
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

ALFAMAT – 2ª Prova Belém - Junho / 2013                                                              Ciclo II – 2º ano 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01, 02, E 03. 
 

O boi-bumbá Flor do Guamá 

O boi-bumbá Flor do Guamá tem como personagens principais: a 
Tripa do boi, o Amo e sua esposa, Mãe Maria; os Vaqueiros; Pai Francisco e 
sua esposa, Catirina; o Diretor chamado Tuxaua; os índios ou Maloca, o 
Doutor e o Pajé. Além destes personagens, há os músicos conhecidos como 
“barriqueiros” que tocam basicamente quatro instrumentos: o pandeiro, a 
barrica, o repique e o xeque-xeque. O boi-bumbá Flor do Guamá é formado 
por pessoas na faixa etária entre 15 a 60 anos de idade que, apesar de aceitar 
mudanças nas vestimentas dos brincantes, lutam para preservar o Boi-bumbá 
na forma tradicional. 
 

Adaptado de: LAGO, Jorgete. M. P. A prática do boi-bumbá em Belém: uma breve apresentação. Disponível em 
http://www.seer.unirio.br/index.php/coloquio/article/viewFile/123/81.  

 
QUESTÃO 01  
A FINALIDADE do texto é   
 
(A) instruir os passos da dança do Boi-bumbá. 
(B) informar sobre um Boi-bumbá. 
(C) convidar para uma festa de Boi-bumbá. 
(D) narrar a origem de um Boi-bumbá. 
 
QUESTÃO 02   
O personagem do Boi-bumbá, chamado Tuxaua, é o  
 
(A) Pajé. 
(B) Doutor. 
(C) Pai Francisco. 
(D) Diretor. 
 
QUESTÃO 03  
De acordo com o texto, o Boi-bumbá é uma  
 
(A) perda de tempo para os participantes. 
(B) atividade somente para idosos. 
(C) dança valorizada também pelos jovens. 
(D) festa que tem apenas dois personagens. 
 
LEIA A CHARGE E RESPONDA ÀS QUESTÕES 04 E 05. 
 
QUESTÃO 04   
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 05  
O ponto de exclamação (!) no trecho “NÃO CAI NÃO!” 
indica que o menino está   
 
(A) gritando. 
(B) pensando. 
(C) perguntando. 
(D) sussurrando.

Xeque xeque Pandeiro 

Repique 
Barrica 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 06, 07 E 08. 
 

QUESTÃO 06   
O ASSUNTO principal do texto é como 
 
(A) curar a gripe H1N1. 
(B) pegar a gripe H1N1. 
(C) evitar a gripe H1N1. 
(D) espalhar a gripe H1N1. 
 
QUESTÃO 07  
No quadro 3, a palavra destacada no trecho 
“Não compartilhar alimentos, copos, toalhas...” 
dá a ideia de    
 
(A) negação. 
(B) tempo. 
(C) lugar. 
(D) condição. 
 
QUESTÃO 08   
No quadro 5, a linguagem utilizada no trecho 
“Não usar medicamentos sem orientação 
médica. A automedicação pode ser 
prejudicial à saúde” é  

 
(A) imagética. 
(B) regional. 
(C) informal. 
(D) formal. 

 
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 à    
 
(A) padaria. 
(B) mulher. 
(C) polícia. 
(D) Brasília. 
 
QUESTÃO 11  
A agressão da mulher teve como CONSEQUÊNCIA a 
sua    
 
(A) prisão. 
(B) arrogância. 
(C) contratação. 
(D) violência. 
 

 
 
 
 

Adaptado de: www.saude.gov.br 

 
 
 

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 gente ficou muito surpreso. No mundo de hoje 
ainda ter gente com essa cabeça, é lamentável”, disse um 
dos sócios da padaria. 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 12, 13, 14, 15, 16 E 17 
 

A Cobra grande da Fábrica Bittar 
 

Em Mosqueiro, à margem da praia do Areião, ao sul da Vila, ainda 
existem as ruínas de uma fábrica de borracha chamada Bittar. Quando ela 
funcionava a todo vapor, os funcionários almoçavam, pontualmente, ao 
meio dia.  

