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4º teste ALFAMAT – Ciclo II – 2º ano  novembro/2012 PMB/SEMEC/NIED

Aguarde instruções para iniciar.Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.
BLOCO 1  LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA A TIRINHA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01, 02, 03 E 04.

Adaptado de ADSON, Vasconcelos. Aprender juntos língua portuguesa: ensino fundamental. 3.ed. São Paulo: Edições SM, 2011

QUESTÃO 01No primeiro quadrinho, o trecho "Tchau, mãe!" indica uma linguagem
(A) formal.(B) regional.(C) informal.(D) científica.

QUESTÃO 02No primeiro quadrinho, o ponto de exclamação (!) presente no trecho "Nada disso!"indica que a mãe do menino está falando
(A) calmamente.(B) alto.(C) alegremente.(D) baixinho.

QUESTÃO 03No segundo quadrinho, a expressão "cair um toró!" significa que vai
(A) chover muito.(B) iniciar um programa.(C) ocorrer um evento.(D) cair uma árvore.

QUESTÃO 04No quarto quadrinho, o ponto de interrogação (?) no trecho "Pra onde pensa que vai?"indica que a mãe do menino está
(A) fazendo um pedido.(B) dando uma ordem.(C) encorajando seu filho.(D) fazendo uma pergunta.
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3BLOCO 1  LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 05, 06, 07 E 08.

O policial e o caboclo
O policial viu um caboclo pescando sentado na margem de um rio e gritou:― Não sabe que é proibido pescar aqui?― Mas eu num tô pescando! Respondeu assustado.― Isto na sua mão, não é uma vara com uma linha?― É.― E no final da linha, não tem um anzol com uma minhoca?― Tem sinhô!― E a minhoca, não está dentro da água?― Tá.― O senhor está pescando em área proibida!― Não tô não, seu policial! Tô dando banho na minhoca!

Adaptado de http://sandraferrazvieira.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html

QUESTÃO 05Há traço de HUMOR no trecho
(A) "Não sabe que é proibido pescar aqui?"(B) "E no final da linha não tem um anzol com uma minhoca?"(C) "Tô dando banho na minhoca!"(D) "O policial viu um caboclo pescando na margem de um rio e gritou:"
QUESTÃO 06O trecho "Mas eu num tô pescando!" dá ideia de
(A) lugar.(B) negação.(C) tempo.(D) dúvida.
QUESTÃO 07O caboclo disse que estava dando banho na minhoca porque
(A) era muito higiênico e gostava de lavar tudo.(B) ela era seu animal de estimação.(C) queria ver se ela morria afogada.(D) ficou com medo de ser preso pelo policial.
QUESTÃO 08Quando o caboclo ouviu a voz do policial ele ficou
(A) assustado.(B) triste.(C) alegre.(D) aborrecido.
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4BLOCO 1  LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 09, 10 E 11.

Adaptado de http://geografiaem360graus.blogspot.com.br/2011/10/osuseprecariedadedoatendimento.html

QUESTÃO 09As reticências (...), no final da fala do médico, indicam que ele
(A) faz uma pergunta.(B) continua falando.(C) vai fazer um pedido.(D) está falando alto.

QUESTÃO 10O texto trata, PRINCIPALMENTE, dos problemas enfrentados pela maioria dos brasileiros
(A) na educação.(B) no saneamento.(C) na saúde pública.(D) no salário.

QUESTÃO 11Observase IRONIA no trecho
(A) "Em um hospital público..."(B) "O que você está sentido?"(C) "Doutor, eu tô com falta de ar."(D) "Só isso? Pois este hospital..."
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4º teste ALFAMAT – Ciclo II – 2º ano  novembro/2012 PMB/SEMEC/NIED

Aguarde instruções para iniciar.Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.
BLOCO 2  LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 12, 13, 14 E 15.
A Lenda do Pirarucu

