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3º teste ALFAMAT – Ciclo II – 1º ano - outubro/2012 PMB/SEMEC/NIED

Aguarde instruções para iniciar.
Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.

BLOCO 1 - MATEMÁTICA

QUESTÃO 01
Observe a figura representada na malha quadriculada, em destaque, 
e marque a alternativa que corresponde à correta AMPLIAÇÃO dos 
seus lados.

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

QUESTÃO 02
Observe a figura representada na malha quadriculada, em destaque, e marque a 
alternativa correspondente à redução de seus lados à metade.

           (A)           (B)      (C)                       (D) 
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QUESTÃO 03 
A PIRÂMIDE tem  

                                                Pirâmide                     

(A) 2 vértices.
(B) 3 vértices.
(C) 5 vértices.
(D) 6 vértices.

QUESTÃO 04
A alternativa que corresponde à PLANIFICAÇÃO do cilindro é

QUESTÃO 06
Um QUADRILÁTERO tem

(A) 2 lados
(B) 3 lados
(C) 4 lados
(D) 5 lados

BLOCO 1 - MATEMÁTICA

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

QUESTÃO 05
Dos polígonos representados abaixo, o que tem 5 LADOS é o

           Trapézio                  Pentágono           Quadrado                     Triângulo

(A) triângulo.
(B) pentágono.
(C) trapézio.
(D) quadrado.
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QUESTÃO 10
O número 0,5 corresponde à FRAÇÃO

BLOCO 1 - MATEMÁTICA
QUESTÃO 07
O polígono que tem todos os LADOS OPOSTOS PARALELOS é o

               Trapézio                            Retângulo                Triângulo              Pentágono

(A) Trapézio
(B) Retângulo
(C) Triângulo
(D) Pentágono

QUESTÃO 08
O TRAPÉZIO é um tipo de quadrilátero que está representado na alternativa

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

QUESTÃO 09
Observe as partes que foram consumidas da pizza ao lado. A 
alternativa que corresponde à representação numérica dessas 
partes é

(A)                                                (B) 

(C)                                                 (D)

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

QUESTÃO 11
Sabendo que Paulo mede 1,75 m e seu filho Pedro 1,22 m, a DIFERENÇA entre as suas 
alturas é

(A) 0,50 m
(B) 0,51 m
(C) 0,53 m
(D) 0,59 m
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Aguarde instruções para iniciar.
Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.

QUESTÃO 13 
Das praias que aparecem no mapa da Ilha do Mosqueiro, a que fica MAIS PRÓXIMA da 
ponte Sebastião Oliveira é a

(A) do Farol.
(B) do Chapéu Virado.
(C) do Paraíso.
(D) da Baía do Sol.

BLOCO 2 - MATEMÁTICA

QUESTÃO 12
No mapa ao lado, o RIO GUAMÁ está 
mais próximo da

(A) Ilha do Mosqueiro.
(B) Área continental de Belém.
(C) Ilha de Caratateua.
(D) Ilha do Cotijuba.
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QUESTÃO 14 
Observe a representação do percurso que os romeiros fazem no Círio.

O romeiro que saiu da Catedral e, no momento, se encontra no ponto A, percorreu a 
distância aproximada de

(A) 0,8 km
(B) 1,5 km
(C) 3,1 km
(D) 4,3 km

QUESTÃO 15
A balança representada, a seguir, registrou o momento em que o açougueiro pesou uma 
porção de carne para sua cliente. A quantidade de carne que ela levou foi

(A) 3,0 kg
(B) 3,1 kg
(C) 3,3 kg
(D) 3,5 kg

QUESTÃO 16 
Observe a imagem, a seguir, e marque a alternativa que corresponde à fração do bolo que 
está no prato.

BLOCO 2 - MATEMÁTICA

  (A)  (B) (C)   (D) 
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QUESTÃO 19
Dos sólidos geométricos representados, a seguir, os CORPOS REDONDOS são

QUESTÃO 17
O copo que apresenta   1/4  da sua capacidade com suco é o da alternativa

QUESTÃO 18
Observe o preço unitário dos produtos abaixo. 

