COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO

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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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1. Assinale a alternativa onde todas as palavras tenham três sílabas.
a) mar, olho, dia, sol.
b) canetas, biscoito, salada, comida.
c) pé, fé, giz, sal.
d) bola, cinema, pipoqueiro, céu.
QUESTÃO 2. Leia com atenção.
O circo chegou cedo na cidade e trouxe muitos palhacos engracados.
Na frase lida as palavras que precisam levar cedilha são:
a) circo, chegou.
b) palhacos, engracados.
c) circo ,cidade.
d) circo , cedo , cidade.
QUESTÃO 3.Leia com atenção.

No primeiro quadrinho, observe a fala da Mônica. No segundo balão em que ela fala, apresenta qual
sinal de pontuação?
a) Apresenta o ponto-final.
b) Apresenta o ponto de interrogação.
c) Apresenta o ponto de exclamação.
d) Apresenta os pontos de interrogação e exclamação.
QUESTÃO 4. Observe com atenção.
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Na frase em que Cebolinha fala para a Mônica, ele usa um sinal de pontuação. Logo a frase dita por
ele é:
a) Declarativa
b) Interrogativa
c) Exclamativa
d) Interrogativa e exclamativa
QUESTÃO 5. Marque um “x” na alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.
a) casa, rosa, camisa, coissa.
b) tosse, massa, casa, risada.
c) rizada, cruses, casaco ,casinha.
d) missa, casamento, misa , masagem
LÍNGUA INGLESA

QUESTÃO 6. Three em português é?
a) Dois
b) Três
c) Cinco
d) Quatro
e) Um
QUESTÃO 7. Dez em inglês é?
a)

One

b) Two
c)

Nine

d) Ten
e)

Eight
LÍNGUA ESPANHOLA

QUESTÃO 8. Em espanhol a palavra “apontador” é escrita de qual forma?
a) El Lapiz
b) El Cuaderno
c) El Sacapuntas
d) El Libro.
QUESTÃO 9. A tradução das palavras: Libro, goma e estuche são:
a) Caderno, mochila e estojo.
b) Livro, borracha e estojo.
c) Livro, apagador e estojo.
d) Caderno, borracha e banca.
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HISTÓRIA

QUESTÃO 10. O que forma um bairro?
a) Um conjunto de ruas.
b) Um conjunto de casas comerciais.
c) Um conjunto de construções.
QUESTÃO 11. As imagens antigas de um lugar, são documentos importantes para descobrirmos
alguns fatos do passado. Esses documentos são chamados de...
a) Certidões históricas.
b) Documentos históricos.
c) Histórias do passado.
QUESTÃO 12. Assinale a palavra que completa a frase.
A_____________ é um espaço público e coletivo usado para o trânsito de pessoas e veículos.
a) Casa
b) Hospital
c) Rua

GEOGRAFIA

QUESTÃO 13.Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Eles
podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. São exemplos de transportes aquáticos:
a) Ônibus, motos, automóveis e caminhões
b) Navios, canoas e barcos.
c) Aviões e helicópteros
QUESTÃO 14. A fumaça que sai do escapamento dos veículos contém substâncias que:
a) Preservam o meio ambiente
b) Poluem o ar.
c) Beneficiam a saúde.
QUESTÃO 15.O movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias é chamado de:
a) Circulatório
b) Trânsito
c) Passeio

ATIVIDADE DE FÉRIAS/2022 - 2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO
CIÊNCIAS
QUESTÃO 16. A galinha pode botar um ovo por dia durante o período de reprodução. O pintinho se
desenvolve dentro do ovo e leva cerca de 21 dias para nascer. Ele cresce, troca de pena e se torna
um adulto. Com cinco meses de vida, já é capaz de se reproduzir. Uma galinha pode viver até 30 anos.
Assinale as etapas da vida de um animal.
a) Nasce, morre, reproduz e cresce.
b) Nasce, reproduz, cresce e morre.
c) Nasce, cresce, reproduz e morre.
d) Nasce, morre, cresce e reproduz.
QUESTÃO 17. Na frase” Na terra, existe uma grande diversidade de ambientes”. Quer dizer que:
a) Só existe na terra ambientes aquáticos.

c) Só existem ambientes quentes.

b) Existem ambientes aquáticos e terrestres.

d) Só existem ambientes terrestres.

QUESTÃO 18. Leia:

Os seres vivos se relacionam com componentes naturais. Por meio de suas ações, os seres vivos
modificam o ambiente em que vivem. Assinale a alternativa que apresenta os componentes naturais
citados no texto:
a) casas e prédios.

c) tijolos e teia de aranhas

b) rios, montanhas e pedras.

d) carros e viadutos.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 19. Observe o número: 254 e indique a opção que corresponde ele por extenso:
a) Duzentos e cinco e quatro.
b) Duzentos e cinquenta e quatro.
c) Cento e cinquenta e quatro.
d) Duzentos e quatro.
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QUESTÃO 20. A soma dos números: 121 + 659 é igual:
a) 680
b) 980
c) 780
d) 580
QUESTÃO 21. A decomposição do número 871 é igual:
a) 8 dezenas + 7 centenas + 1 unidade.
b) 8 centenas+ 7 dezenas + 1 unidade.
c) 8 unidades+ 7 dezenas + 1 centena.
d) 8 centenas+ 7 unidades + 1 dezena.
QUESTÃO 22. 9 centenas correspondem ao valor de quantas unidades?
a) 900 unidades.
b) 800 unidades.
c) 700 unidades.
d) 500 unidades.
QUESTÃO 23. As figuras geométricas representadas ao lado chamam-se:
a) Circulo e quadrado.
b) Circulo e retângulo.
c) Triângulo e retângulo.
d) Triângulo e quadrado.

Boa Sorte!
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