QUESTÃO 12Na expressão "achatandolhe", o termo em destaque se refere ao
(A) índio guerreiro.(B) cacique da aldeia.(C) rio Tocantins.(D) deus Tupã.
QUESTÃO 13Na INTRODUÇÃO da história, o índio
(A) foi arrastado pelas águas da chuva.(B) caçava em uma floresta.(C) matava outros índios por prazer.(D) recebeu uma pancada na cabeça.
QUESTÃO 14No DESFECHO da história,
(A) Tupã tomou a decisão de castigar o índio.(B) o índio foi transformado em um peixe.(C) Tupã ordenou que caísse uma tempestade.(D) o índio caçava na floresta.
QUESTÃO 15O trecho que contém uma OPINIÃO é
(A) "Tupã, o deus da sua tribo, tomou uma decisão:"(B) "O corpo de Pirarucu foi arrastado pelas águas da chuva..."(C) "Em uma manhã, enquanto Pirarucu caçava,..."(D) "Pirarucu só pratica maldade e precisa ser castigado!"

Pirarucu era um índio guerreiro, filho do cacique da aldeia, que tinha um espíritoperverso, vaidoso e egoísta. Ele matava outros índios só por prazer. Diante disso, Tupã, odeus da sua tribo, tomou uma decisão:— Pirarucu só pratica maldade e precisa ser castigado!Em uma manhã, enquanto Pirarucu caçava, Tupã ordenou que uma fortetempestade, com raios e trovões, caísse na floresta. Pirarucu correu para se escondermas, com a força dos ventos, os galhos de uma árvore caíram em cima dele, achatandolhe a cabeça e fazendoo desmaiar.O corpo de Pirarucu foi arrastado pelas águas da chuva e levado para o fundo do rioTocantins, no qual se transformou em um enorme peixe avermelhado de grandes escamase cabeça chata.
Adaptado de http://www.sumauma.net/amazonian/lendas/lendaspirarucu.html
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6BLOCO 2  LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 16, 17, 18 E 19.

FragmentosColeta de Emaús mobiliza Belém com doações para projeto social
As calçadas de Belém ficaram lotadas de computadores, móveis e eletrodomésticosquebrados durante todo o domingo (30). É que moradores de vários bairros juntaramobjetos que não funcionavam mais para doálos ao projeto República de Emaús, queatende crianças, adolescentes e jovens em Belém com cursos profissionalizantes e váriasações sociais.O evento é conhecido como "a Coleta de Emaús" e acontece uma vez por ano. Aolongo do dia, mais de 1.200 voluntários passaram para recolher as doações de casa emcasa. Para a professora Jacilene Guedes, a solidariedade recompensa. "É maravilhoso egratificante participar. Só quem participa é quem sabe da emoção de ajudar alguém. Essafoi a minha primeira de muitas doações para o Emaús", assegura.

Disponível em: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/09/coletadeemausmobilizabelemcomdoacoesparaprojetosocial.html

QUESTÃO 16A FINALIDADE do texto é
(A) alertar.(B) convidar.(C) divertir.(D) informar.
QUESTÃO 17O trecho que indica uma OPINIÃO é
(A) "As calçadas de Belém ficaram lotadas..."(B) "O evento é conhecido como "a Coleta de Emaús..."(C) "É maravilhoso e gratificante participar..."(D) "...atende crianças, adolescentes e jovens em Belém..."
QUESTÃO 18A CAUSA da realização da "Coleta de Emaús" é
(A) montar uma loja e ganhar muito dinheiro com a venda dos produtos.(B) contribuir para a profissionalizaçao de jovens e adolescentes.(C) limpar as casas que estão entulhadas de coisas quebradas.(D) consertar os produtos e devolvêlos para os proprietários.
QUESTÃO 19O trecho que dá a ideia de TEMPO é
(A) "...durante todo o domingo"(B) "mais de 1.200 voluntários"(C) "As calçadas de Belém..."(D) "...de casa em casa"
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7BLOCO 2  LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO 1 E O TEXTO 2 E RESPONDA ÀS QUESTÕES 20, 21 E 22.

TEXTO 1

2

l

QUESTÃO 20O tema VIOLÊNCIA NA ESCOLA é tratado
(A) somente no TEXTO 1.(B) no TEXTO 1 e TEXTO 2.(C) somente no TEXTO 2.(D) em nenhum dos textos.
QUESTÃO 21No TEXTO 1, o menino MAIOR está
(A) encorajando o MENOR.(B) brincando com o MENOR.(C) maltratando o MENOR.(D) ensinando o MENOR.