Diz a lenda que um dos funcionários da fábrica tinha uma sobrinha 
muito bonita que levava todos os dias o seu almoço. Num dia muito 
quente, essa moça parou para se refrescar na água do rio quando, de 
repente, viu a imagem de um lindo rapaz refletida na água. Ela ficou 
encantada, olhando a imagem por muito tempo. O funcionário, 
estranhando a demora de sua sobrinha, foi até a praia e, para sua 
surpresa, a viu sendo puxada para dentro da água, transformando-se 
numa cobra muito grande.  

Muito assustado, o funcionário voltou à fábrica correndo para pedir 
ajuda aos seus companheiros de trabalho. Quando lá chegou, encontrou 
todos apavorados, pois a cobra grande, estava se mexendo sob a fábrica, 
fazendo com que parte dela desabasse.  

Todos saíram correndo, com muito medo, e não quiseram mais 
trabalhar naquele lugar. 

 
Adaptado de: Lima Gama, Rosangela C; Santos Andrade, Simei. “Mosqueiro Conta em Prosa e Verso o Imaginário Amazônico”. PMB, 2004. 

Disponível em: http://mosqueirando.blogspot.com.br/2011/05/ilha-conta-seus-causos-moca-encantada.html 
 
 

 

QUESTÃO 12  
No DESFECHO da história,     

  
(A) o funcionário estranha a demora de sua sobrinha. 
(B) a sobrinha vê a imagem de um lindo rapaz. 
(C) os funcionários não quiseram voltar para trabalhar. 
(D) havia uma fábrica que funcionava a todo vapor. 
 
 
QUESTÃO 13 
A situação que dá origem ao enredo da narrativa é   
 
(A) a sobrinha ver um lindo rapaz na água. 
(B) a cobra grande derrubar uma parte da fábrica. 
(C) os funcionários saírem correndo da fábrica. 
(D) o tio sair para procurar a sobrinha na praia. 
 
 
QUESTÃO 14 
O MOTIVO da sobrinha refrescar-se na água do rio foi    
 
(A) ver se a água estava limpa. 
(B) esperar seu tio. 
(C) a preguiça de andar. 
(D) o dia muito quente. 
 
 

QUESTÃO 15 
No trecho “os funcionários almoçavam, pontualmente,      
ao meio dia”, a expressão destacada indica     
 
(A) tempo. 
(B) negação. 
(C) alternativa. 
(D) lugar. 
 
 
QUESTÃO 16 
No trecho “quando ela funcionava a todo vapor”, a 
expressão em destaque indica que a fábrica  
 
(A) funcionava com poucas máquinas. 
(B) não tinha máquinas. 
(C) funcionava com todas as máquinas. 
(D) não funcionava. 
 
 
QUESTÃO 17 
No trecho “... fazendo com que parte dela desabasse.”, a 
palavra destacada refere-se à   
 
(A) cobra. 
(B) fábrica. 
(C) sobrinha. 
(D) praia. 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 18, 19 E 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adaptado de: aturmadoacai.blogspot.com.br 

QUESTÃO 18  
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 19  
No trecho “É baratinho piqueno, custa trinta reais.” a linguagem utilizada é                  
 
(A) formal. 
(B) científica. 
(C) informal. 
(D) icônica. 
 
QUESTÃO 20  
No último quadro, Dona Dica está                
 
(A) alegre. 
(B) triste. 
(C) com medo. 
(D) surpresa. 
                                                                                              

 
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 21 E 22. 

 
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 verdadeiro amigo é o que  
 
(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.  
 

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. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 
OBSERVE, A SEGUIR, A FIGURA EM DESTAQUE NA MALHA QUADRICULADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 23 
A alternativa que corresponde à AMPLIAÇÂO correta da figura acima é a      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVE A REPRESENTAÇÃO DE UM CANTEIRO NA MALHA QUADRICULADA. SABENDO QUE O LADO DE 
CADA QUADRÍCULA DA MALHA CORRESPONDE A 1 m, RESPONDA ÀS QUESTÕES 24 E 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 24 
Qual o PERÍMETRO do canteiro?    
 