BLOCO 2 - MATEMÁTICA

             Cone                      Pirâmide                    Cilindro                  Paralelepípedo

(A) o cone e o cilindro.
(B) a pirâmide e o paralelepípedo.
(C) a pirâmide e o cone.
(D) o cilindro e o paralelepípedo.

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

       Pipoca                         Goma de mascar                 Bombom
      R$ 0,30                             R$ 0,25                            R$ 0,10

O custo total de 1 pipoca, 2 caixinhas de goma de mascar e 3 bombons é

(A) R$ 1,00
(B) R$ 1,10
(C) R$ 1,20
(D) R$ 1,50
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QUESTÃO 20 
O total das medidas de massa indicadas nas balanças é

(A) 1,015 kg
(B) 1,034 kg
(C) 1,062 kg
(D) 1,085 kg

QUESTÃO 22
Sabendo que na bandeja, a seguir, há 20 brigadeiros, a quantidade que equivale a 50% 
deste total é

QUESTÃO 21
Sabendo que tentamos dividir em quatro partes iguais o sanduiche representado abaixo, o 
PERCENTUAL aproximado que equivale a uma dessas parte é

BLOCO 2 - MATEMÁTICA

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

(A)   10%
(B)   25%
(C)   50%
(D) 100%
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Aguarde instruções para iniciar.
Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.

LEIA O TEXTO, A SEGUIR, E RESPONDA ÀS QUESTÕES 23, 24, 25, 26 E 27.

QUESTÃO 23
O trecho “Reúne, anualmente, cerca de dois milhões de romeiros” corresponde a

(A) uma pergunta.
(B) uma opinião.
(C) um pedido.
(D) um fato.

QUESTÃO 24
O trecho que corresponde a uma OPINIÃO é 

(A) “Realizado em Belém do Pará há mais de dois séculos”
(B) “...é provavelmente a mais bela procissão católica do Brasil e do mundo”
(C) “...ocorre no segundo domingo de outubro”
(D) “a procissão sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário de Nazaré”

QUESTÃO 25
O trecho “...no segundo domingo de outubro” dá ideia de

(A) tempo.
(B) condição.
(C) lugar.
(D) alternativa.

QUESTÃO 26
O trecho “...para adoração dos fiéis...” dá ideia de

(A) alternativa.
(B) negação.
(C) finalidade.
(D) dúvida.

BLOCO 3 - LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 27
Os romeiros se reúnem, anualmente, em Belém PORQUE

(A) querem aparecer nas televisões do mundo todo.
(B) precisam andar aproximadamente 3,6 km.
(C) não têm outros compromissos no segundo domingo.
(D) desejam homenagear Nossa Senhora de Nazaré.

Círio de Nazaré 2012

Realizado em Belém do Pará há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré é 
provavelmente a mais bela procissão católica do Brasil e do mundo. Reúne, 
anualmente, cerca de dois milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas 
da capital do Estado para homenagear a Nossa Senhora de Nazaré.                     

Tradicionalmente, no segundo domingo de outubro, a procissão sai da Catedral de 
Belém e segue até à Praça Santuário de Nazaré, em um percurso de aproximadamente 
3,6 km, onde a imagem da Virgem fica exposta para adoração dos fiéis durante 15 
dias.             

Adaptado de: http://www.valeverdeturismo.com.br/lerpacote.php?p=253
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LEIA O TEXTO, A SEGUIR, E RESPONDA ÀS QUESTÕES 28, 29, 30, 31, 32 E 33.

Pardal na cozinha

Um pardalzinho com fome
pousou no chão da cozinha.
Olha em volta, tudo calmo.

Pode catar farelinho.
A cozinha está quieta
E o brilho da manhã

Ilumina tudo, faz festa!
Que beleza de cozinha...

Vai pensando o pardalzinho.

De repente alguém chega.
Pardal tem medo

e se espanta.
Oh! Que susto ele leva!

