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LEIA A CHARGE E RESPONDA ÀS QUESTÕES 07 E 08.

QUESTÃO 07  
De acordo com o texto, o balão de São João 

(A) não traz perigo algum. 
(B) pode causar incêndios graves.
(C) não pega fogo facilmente.
(D) é o mais importante da festa junina. 

QUESTÃO 08 
O ponto de exclamação (!) no trecho “NÃO CAI NÃO !” 
indica que o menino está  

(A) gritando.
(B) pensando.
(C) perguntando.
(D) sussurrando

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 09, 10 E 11.

QUESTÃO 09 

O ASSUNTO principal do texto é  

(A) o nervosismo da mulher.
(B) o mau atendimento.
(C) a discriminação racial.
(D) a violência da polícia.

QUESTÃO 10  
No trecho “Segundo a polícia,  ela foi transferida...”  a palavra 
destacada refere-se    

(A) a padaria.
(B) a mulher.
(C) a polícia.
(D) à Brasília.

QUESTÃO 11 
A agressão da mulher teve como CONSEQUÊNCIA a sua   

(A) prisão.
(B) arrogância.
(C) contratação.
(D) violência.
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Mulher é presa por insultar vendedores negros
(fragmentos)

Uma mulher de 48 anos foi presa na tarde de 
anteontem.  Ela  é  suspeita  de  chamar  dois 
vendedores  de  “neguinhos”  e  de  bater  e  arranhar 
outros dois funcionários de uma padaria, em Brasília. 
Segundo a polícia, ela foi transferida para o Presídio 
Feminino.

A suspeita  foi  indiciada  por  injúria  racial  e 
lesão corporal. A Polícia Civil não informou por quanto 
tempo ela pode ficar presa, caso seja condenada.  

Jornal O Liberal. Belém, terça-feira, 4 de junho de 2013.
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 17, 18 E 19.

Adaptado de: aturmadoacai.blogspot.com.br

QUESTÃO 17 
No texto, o trecho que apresenta IRONIA é    

(A) “Desse jeito a senhora nem precisa tomar esse 
banho pra ficar rica, né?”

(B) “Olha o banho de cheiro cheiroso, minha gente!”

(C) “É baratinho piqueno, custa trinta reais.”

(D) “Dona Dica, lá em casa falta grana. Quanto custa o 
banho pra ficar rico?”

QUESTÃO 18 
No trecho “É baratinho  piqueno, custa trinta reais .” a 
linguagem utilizada é                 

(A) formal.
(B) científica.
(C) informal.
(D) icônica.

QUESTÃO 19 
No último quadro, Dona Dica está               

(A) alegre.
(B) triste.
(C) com medo.
(D) surpresa.

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 20, 21 E 22.

QUESTÃO 20 
O ASSUNTO principal do texto é a necessidade de 

(A) ter falsos amigos.
(B) viver sozinho.
(C) ter um amigo sincero.
(D) viajar o mundo todo.

QUESTÃO 21 
No poema, a palavra “abobrinhas ” tem o sentido de 

(A) legumes.
(B) besteiras.
(C) segredos.
(D) discursos.

QUESTÃO 22 
De acordo com o texto, o amigo 

(A) escuta seus segredos e conta pra todo mundo.
(B) ri de você quando está com medo e triste.
(C) encontra com você durante as viagens de férias.
(D) compartilha com você momentos bons e ruins. 
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Necessidade
(...)

Preciso muito de uma amiga ou amigo
Pra sair comigo descobrindo o mundo

Com as suas tristezas e alegrias.

Alguém que escute os meus segredos
Saindo de mim feito enxurrada.

Alguém que saiba dos meus medos,
que ria muito com os meus risos

que fale abobrinhas  ou coisas sérias
e que, às vezes, respeite
o meu silêncio de peixe.

Elias José. Amor adolescente . In. Cereja, William R. Português: 
linguagens, 8º ano. São Paulo: Atual, 2009.



QUESTÃO 23
A alternativa que corresponde à AMPLIAÇÂO correta da figura acima é a     

OBSERVE, A SEGUIR, A REPRESENTAÇÃO DE UM CANTEIRO NA MALHA QUADRICULADA. 
SABENDO QUE A MEDIDA DO LADO DE CADA QUADRÍCULA DA MALHA É 1 m, RESPONDA ÀS QUESTÕES 24 E 
25.

