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Orientações 
1. Este caderno de questões deve ser impresso e entregue, respondido, no 

Colégio Múltiplo Ensino (à coordenação) no dia 03 de agosto de 2022. Não 

será aceito fora do prazo;  

2. As questões de matemática deverão conter os cálculos escritos para 

serem corrigidas. Questões que tenham apenas as marcações das 

alternativas serão desconsideradas e não contabilizarão pontos; 

3. A resolução da atividade de férias não é obrigatória, porém, os estudantes 

que a realizarem serão pontuados (com nota no boletim).  

 
Nome do estudante:______ __________________________________ 

Série:______________ Turma:____________Turno:______________ 

Professora:_______________________________________________ 
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QUESTÃO 1. Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 3. 

 

 

 

 

 

 

No texto “Fazer o quê?”, o verbo DESISITIR está: 

a)  Na 1ª conjugação. 

b)  Na 2ª conjugação. 

c)  Na 3ª conjugação. 

d)  Nenhuma resposta está correta. 

 

Questão 2. Na frase: “Planejei um passeio”. O verbo planejei está: 

a) Presente 

b)  Passado 

c) Futuro 

d) Nenhuma das respostas está correta. 

 

Questão 3. Na frase: “Chorei, fiquei triste”. 

a)  Encontramos só um verbo. 

b) Encontramos três verbos. 

c) Encontramos dois verbos. 

d) Não encontramos verbos. 

 

Questão 4. Qual das alternativas onde o U é pronunciado em todas as palavras? 

a)  Cinquenta – aquário – quase 

b)  Mosquito – quilo – pequeno  

c)  Pequeno – aquarela – tranquilo 

d)  Aquarela – quarenta – querosene 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Questão 5. Leia o trecho abaixo e responda à questão a seguir. 

“Zé Vicente, falador, 

Eu não sei se é de fato 

Mais bonito o meu cabelo 

Ou o seu pé de pato”. 

No trecho, o verbo sublinhado é irregular. Sendo assim, como ficaria esse verbo no infinitivo. 

a)  ser 

b)  és 

c)  quis 

d)  pôr 

 

 
 
 

QUESTÃO 6. Fifteen em português é? 

a) Onze 

b) Doze 

c) Quinze 

d) Vinte 

e) Quatorze  

 

QUESTÃO 7. Onze em inglês é? 

a) Twenty 

b) Twelve 

c) Eleven 

d) Fifteen 

e) Thirteen 

 
 
 

 

• Responda de acordo com o texto, as questões 8 e 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

LÍNGUA ESPANHOLA 
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QUESTÃO 8. De acordo com o texto acima, o animal citado é: 

 a) El  conejo. 

b)  El león. 

c)  La vaca. 

d)  La Tortuga. 

 

QUESTÃO 9. Complete a frase de acordo com o texto: “El león es uno de los felinos más”: 

a) Un mamífero que tiene sangre. 

b)  Un mamífero que correr muy rápido. 

c)  Grandes del mundo. 

d) Los leones viven em grupos llamados manadas. 

 

 

 

 
 
 
 

QUESTÃO 10. Quem eram os Mamelucos? 

 

a)  Portugueses que vieram ao Brasil com o objetivo de ocupar terras. 

b)  Grupos formados por homens livres e escravizados. 

c)  Escravos que serviam aos seus senhores, com descendência indígena e europeia.        

     

QUESTÃO 11. Como era chamada a companhia que veio ao Brasil para divulgar o catolicismo 

e fundar escolas? 

 

a)   Companhia do bom Deus                                            

b)   Companhia de Jesus 

c)   Companhia do bom homem 

d)   Companhia da amizade  

 

 

QUESTÃO 12. Qual o rio da Região Nordeste foi ocupado, navegado devido a expansão 

pecuária?  

 

a)  Rio Capibaribe                                                 

b)  Rio Jordão 

c)  Rio Jaboatão 

d)  Rio São Francisco 
 
 
 

 

HISTÓRIA 
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QUESTÃO 13. Marque a alternativa correta. 

  AGRICULTURA É:                                      

a) Atividade econômica responsável pela extração ou coleta de matéria prima. 

b) Atividade econômica responsável pelo cultivo da terra. 

c) Atividade econômica responsável pela criação e pela reprodução de animais. 

 

QUESTÃO 14. Assinale a sequência correta de números que classificam os tipos de 

extrativismos que são utilizados para produzir cada produto.      

 1- EXTRATIVISMO MINERAL       2- EXTRATIVISMO ANIMAL       3 - EXTRATIVISMO VEGETAL 

 

   A - ( 1 ; 2; 3 )                                  B- (  3; 1; 2 )                            C- ( 1; 3; 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

QUESTÃO 15. Circule a alternativa em que todos os produtos são industrializados. 

a) Uva; abacate; laranja; limão. 

b) Biscoito; iogurte; manteiga; bolacha.                                                                                        

c) Carne; ovos; couro; pepino.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
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QUESTÃO 16. As propriedades que caracterizam o som são? Marque um X na alternativa 

correta: 
 

a) Ruído, distúrbios, permanente e timbre. 

b) Duração, timbre, intensidade e altura. 

c) Intensidade, duração, altura e ruído. 

d) Ruído, distúrbios, duração e altura. 

 

QUESTÃO 17. “No mundo todo, as pessoas utilizam diferentes materiais para construir 

instrumentos musicais e criar músicas”.  Essa afirmativa é: 
 

a)  Verdadeira           

b)  Falsa 

 

QUESTÃO 18. Marque um X na alternativa correta. Uma das características da poluição é: 
 

a) É uma forma de energia que se espalha como onda sonora. 

b) É a vibração do tambor nas festas. 

c) É o excesso de ruído em um ambiente. 

d) É a intensidade e a duração do som. 

 

 
 

 

 

QUESTÃO 19.  O dobro do número 59 é igual: 

a)   128 

b)   120 

c)   115. 

d)   118 
 

QUESTÃO 20. Um menino possui 32 pipas e um outro têm o triplo dessa quantidade. Qual é 

essa quantidade de pipas?  

a)   129 pipas. 

b)   96 pipas. 

c)   95 pipas. 

d)   200 pipas. 

 

 

 

 
 

CIÊNCIAS 

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 21. De acordo com os fatores: 2.102 x 3, o resultado do produto será? 

a) 6.310   

b)  6.301  

c)  5.306 

d)  6.306  

 

QUESTÃO 22. Nas multiplicações: 45 x 10 e 51 x 100, terão como resultados: 

a) 450 e 5100  

b)  45 e 510 

c)  4500 e 5100 

d)  45000 e 51 

 

QUESTÃO 23. A soma das parcelas: 1.356 + 589 é igual: 

a)  1.945 

b)  2.985 

c)  1.944 

d)  1.845 
 

 

 

 

BOA SORTE! 