Parece um gigante na cozinha!...
Minha nossa, minha santa!
Na mesma hora o bichinho
Levanta um vôo depressa.

E quando ele vai embora,
Se juntar aos sabiás,

Vai deixando uma saudade
Naquele gigante bobo

Que era só um menininho
Que sempre sonhava ter
Um amigo pardalzinho.

Adaptado de: SORRENTI, Neusa. A poesia 
vai à escola: reflexões,comentários e dicas 

de atividades. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007

QUESTÃO 28 
A CAUSA do pardal ter saído depressa da 
cozinha foi 

(A) o compromisso que tinha com os sabiás.
(B) o medo que sentiu do menino.
(C) a saudade de seus filhotes.
(D) a falta de alimentos na cozinha.

QUESTÃO 29 
O verso que expressa uma OPINIÃO é

(A) “Pousou no chão da cozinha”
(B) “Pode catar farelinho”
(C) “Que beleza de cozinha...”
(D) “De repente alguém chega.”.

QUESTÃO 30 
No trecho “Levanta um vôo depressa” a 
palavra destacada indica 

(A) lugar.
(B) modo.
(C) negação.
(D) dúvida.

QUESTÃO 31 
O que MOTIVA o pardal catar farelinho na 
cozinha é 

(A) estar com fome.
(B) não ter medo de nada.
(C) ser preguiçoso.
(D) não poder voar.

QUESTÃO 32  
No trecho “Parece um gigante na cozinha!...” a palavra destacada dá ideia de

(A) condição.
(B) alternativa.
(C) dúvida.
(D) tempo.

QUESTÃO 33
Depois que o pardalzinho vai embora da cozinha

(A) o menininho vira um gigante feroz.
(B) o menininho fica com saudade.
(C) a cozinha fica iluminada.
(D) os sabiás comem os farelos.
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Aguarde instruções para iniciar.
Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.

BLOCO 4 - LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA OS TEXTOS 1 E 2 E RESPONDA ÀS QUESTÕES 34, 35 e 36. 

QUESTÃO 34
O DIREITO DA CRIANÇA é assunto 

(A) do TEXTO 1 e do TEXTO 2.
(B) somente do TEXTO 1.
(C) somente do TEXTO 2.
(D) de nenhum dos dois textos.

QUESTÃO 35
De acordo com o TEXTO 1, a dificuldade no cumprimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente no Brasil acontece PORQUE

(A) ainda há exploração da criança e privação de seus direitos.
(B) as crianças não se importam com os seus direitos.
(C) os países assinaram a Convenção dos Direitos da Criança.
(D) as crianças não têm direitos humanos como às outras pessoas.

QUESTÃO 36
Os TEXTOS 1 e 2 são

(A) duas notícias.
(B) uma receita e uma charge.
(C) um texto informativo e um poema.
(D) duas fábulas.

TEXTO 1

Existem direitos especiais para as 
crianças?

As crianças são pessoas à parte e, 
nessa condição, dispõem de direitos 
humanos, tal como os adultos. Mas elas 
são mais frágeis e dependem dos maiores 
para viver. Em 1989, no âmbito da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
192 países assinaram a Convenção dos 
Direitos da Criança. No Brasil, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente vem sendo 
implantado, com muitas dificuldades. 
Cada dia a polícia brasileira descobre 
lugares onde há exploração do trabalho 
infantil e privação da criança ao direito de 
ir à escola.        

Adaptado de: GANDON, Odile. Para entender o 
mundo: os grandes desafios de hoje e de 

amanhã. São Paulo: Edições SM, 2007.

TEXTO 2

Os direitos das crianças segundo Ruth 
Rocha

(Fragmentos)

Toda criança do mundo
Deve ser bem protegida

Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Direito de perguntar...
Ter alguém pra responder.

A criança tem direito
De querer tudo saber.

(...)
Tem direito à atenção

Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão

Direito de ter brinquedos.
(...)

