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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

LEIA O CARDÁPIO DA BARRACA DO PEPÊ E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01, 02, 03, 04, 05 E 06. 

 

QUESTÃO 01 

Um cliente consumiu 1 dose de açaí e 1 porção de charque, tendo 

efetuado o pagamento com uma cédula de R$ 20,00, recebeu o 

troco correspondente a  

 

(A) R$ 4,00 

(B) R$ 6,00 

(C) R$ 8,00 

(D) R$ 9,00 

 

QUESTÃO 02 

Pepê faturou R$ 136,00 no sábado e R$ 122,00 no domingo. A 

alternativa correspondente ao valor que ele faturou A MAIS no 

sábado é 

 

(A) R$ 10,00 

(B) R$ 12,00 

(C) R$ 14,00 

(D) R$ 16,00 

 

 

QUESTÃO 03  

Considerando os tipos de açaí e a variedade de complementos vendidos na barraca, o maior número de 

combinações que podemos formar é  

 

(A)  8 

(B)  9 

(C) 10 

(D) 11 

 

QUESTÃO 04 

O valor correspondente a 3 porções de CHARQUE é 

 

(A) R$ 16,00 

(B) R$ 19,00 

(C) R$ 22,00 

(D) R$ 24,00 

 

QUESTÃO 05  

O complemento que custa o DOBRO do preço da GÓ é   

 

(A) a pratiqueira. 

(B) o camarão. 

(C) o pirarucu. 

(D) o charque 

 

QUESTÃO 06  

Uma despesa de R$ 42,00, feita por 2 amigos, foi dividida igualmente entre eles. O valor pago por cada 

um foi 

 

(A) R$ 20,00 

(B) R$ 21,00 

(C) R$ 23,00 

(D) R$ 25,00 
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OBSERVE A TABELA ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 07 E 08. 

 

População de alguns bairros de Belém, por sexo. 

BAIRROS MASCULINO FEMININO TOTAL 

Batista Campos 8.265 10.871 19.136 

Canudos 6.241 7.563 13.804 

Campina 2.692 3.464 6.156 

Reduto 2.742 3.631 6.373 
Adaptado de: Censo Demográfico 2010/IBGE. Anuário Estatístico de Belém 2012. 

 

 

QUESTÃO 07  

O bairro MAIS populoso é 

 

(A) Batista Campos.  

(B) Canudos. 

(C) Campina. 

(D) Reduto. 

 

 

QUESTÃO 08  

Dentre os GRÁFICOS abaixo, aquele que representa a população feminina dos bairros é o da alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (A)           (B)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     (C)           (D) 
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QUESTÃO 09 

A população do bairro de Itaiteua, na ilha de Caratateua, é formada por 1.939 habitantes. Este número é 

formado por um total de  

 

(A) 9 dezenas. 

(B) 19 dezenas. 

(C) 193 dezenas. 

(D) 1.930 dezenas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 10  

Na ilha de Caratateua, a população de mulheres do bairro de Água Boa é 4.288. Esse número, 

decomposto na forma polinomial, corresponde a  

 

(A) 4 x 1.000 + 2 x 10 + 8 x 1 

(B) 4 x 1.000 + 2 x 100 + 8 x 10 + 8 x 1 

(C) 4 x 10.000 + 2 x 100 + 8 x 10 

(D) 4 x 10.000 + 2 x 1.000 + 8 x 10 + 8 x 1 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

O bairro de São João do Outeiro possui 6.066 habitantes. A alternativa que corresponde à decomposição 

correta desse número é    

 

 

(A) 66 dezenas e 6 unidades. 

(B) 6 centenas e 66 dezenas. 

(C) 6 unidades de milhar e 66 unidades 

(D) 6 unidades de milhar e 66 centenas. 

 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE. Anuário Estatístico de Belém 2012 

 

 
. 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 12 E 13. 

 

Ilha do Combu (Belém do Pará) 

Com duração aproximada de 15 minutos, partindo da praça Princesa Isabel, a travessia de barco 

para a ilha do Combu custa, em média, R$ 3,00. A ilha possui vários restaurantes que vendem refeições 

e sucos naturais ao preço unitário médio de R$ 38,00 e R$ 4,00, respectivamente. 
 