(A) 10 m 
(B) 12 m 
(C) 14 m 
(D) 18 m 
 
QUESTÃO 25  
Qual a ÁREA do canteiro?   
 
(A)  6 m² 
(B)  8 m² 
(C) 10 m² 
(D) 12 m² 
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LEIA A RECEITA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 26, 27, 28, 29 E 30 
 

QUESTÃO 26 
Na 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 250 ml de leite, quanto 
sobraria se fosse comprado 1 litro de leite? 
 
(A) 250 ml 
(B) 450 ml 
(C) 750 ml 
(D) 950 ml 
 
QUESTÃO 28  
No trecho “coloque no forno e deixe 
assando durante 1 h e 10 min.” o tempo 
destacado corresponde a  
 
(A) 60 minutos. 
(B) 70 minutos. 
(C) 80 minutos. 
(D) 90 minutos. 
 
 
 

QUESTÃO 29  
Sabendo que o bolo de macaxeira deve assar no forno durante 1 h e 10 min, a que horas deve ser retirado do forno, se 
for colocado às 8 h?     
 
(A) 8 h e 10 min 
(B) 8 h e 50 min 
(C) 9 h e 10 min  
(D) 9 h e 50 min 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
  

Bolo de Macaxeira 
 

INGREDIENTES 
 

1 coco ralado 

1 kg de macaxeira ralada 

 

de 1 kg açúcar 

 

100 g de manteiga 

1 pitada de sal 

250 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 e levemente espremida, o 
coco ralado, o sal, o leite e a baunilha. Misture tudo com uma 
colher e depois despeje a massa numa forma redonda ou 
retangular, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. 
Em seguida, coloque no forno e deixe assando durante 1 h e 10 
min. 

 
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 U) ATÉ A ESCOLA ALFREDO CHAVES (PONTO W). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 31  
A alternativa que correspondente ao percurso do aluno é 
  
(A) seguiu pela Rua Siqueira Mendes; na esquina da Travessa Itaboraí virou à esquerda; seguiu em frente e, ao chegar 

à Rua Dois de Dezembro, virou à direita. 

(B) seguiu pela Rua Siqueira Mendes; na esquina da Travessa São Roque virou à direita; seguiu em frente e, ao 
chegar à Rua Dois de Dezembro, virou à esquerda. 

 (C) seguiu pela Rua Siqueira Mendes; na esquina da Travessa São Roque virou à esquerda; seguiu em frente e, ao 
chegar à Rua Siqueira Mendes, virou à direita. 

(D) seguiu pela Rua Siqueira Mendes; na esquina da Travessa Cristóvão Colombo virou à direita; seguiu em frente e, 
ao chegar à Rua Dois de Dezembro, virou à esquerda. 

 
 
A RETA NUMERADA, A SEGUIR, CORRESPONDE À DISTÂNCIA, APROXIMADA, ENTRE A ILHA DO FORTINHO E 
OUTRAS ILHAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Sabendo que a distância entre a Ilha do Fortinho e a Ilha 
Mirim é 7,7 km e a distância entre a Ilha do Fortinho e a 
Ilha Paquetá é 5,6 km, qual a distância entre a Ilha Mirim e 
a Ilha Paquetá? 
 
(A) 1,7 km 
(B) 1,9 km 
(C) 2,1 km 
(D) 2,5 km 
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OBSERVE O CARDÁPIO NA BARRACA DA CHIQUINHA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 34, 35, 36 E 37. 
 
QUESTÃO 34  

Sabendo que Maria comprou 1 copo de mingau de milho, 1 fatia de bolo 
podre e 1 fatia de bolo de fubá, quanto ela gastou? 
 
(A) R$ 4,75 
(B) R$ 4,90 
(C) R$ 5,35 
(D) R$ 5,00 
 
QUESTÃO 35  
Julia comprou 1 porção de vatapá e 1 fatia de bolo podre. Pagou com 
uma nota de R$ 10,00. Quanto recebeu de troco?  
 