QUESTÃO 22O TEXTO 1 e o TEXTO 2 são, respectivamente,
(A) anúncio e poema.(B) receita e convite.(C) fábula e carta.(D) charge e notícia.

TEXTO 2
Ministério da Educação (MEC) fazparceria para combater violência nasescolas
Para diminuir a violência nas escolasbrasileiras, o Ministério da Educação (MEC)assinou nesta quintafeira, 20 de setembrode 2012, uma parceria com o ConselhoFederal de Psicologia para a realização deestudos, elaboração de materiais didáticos eformação de professores para o combate àviolência no ambiente escolar.“Sabemos que cerca de 8 mil jovens,meninos e meninas, voltam da escola comtodo tipo de humilhação. Precisamos tratar aviolência na escola com responsabilidade ecuidado, no sentido do respeito ao outro eaos direitos humanos. Os professores ealunos também precisam aprender asolucionar os conflitos por meio de diálogo”,disse o ministro Aloizio Mercadante.

Adaptado de www.estadao.com.br/noticias/vidae,mecfazparceria
comconselhofederaldepsicologiaparacombaterviolencianas

escolas,933488,0.htm. 20/09/2012
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4º teste ALFAMAT – Ciclo II – 2º ano  novembro/2012 PMB/SEMEC/NIED

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

QUESTÃO 24Dentre os bairros indicados na tabela a seguir, os que possuem população cuja maioria éformada por MULHERES são

(A) Jurunas e Canudos.(B) Murubira e Água Boa.(C) Água Boa e Jurunas.(D) Canudos e Murubira.

QUESTÃO 23De acordo com o gráfico ao lado, osbairros MAIS populosos de Belémsão

(A) Benguí e São Brás.(B) Terra Firme e Sacramenta.(C) Guamá e Terra Firme.(D) Sacramenta e Benguí.

BLOCO 3  MATEMÁTICA

QUESTÃO 25
Do total de enfeites natalinos observados no festão abaixo, o percentual que corresponde à
quantidade de ESTRELAS é

(A) 15%(B) 25%(C) 50%(D) 75%
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9BLOCO 3  MATEMÁTICA
QUESTÃO 26Das pizzas representadas a seguir, aquelas cujas partes consumidas são EQUIVALENTEScorrespondem à alternativa

(A) 1 e 3(B) 2 e 3(C) 1 e 4(D) 2 e 4
QUESTÃO 27Sabendo que Zeca consumiu de uma barra de chocolate, a alternativa que indica oNÚMERO DECIMAL correspondente a essa fração é
(A) 0,1(B) 0,6(C) 6,0(D) 6,1
QUESTÃO 28Sabendo que a reta numerada, abaixo, representa a linha do tempo de um determinadoperíodo e que a seta indica o ANO DE INAUGURAÇÃO do Theatro da Paz, a alternativacorrespondente a esse ano é

(A) 1870(B) 1875(C) 1878(D) 1880

QUESTÃO 29A altura da Árvore de Natal, ao lado, é

(A) 5,3 m(B) 5,5 m(C) 5,7 m(D) 5,9 m
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10BLOCO 3  MATEMÁTICA

QUESTÃO 31Fontes oficiais indicam que em 2010, no bairro Brasília em Outeiro, havia 6.019habitantes. Este número é composto de

(A) 1 centena.(B) 6 centenas.(C) 19 centenas.(D) 60 centenas.

QUESTÃO 30De acordo com fontes oficiais, no ano de 2010, havia no bairro Baía do Sol, emMosqueiro, 1.247 habitantes. Este número é formado por
(A) 1 milhar, 24 dezenas e 7 unidades.(B) 1 milhar, 2 centenas e 47 dezenas.(C) 1 milhar, 24 centenas e 7 unidades.(D) 1 milhar, 2 centenas e 47 dezenas.