Adaptado de: http://www.flickr.com/photos/macapuna/sets/72157625607904373/ 

 

QUESTÃO 12 

Sabendo que um casal, num restaurante, consumiu 1 refeição e 2 sucos, a alternativa que corresponde 

ao pagamento correto dessa despesa é a 

 

(A) 2 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 5 reais e 1 moeda de 1 real. 

(B) 2 cédulas de 20 reais, 1 cédula de 5 reais e 1 moeda de 1 real. 

(C) 2 cédulas de 10 reais, 3 cédulas de 5 reais e 2 moedas de 1 real. 

(D) 2 cédulas de 20 reais, 4 cédulas de 5 reais e 3 moedas de 1 real. 

 

 

QUESTÃO 13 

Num sábado, uma pessoa foi passear na ilha do Combu. Qual foi a despesa total desse passeio, sabendo 

que além da travessia de ida e de volta, ela consumiu 1 refeição e 1 suco?  

 

(A) R$ 40,00 

(B) R$ 42,00 

(C) R$ 46,00 

(D) R$ 48,00 

 

QUESTÃO 14 

O consumo de um grupo de turistas, que visitava Icoaraci, foi registrado por um garçom em seu bloco de 

anotações, conforme a figura abaixo. O valor total do consumo foi 

 

 

 

 

 

(A) R$ 54,00 

(B) R$ 57,00 

(C) R$ 61,00 

(D) R$ 64,00 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 

Em uma barraquinha localizada na praia do Farol, na ilha de Mosqueiro, um freguês escreveu, num 

guardanapo de papel, a operação matemática que teria que fazer para definir quanto cada um de seu 

grupo teria que pagar por seu consumo. Essa operação está representada a seguir e o seu resultado 

correto é   

 

(A) 16 

(B) 19 

(C) 21 

(D) 24 
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QUESTÃO 16  

O mapa, a seguir, representa parte do bairro da Campina, em Belém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 
Adaptado de: https://maps.google.com.br 

 

O percurso, destacado no mapa, indica o caminho feito por uma pessoa que foi do Mercado de Ferro 

(Ponto P) até o Arquivo Público (Ponto Q). A alternativa que correspondente a esse percurso é 

 

 

(A) seguiu em frente pela Boulevard Castilhos França, virou à direita na Trav. Padre Eutíquio até a esquina 

da Rua Treze de Maio.  

(B) seguiu em frente pela Ocidental do Mercado, virou à esquerda na Trav. 15 de novembro até a esquina 

da Rua Padre Eutíquio. 

(C) seguiu em frente pela Boulevard Castilhos França, virou à direita na Trav. Campos Sales até a esquina 

da Rua Treze de Maio. 

(D) seguiu em frente pela Ocidental do Mercado, virou à direita na Trav. 15 de novembro até a esquina da 

Av. Portugal. 

QUESTÃO 17  

 

De acordo com a reta numerada, a distância do Mercado de Ferro à Praça do Relógio é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 120 m 

(B) 140 m 

(C) 150 m 

(D) 160 m 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 18, 19, 20, 21 E 22. 

 

O rio Guamá 

O rio Guamá corta, ao sul, o município de Belém e banha algumas de suas ilhas como Combu, 

Murutucu, Negra etc. Esse rio tem 700 km de extensão, porém só é navegável nos seus últimos 160 km. 

Sua largura média é 2,5 km mas ao desaguar na Baía do Guajará mede, no máximo, 900 m. O nível de 

suas marés, na orla, chega a atingir 3,8 m.  

 
Adaptado de: http://xiisimpurb2011.com.br/app/web/arq/trabalhos/35557d20edaf624aeb9a499dfc6b9ce2.pdf 

 

QUESTÃO 18  

A largura média do rio Guamá, transformada em metros, é  

 

(A) 25  

(B) 250  

(C) 2.500  

(D) 25.000  

 

 

QUESTÃO 19  

O rio Guamá atinge, onde deságua, 900 m de largura. Quantos metros faltam para completar 1 km? 