(A) R$ 2,90 
(B) R$ 3,50 
(C) R$ 4,20 
(D) R$ 5,50 
 
QUESTÃO 36  
Rita comprou 1 porção de vatapá e 1 fatia de bolo de macaxeira, 
totalizando uma despesa de R$ 6,30. Quais cédulas ela poderá usar para 
pagar sua despesa? 
 
(A) 1 cédula de 2 reais e 8 moedas de cinqüenta centavos. 
(B) 1 cédula de 2 reais, 1 moeda de 1 real e 3 moedas de 10 centavos. 
(C) 1 cédula de 5 reais e 5 moedas de cinqüenta centavos. 
(D) 1 cédula de 5 reais, 1 moeda de 1 real e 3 moedas de 10 centavos. 
 

QUESTÃO 37  
Um grupo de 4 amigos gastou, na barraca, R$ 24,00. Dividindo a despesa, igualmente entre eles, cada um pagou 
 
(A) R$ 4,00 
(B) R$ 5,00 
(C) R$ 6,00 
(D) R$ 7,00 
 
 
QUESTÃO 38  
O gráfico, ao lado, indica a quantidade 
dos produtos vendidos na barraca da 
Chiquinha. Os MAIS vendidos foram 
 
(A) bolo podre e bolo de fubá. 
(B) vatapá e mingau de milho. 
(C) mingau de milho e bolo podre. 
(D) bolo de macaxeira e bolo de fubá. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 39  
O canteiro de uma horta foi dividido em 4 fileiras. Sabendo que foram plantados 7 pés de alface em cada fileiras, qual 
o total de pés de alface plantados no canteiro?    
 
(A) 15 
(B) 25 
(C) 28 
(D) 30 
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LEIA O QUADRO QUE APRESENTA ALGUNS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DA ILHA DE COTIJUBA E 
RESPONDA ÀS QUESTÕES 40, 41, 42 E 43. 
 

ANOS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS 

1945 Chegada dos japoneses à ilha. 

1951 Fundação da Cooperativa Mista de Cotijuba. 

1968 Construção da penitenciária. 

1977 Desativação da penitenciária. 

2005 Falecimento da última pessoa que havia sido presa na ilha. 
http://www.cotijuba.com/historia-de-cotijuba - 29/05/2013 às 19:08 

 
QUESTÃO 40  
A reta numerada, a seguir, indica a linha do tempo referente aos ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS na lha de Cotijuba. 

Qual deles corresponde à letra S? 

 
 
 
 
 
 
(A) Chegada dos japoneses à ilha. 
(B) Fundação da Cooperativa Mista de Cotijuba. 
(C) Transformação da ilha em Área de Proteção Ambiental. 
(D) Construção da penitenciária. 
 
QUESTÃO 41  
O falecimento da última pessoa que havia sido presa na ilha ocorreu em 2005. Este número é formado por  
 
(A) 2 dezenas. 
(B) 20 dezenas. 
(C) 200 dezenas. 
(D) 2000 dezenas. 
   
QUESTÃO 42  
Os japoneses chegaram à ilha em 1945. Este número é formado por 
 
(A) 194 centenas e 5 unidades. 
(B) 19 centenas e 45 unidades.  
(C) 1 unidade de milhar e 945 dezenas. 
(D) 1 unidade de milhar, 94 centenas e 5 dezenas.. 
 
QUESTÃO 43  

O ANO, decomposto na forma polinomial  1 x 1.000 + 9 x 100 + 5 x 10 + 1 x 1,   é o 

 
(A) 1945 
(B) 1951 
(C) 1977 
(D) 2005 
 
 
QUESTÃO 44  
Observe as figuras abaixo. Sabendo que a altura da porta é 2 m, a alternativa que corresponde à criança que tem, 
aproximadamente, 1 m de altura é  
 
 
 
 
 
(A) Bia 
(B) Lucas 
(C) Ana 
(D) Léo 

Lucas 
Bia 

Ana 

Léo 



 
Borrão 
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