QUESTÃO 32Para enfeitar sua casa no Natal, Dona Maria comprou 2,50 m de fitas natalinas listradas,1,30 m de fitas estreladas e 3,70 m de fitas quadriculadas. A quantidade total de fitacomprada por Dona Maria foi

(A) 7,10 m(B) 7,50 m(C) 7,70 m(D) 7,90 m

QUESTÃO 33Sabendo que o lado de cada quadrícula da malha abaixo mede 1 m, o PERÍMETRO daBandeira do Brasil nela representada é

(A) 14 m(B) 16 m(C) 18 m(D) 19 m
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4º teste ALFAMAT – Ciclo II – 2º ano  novembro/2012 PMB/SEMEC/NIED

Aguarde instruções para iniciar.Você terá 25 minutos para responder a este bloco de questões.
BLOCO 4  MATEMÁTICA

OBSERVE OS PRODUTOS REPRESENTADOS ABAIXO, SEUS PREÇOS E A QUANTIDADECONTIDA EM SUAS EMBALAGENS PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 34, 35, 36 E 37

QUESTÃO 34Sabendo que Joca comprou 1 litro de refrigerante, a alternativa que indica corretamenteos produtos que comprou é
(A) duas latas de 250 ml(B) quatro garrafas de 200 ml(C) duas garrafas de 400 ml(D) quatro latas de 250 ml

QUESTÃO 35Sabendo que Joca comprou 1 kg de café, a alternativa que indica corretamente osprodutos que comprou é
(A) um pacote de 250 g e cinco de 100 g(B) três pacotes de 250 g(C) um pacote de 500 g e dois de 250 g(D) sete pacotes de 100 g

QUESTÃO 36O valor total pago por Joca, pelo refrigerante e café que comprou, foi
(A) R$ 19,10(B) R$ 22,47(C) R$ 19,72(D) R$ 19,90

QUESTÃO 37Beto comprou 5 garrafas de 400 ml de refrigerante. O preço que ele pagou foi
(A) R$ 16,25(B) R$ 18,70(C) R$ 20,10(D) R$ 21,80
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12BLOCO 4  MATEMÁTICA
QUESTÃO 38Sabendo que na promoção da barraca doSenhor Manoel cada cliente paga R$ 2,00por um suco e um salgado, a quantidade delanches que podem ser formados,COMBINANDO as opções de sucos esalgados indicados na placa, é

(A) 12(B) 14(C) 16(D) 18

QUESTÃO 39As carteiras de uma sala de aula foram organizadas em filas. Sabendo que foramformadas 6 filas com 5 carteiras em cada, o total de carteiras na sala era
(A) 15(B) 20(C) 25(D) 30
QUESTÃO 40Uma artesã comprou sininhos e guirlandas para produzir arranjos de Natal. Sabendo queela enfeitou 8 guirlandas, distribuindo igualmente entre elas 56 sininhos, a quantidade desininhos colocada em cada arranjo foi
(A) 6(B) 7(C) 8(D) 9

QUESTÃO 41Sabendo que um comerciante organizará 246 bolas natalinas em pacotes com6 unidades, serão formados
(A) 18 pacotes.(B) 29 pacotes.(C) 37 pacotes.(D) 41 pacotes.
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13BLOCO 4  MATEMÁTICA
QUESTÃO 42Uma instituição conseguiu arrecadar, para o próximo Natal, 500 brinquedos para seremdistribuídos a crianças de comunidades carentes. Para fazer a distribuição, 187brinquedos serão transportados por barco, 153 por caminhão e o restante por vans. Aquantidade de brinquedos a ser distribuída por vans é
(A) 160 brinquedos.(B) 163 brinquedos.(C) 167 brinquedos.(D) 169 brinquedos.

A ILUSTRAÇÃO, A SEGUIR, INDICA A LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA BOSQUE,SITUADA EM UM CONJUNTO RESIDENCIAL DE BELÉM. OBSERVEA PARARESPONDER ÀS QUESTÕES 43 E 44.

QUESTÃO 43As ruas PARALELAS são
(A) Mogno e Cedro.(B) Mogno e Angelim.(C) Angelim e Jatobá.(D) Cedro e Jatobá.

QUESTÃO 44A PRAÇA BOSQUE tem a forma de um
(A) triângulo.(B) trapézio.(C) losango.(D) quadrado.