 

(A) 1 m 

(B) 10 m 

(C) 100 m 

(D) 1000 m 

 

 

QUESTÃO 20  

Em 18 de março de 2013, a maré do rio Guamá atingiu 2,9 m. Quanto faltou para que ela alcançasse o 

seu nível máximo?                                                           (Fonte: http://www.tabuademares.com/br/para/belem) 

 

 

(A) 0,5 m 

(B) 0,9 m 

(C) 1,6 m 

(D) 1,9 m 

 

QUESTÃO 21  

De acordo com o texto e a figura ao lado, o ponto 

que indica o nível mais alto atingido pelas marés na 

orla do rio Guamá é o 

 

 

(A) p 

(B) Q 

(C) R 

(D) S 

 

QUESTÃO 22  

Com base na reta numerada da ilustração ao lado, 

a altura estimada do barco é  

 

 

(A) 6 m 

(B) 7 m 

(C) 8 m 

(D) 9 m 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

 

Ilhas se ligam ao continente de Belém 

A integração das ilhas de Mosqueiro, Caratateua e Cotijuba ao continente de Belém vem ocorrendo, 

principalmente, devido à construção das pontes para Mosqueiro e Caratateua e a regularização do 

transporte fluvial para Cotijuba. Com a rapidez e facilidade de acesso, muitas das famílias belenenses 

adotaram essas ilhas como espaço de lazer ou moradia.  

A presença, cada vez mais frequente, das famílias moradoras da Belém continental nas ilhas vem 

provocando a construção desordenada de moradias, a instalação de pequenos comércios, pousadas, 

restaurantes, além da instalação de serviços públicos de comunicação, educação, saúde e transporte.  

 
Adaptado de: http://www.ufpa.br/projetomegam/anais/Grupo05.pdf 

 

QUESTÃO 23   

As ilhas citadas no texto são 

 

(A) Paquetá, Mosqueiro e Cotijuba. 

(B) Mosqueiro, Caratateua e Cotijuba. 

(C) Cotijuba, Jararaca e Caratateua. 

(D) Caratateua, Mosqueiro e Jutuba. 

 

 

QUESTÃO 24   

A FINALIDADE do texto é 

 

(A) entreter para passar o tempo. 

(B) convidar para um evento. 

(C) informar sobre fatos. 

(D) instruir a fazer algo. 

 

QUESTÃO 25  

O ASSUNTO principal do texto é 

 

(A) a regularização do transporte fluvial do município de Belém. 

(B) a instalação de novos postos de saúde nas ilhas. 

(C) o processo de integração das ilhas ao continente de Belém. 

(D) o movimento social dos moradores das ilhas e do continente. 

 

QUESTÃO 26  

As principais CAUSAS da integração das ilhas do Mosqueiro, Caratateua e Cotijuba ao continente de Belém 

são a 

 

(A) construção de pontes e a regularização do transporte fluvial. 

(B) forte movimentação de compra e venda de terras. 

(C) instalação de pequenos comércios e restaurantes. 

(D) compra de vários barcos e ônibus para o transporte. 

 

 

QUESTÃO 27  

Dentre outras CONSEQUÊNCIAS, a presença das famílias belenenses, nas ilhas, vem estimulando a 

 

(A) diminuição dos serviços de educação. 

(B) compra de barcos para a pescaria. 

(C) venda dos restaurantes e comércios. 

(D) construção desordenada de moradias. 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 28, 29, 30, 31, 32 E 33. 

 

A lenda da mandioca 

Em uma tribo tupi, bem no interior da floresta, nasceu uma 

indiazinha muito diferente das outras. Ela tinha a pele bem branca e 

os cabelos amarelos. Sua mãe lhe deu o nome de Mani. O cacique da 

aldeia, avô da menina, quando a viu disse: 

― Como é alvinha esta indiazinha!  

Um dia Mani ficou doente e toda a tribo ficou preocupada e 

triste. O pajé foi chamado para fazer rituais de cura, mas nada 

adiantou e a menina morreu. 

Seguindo os costumes dos índios tupi, Mani foi enterrada em 

sua oca. Todos os dias sua mãe regava seu túmulo com água e 

lágrimas. Após alguns dias, nesse local, nasceu uma planta cuja raiz 

possuía uma casca marrom, da cor dos índios, e uma polpa branca, 

da cor de Mani.  

O cacique, considerando que aquela raiz era Mani, renascida 

em sua oca, decidiu chamá-la de Mani-oca.   

 
Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_mandioca.htm 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 28  

No trecho “Como é alvinha esta indiazinha!”,  

o ponto de exclamação ( ! ) indica 

 

(A) pergunta. 

(B) admiração. 

(C) ameaça. 

(D) raiva. 

 

 

 

QUESTÃO 29   

O sentido da palavra “alvinha” no texto é 

 

(A) doentinha. 

(B) amarelinha. 

