² 

(D) 66 m² 
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OBSERVE OS RETÂNGULOS SOMBREADOS NAS MALHAS QUADRICULADAS A SEGUIR. SABENDO QUE O 

LADO DE CADA QUADRADO QUE COMPÕE A MALHA MEDE 1 m, REPONDA ÀS QUESTÕES 43 E 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 43 

O perímetro do Retângulo 1 é 

 

(A) 15 m 

(B) 16 m 

(C) 17 m 

(D) 18 m 

 

 

 

QUESTÃO 44  

A área do Retângulo 2 é 

 

(A)  8 m²  

(B)  9 m² 

(C) 10 m² 

(D) 11 m² 

 

 

Retângulo 1 Retângulo 2 


