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NOME:                                                                                               ANO:           TURMA:                

 

Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor! 

 
Waldemar Seyssel nasceu no estado do Paraná em 31 de dezembro de 1905, numa família de 

artistas circenses. Ele gostava de contar que seu avô, um conde francês, um dia se apaixonou por uma 

moça de circo. Deixou o castelo e a fortuna para acompanhá-la em sua vida de viajante. Como era atleta e 

músico, ele se tornou um dos mais famosos palhaços da Europa. 

Depois, a família veio para o Brasil, onde surgiu o personagem de Pinga-Pulha, pai de Waldemar, que 

também se casou com a filha do dono de um circo. 

Mas, ao contrário de seu pai e de seu avô, Waldemar não virou palhaço por amor, mas por acaso. 

Seu sonho era ser advogado. Porém, certo dia, Waldemar foi obrigado a substituir um palhaço que não 

pôde entrar em cena. Seus irmãos o pintaram, vestiram-no e empurraram-no para o meio do picadeiro. 

Irado, Waldemar caiu no chão, levantou-se, caiu de novo, pulou de raiva, levantou-se mancando, 

perseguiu os irmãos para lhes dar uma surra e, a cada gesto, a plateia ria e o aplaudia sem parar. Quando 

a raiva passou e a alegria de estar em cena tomou conta dele, Waldemar percebeu que a palhaçada estava 

no sangue e entrou para a trupe da família com o nome de Arrelia. 

Arrelia era o apelido que ele tinha, quando menino, porque gostava de irritar os mesmos irmãos que 

o fizeram cair na folia, quando adulto.  

Ele fez sucesso no circo de 1922 a 1952 e depois, em 1953, quando trabalhou no Cirquinho do 

Arrelia, um dos primeiros programas infantis da televisão brasileira, com seu sobrinho, o palhaço 

Pimentinha.  

O palhaço se orgulhava de ter divulgado, no Brasil, a antiga arte de fazer circo, uma paixão que unia 

toda a sua talentosa família. 
Disponível em< https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di28050508.htm> 

Acesso em 23/03/2018. 
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Vocabulário 

* circenses: relativos ou pertencentes a circo. 

* conde: título de nobreza. 

* trupe: conjunto de artistas que atuam em conjunto. 

 

 

Agora, leia as questões a seguir, com atenção, e faça o que se pede em cada uma. 

1.  Lendo o texto acima, você conheceu a história de Waldemar, um aspirante e advogado que se tornou o 
palhaço Arrelia. Em relação ao dia e ao ano de nascimento de Arrelia, indique a alternativa correta. 

(A) Arrelia nasceu no último dia do mês de dezembro. 

(B) O palhaço Arrelia nasceu em um mês que faz parte do primeiro semestre do ano. 

(C)  O palhaço Arrelia nasceu no penúltimo mês do ano de 1905. 

(D) Se Arrelia nascesse um mês antes do que foi citado no texto, ele teria nascido no mês de outubro. 

 

2.  Ele fez sucesso no circo de 1922 a 1952 e depois, em 1953, quando trabalhou no Cirquinho do Arrelia, um 
dos primeiros programas infantis da televisão brasileira, com seu sobrinho, o palhaço Pimentinha.  

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) O palhaço Arrelia fez sucesso no circo durante 30 anos. 

(B) O palhaço Arrelia fez sucesso no circo durante 22 anos.   

(C)  O palhaço Arrelia fez sucesso no circo durante 31 anos. 

(D) O palhaço Arrelia começou a trabalhar em programas infantis um ano depois do início de seu sucesso 
no circo. 

 

3.  Em relação ao ano de 1953, que marca o ínicio do trabalho do palhaço Arrelia em programas infantis, 
assinale a alternativa correta.    

 

(A) O número foi empregado com a função de ordenar. 

(B) A decomposição desse número é 1000+90 + 50 + 3. 

(C)  Esse número apresenta 900 centenas simples. 

(D) O número foi empregado com a função de medir a passagem do tempo. 

 

4.  A figura abaixo mostra um dos palcos onde o palhaço Arrelia costumava se apresentar. As cadeiras do teatro 
estão numeradas de 1 a 25. 

 

Mara, uma espectadora, comprou um ingresso, para assistir ao espetáculo, que dizia o seguinte: 

 
Sua cadeira é ímpar e está na terceira coluna. 
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Qual é o número da cadeira de Mara? 

(A) 13. 

(B) 12. 

(C) 17. 

(D) 25. 

 

5.  Ainda em relação à imagem apresentada na questão 4, Mara, teria mais possilidades de sentar em uma 
cadeira numerada com número par ou com número ímpar?Marque a alternativa correta. 

 

(A) Mara teria mais possibilidades de se sentar em uma cadeira com número par. 

(B) Mara teria a mesma possibilidade, pois a quantidade de cadeiras com número par é correspondente à  
quantidade de cadeiras de número ímpar. 

(C)  Nenhuma das alternativas anteriores.   

(D) Mara teria mais possibilidades de se sentar em uma cadeira com número ímpar. 

 

 

6.  O espetáculo a que Mara vai assistir começa às 14 horas e tem duração de 2 horas e meia.  

A que horas é o término do espetáculo?  

Assinale a alternativa que apresenta o relógio com o horário exato em que se finaliza o espetáculo. 

(A)  

 

(B)  

 

(C)   

  

(D)  
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7.  O valor que Mara pagou por dois ingressos para assistir ao espetáculo está registrado na máquina de cartão. 

 

 

Arredondando o número 134, ele fica mais próximo de: 

(A) 140 reais. 

(B) 130 reais. 

(C)  100 reais. 

(D) 200 reais.  

8.  Observe a imagem do circo do Arrelia.  

 

O topo do circo lembra qual sólido geométrico? 
 

(A) Esfera. 

(B) Cilindro. 

(C)  Cone. 

(D) Cubo. 

 

9.  Na semana de estreia do programa de Arrelia, o auditório lotou em todos os dias do espetáculo. Veja, na 
tabela a seguir, a quantidade de crianças e adultos que estavam na plateia e faça o que se pede em seguida.  

 

 Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

Adultos 203 312 452 304 

Crianças 324 407 513 696 

Total     
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(A) O Cirquinho Arrelia teve mais espectadores no domingo. 

(B) O dia em que compareceram menos espectadores foi no sábado. 

(C)  O sucessor do número de adultos da quinta-feira é 200. 

(D) O antecessor do número de crianças do domingo é 698. 

 

10.  Uma família, composta por pai, mãe, um filho de 9 anos e a avó de 70 anos, foi assistir à estreia do programa 
Cirquinho do Arrelia. O ingresso para os adultos custava 24 reais cada, e 12 reais para estudantes, crianças e 
idosos. Quantos reais eles gastaram ao todo com as entradas para assistirem ao espetáculo? 

(A) R$ 84,00. 

(B) R$ 95,00. 

(C)  R$ 83,00. 

(D) R$ 72,00. 

 

 