QUESTÃO 24
Qual o PERÍMETRO do canteiro?   

(A)  8 m
(B) 10 m
(C) 12 m
(D) 14 m

QUESTÃO 25 
Qual a ÁREA do canteiro?  

(A) 3 m²
(B) 5 m²
(C) 7 m²
(D) 9 m²
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LEIA A RECEITA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 26, 27, 28, 29 E 30

QUESTÃO 26
De acordo com a receita,  1 kg  de macaxeira 
ralada corresponde a 

(A) 1.000 g
(B) 1.300 g
(C) 1.500 g
(D) 1.800 g

QUESTÃO 27 
Sabendo que para fazer o bolo de macaxeira 
serão  necessários  300  ml  de  leite,  quanto 
sobraria se fosse comprado 1 litro  de leite?

(A) 200 ml
(B) 500 ml
(C) 700 ml
(D) 900 ml

QUESTÃO 28 
No  trecho  “coloque  no  forno  e  deixe 
assando  por  1  hora”  o  tempo  indicado 
corresponde a 

(A) 40 minutos.
(B) 60 minutos.
(C) 80 minutos.
(D) 90 minutos.

QUESTÃO 29 
Sabendo que o bolo de macaxeira deve assar no forno por 1 hora , a que horas será retirado do forno, se for colocado às 
8 h?    

(A) 9 h
(B) 10 h
(C) 11 h 
(D) 12 h

QUESTÃO 30 
Sabendo que as vasilhas abaixo têm a capacidade para 1 kg, a que apresenta          de 1 kg  de açúcar é a da alternativa
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Bolo de Macaxeira

INGREDIENTES

1 coco ralado

1 kg  de macaxeira ralada

de 1 kg açúcar

100 g de manteiga

uma pitada de sal

300 ml  de leite

1 gota de baunilha

farinha de trigo

MODO DE PREPARO
Em uma batedeira, coloque a manteiga, os ovos e o açúcar 

e bata bem. Adicione a macaxeira ralada, o coco ralado, o sal, o 
leite e a baunilha. Misture tudo com uma colher e depois despeje a 
massa numa forma retangular, untada com manteiga e polvilhada 
com  farinha  de  trigo.  Em  seguida,  coloque  no  forno  e  deixe 
assando por 1 hora.

Adaptado de: http://tudogostoso.uol.com.br/receita/3069-bolo-de-aipim-mandioca-
ou-macaxeira.html
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O PERCURSO DESTACADO, NO MAPA, INDICA O CAMINHO PERCORRIDO POR UM ALUNO QUE PARTIU DA 
BIBLIOTECA  PÚBLICA  (PONTO R) PARA A ESCOLA AVERTANO ROCHA  (PONTO Q).

QUESTÃO 31 
A alternativa que correspondente ao percurso do aluno é
 
(A) seguiu  pela Rua Siqueira Mendes e, na esquina da Travessa Itaboraí, virou à esquerda .

(B) seguiu  pela Rua Siqueira Mendes e, na esquina da Travessa São Roque, virou à direita .

(C) seguiu  pela Rua Siqueira Mendes e, na esquina da Travessa Cristóvão Colombo, virou à direita.

(D) seguiu  pela Rua Siqueira Mendes e, na esquina da Travessa São Roque, virou à esquerda .

SABENDO QUE A RETA NUMERADA, A SEGUIR, CORRESPONDE À DISTÂNCIA, APROXIMADA, ENTRE A ILHA DO 
FORTINHO E OUTRAS ILHAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, RESPONDA ÀS QUESTÕES 32 E 33

QUESTÃO 32
A distância, aproximada, entre a Ilha do Fortinho e a Ilha 
Jararaquinha é

(A) 3,3 km
(B) 3,5 km
(C) 3,7 km
(D) 3,9 km

QUESTÃO 33 
A distância entre a Ilha do Fortinho e a Ilha Mirim é 7,5 km 
e a distância entre a Ilha do Fortinho e a Ilha Paquetá é 
5,5 km.  Qual  a  distância  entre  a  Ilha  Mirim  e  a  Ilha 
Paquetá?

(A) 1,5 km
(B) 1,8 km
(C) 2,0 km
(D) 2,5 km
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