Embora eu não seja rei,
Decreto, neste país,

Que toda, toda criança
Tem direito a ser feliz

ROCHA, Ruth. Quem manda na minha boca 
sou eu!. São Paulo: Ática, 2008
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LEIA OS TEXTOS 1 E 2 E RESPONDA ÀS QUESTÕES 37, 38, 39 E 40.

TEXTO 1

Belém: uma cidade de muitos cheiros
Os cheiros de Belém variam ao longo do 

ano. Há aquele cheiro de chuva que 
domina a cidade de janeiro a junho. Em 
janeiro e fevereiro, as mangueiras 
explodem em frutos. O cheiro de manga 
madura faz com que os moradores andem 
atentos para aquelas que caem das 
árvores.

Em junho, os cheiros de mingau de 
milho e de bolo de macaxeira anunciam as 
festas juninas. Em outubro, a cidade fica 
com cheiro de maniçoba. É que o Círio de 
Nazaré põe todas as cozinhas em ritmo de 
festa. 

Adaptado de: COELHO, Mauro Cezar. A 
Fundação de Belém. Belém: Estudos 

Amazônicos, 2011.

TEXTO 2

Belém do Pará
(Fragmentos)

Bembelelém!
Viva Belém!

Nortista gostosa
Eu te quero bem.

Terra da castanha
Terra da borracha

Terra do biribá bacuri sapoti
Terra de fala cheia de nome indígena

Que a gente não sabe se é de fruta pé de 
pau ou ave de plumagem bonita

Me obrigarás a novas saudades
Nunca mais me esquecerei do teu Largo 

da Sé
(...)

BANDEIRA, Manuel. Melhores poemas Manuel 
Bandeira. São Paulo: Global, 2004.QUESTÃO 37

Os dois textos tratam 

(A) das árvores que estão em extinção.
(B) do Círio de Nazaré e da maniçoba. 
(C) dos problemas do meio ambiente em Belém.
(D) das coisas boas que existem em Belém.

QUESTÃO 38
O autor expressa um sentimento de saudade e de amor por Belém

(A) nos dois textos.
(B) no TEXTO 1.
(C) em nenhum dos textos.
(D) no TEXTO 2.

QUESTÃO 39 
No TEXTO 1, a CAUSA dos moradores ficarem atentos para as mangas que caem das 
árvores é

(A) o calor intenso da cidade.
(B) o cheiro de manga madura.
(C) a proximidade das festas juninas.
(D) o cheiro de maniçoba.

QUESTÃO 40
No TEXTO 2, a expressão “Nortista gostosa” indica

(A) uma opinião sobre Belém.
(B) um fato ocorrido em Belém.
(C) a causa de um acontecimento em Belém.
(D) as frutas da cidade de Belém.
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LEIA O TEXTO, A SEGUIR, E RESPONDA ÀS QUESTÕES 41, 42, 43 E 44.

Historinha

Como sempre distraída
a galinha fez cocô

no chinelo da menina.

A menina ficou brava
e gritou para a galinha:
― Você é encrenqueira

e também muito porquinha!
Ora vá fazer cocô

no poleiro da vizinha!

A galinha fez có có!
A menina fez: xô xô!

Cada uma foi prum lado
e acabou-se a historinha.

Adaptado de: SORRENTI, Neusa. A poesia vai 
à escola: reflexões,comentários e dicas de 

atividades. Belo Horizonte: Autêntica, 2007

QUESTÃO 41 
O cocô da galinha no chinelo da menina 
teve como CONSEQUÊNCIA a

(A) pobreza.
(B) alegria.
(C) união.
(D) briga.

QUESTÃO 42 
O verso “no chinelo da menina” indica 

(A) lugar.
(B) condição
(C) negação
(D) dúvida.

QUESTÃO 43 
O trecho que indica OPINIÃO é

(A) "A menina ficou brava"
(B) "A galinha fez có có!"
(C) "Você é encrenqueira"
(D) "Cada uma foi prum lado"

QUESTÃO 44 
A CAUSA da galinha ter feito cocô no chinelo da menina foi a 

(A) bondade.
(B) distração.
(C) maldade.
(D) vingança.