(C) branquinha. 

(D) netinha. 

 

 

 

 

QUESTÃO 30   

O parentesco entre o cacique e Mani era de 

 

(A) avô e neta. 

(B) pai e filha. 

(C) tio e sobrinha. 

(D) primo e prima. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31   

O fato que originou o ENREDO da história foi  

 

(A) o ritual de cura realizado pelo pajé. 

(B) o surgimento de uma planta com raiz. 

(C) o sepultamento de Mani dentro da oca. 

(D) o nascimento de uma indiazinha diferente. 

 

 

 

QUESTÃO 32   

O trecho “O cacique, considerando que aquela 

raiz era Mani, renascida em sua oca,” corresponde  

 

(A) à INTRODUÇÃO. 

(B) ao DESENVOLVIMENTO. 

(C) ao CLÍMAX. 

(D) ao DESFECHO. 

 

 

 

 

QUESTÃO 33  

No DESFECHO da história 

 

(A) o pajé foi chamado para curar Mani. 

(B) o cacique chamou a raiz de Mani-oca. 

(C) o cacique ficou admirado. 

(D) Mani foi enterrada dentro de sua oca. 
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LEIA A CHARGE E RESPONDA ÀS QUESTÕES 34, 35, 36, 37, 38 E 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: baucartoon.blogspot.com  

 

QUESTÃO 34   

A charge tem a FINALIDADE de 

 

(A) informar a localização das praias de Belém. 

(B) divulgar um evento de carnaval na praia. 

(C) alertar sobre os perigos da poluição das praias. 

(D) instruir as ações para preservar as praias. 

 

 

 

QUESTÃO 35   

No texto, a presença de Dona Morte sugere que 

 

(A) a poluição das praias pode matar. 

(B) as crianças não têm medo da morte. 

(C) a morte gosta de tomar banho de praia. 

(D) a morte quer pegar a criança no colo. 

 

 

 

QUESTÃO 36   

As crianças parecem  

 

(A) tristes. 

(B) preocupadas. 

(C) aborrecidas. 

(D) despreocupadas.  

 

QUESTÃO 37  

No trecho “Ai, ai, se eu te pego...”, as 

reticências (...) indicam  

 

(A) espanto. 

(B) continuidade. 

(C) pergunta. 

(D) interrupção. 

 

 

QUESTÃO 38   

No trecho “Mano, nosso castelo vai ficar pai 

d’égua!” a expressão em destaque tem o 

sentido de   

 

(A) pequeno. 

(B) inacabado. 

(C) bem construído.   

(D) mal construído. 

 

 

QUESTÃO 39  

Dentre os lixos que poluem a praia, 

encontram-se 

 

(A) copos descartáveis. 

(B) sacos plásticos. 

(C) latinhas de refrigerante. 

(D) sandálias velhas. 
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LEIA OS QUADRINHOS E RESPONDA ÀS QUESTÕES 40, 41, 42, 43 e 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: aturmadoacai.blogspot.com  

 

QUESTÃO 40  

O autor dos quadrinhos pretendeu chamar a 

atenção para  

 

(A) a caça ilegal em terras indígenas. 

(B) a poluição dos rios das terras indígenas. 

(C) o desmatamento em terras indígenas. 

(D) o prazer da indiazinha em tomar banho. 

 

QUESTÃO 41  

No trecho “Vocês estão fugindo do quê?” o 

ponto de interrogação (?) sugere que a indiazinha 

está fazendo  

 

(A) uma ameaça. 

(B) uma pergunta.   

(C) um pedido. 

(D) um chamado. 

 

 

QUESTÃO 42  

No último quadrinho, a comemoração dos 

madeireiros indica que 

 

(A) não há respeito pelas terras indígenas. 

(B) respeitar os índios é importante. 

(C) derrubar árvores é presentear os índios. 

(D) o índio deve ter sua terra preservada. 

 

QUESTÃO 43  

No texto, o sentido da expressão “Xiiii...” é de 

 

(A) raiva. 

(B) comemoração. 

(C) tristeza. 

(D) curiosidade. 

 

 

 

 

QUESTÃO 44  

No terceiro quadrinho, os animais que fogem são 

 

(A) o macaco, o boto e o pássaro. 

(B) a onça, a preguiça e o tatu. 

(C) a cutia, o coelho e a capivara. 

(D) a anta, o veado e o peixe-boi. 
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