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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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Leia o texto: 

 
Xote Ecológico 

Luiz Gonzaga 
 

Não posso respirar, 

não posso mais nadar. 

A terra tá morrendo 

não dá mais pra plantar. 

Se planta não nasce se nasce não dá. 

Até pinga da boa é difícil de encontrar. 

Cadê a flor que estava ali? 

Poluição comeu. 

E o peixe que é do mar? 

Poluição comeu. 

E o verde onde que está? 

Poluição comeu. 

Nem o Chico Mendes sobreviveu. 

 

QUESTÃO 1. Todas as palavras em negrito na música pertencem a que classe gramatical?  
 

a- Adjetivos. 

b- Substantivos. 

c- Pronomes. 

d- Numeral. 

e- Verbos. 

 

QUESTÃO 2. Qual a única palavra que não é substantivo composto? 
 

a- Televisão. 

b- Bem-te-vi. 

c- Girassol. 

d- Passado. 

e- Guarda-chuva. 

 

QUESTÃO 3. Assinale a alternativa que apresenta substantivos coletivos. 
 

a- alcateia / flora / elenco 

b- ilha / fotografia / pessoa 

c- estrela / peixe / time 

d- navio / inseto / planta 

e- músicos / criançada / região 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.letras.com.br/luiz-gonzaga
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QUESTÃO 4. Em todas as alternativas abaixo, temos exemplos de dígrafos, menos em uma delas, 

Qual? 
 

a- filhote / ninho / queijo 

b- assado / terra / nascer 

c- barraca / pássaro / guerra 

d- pescador / rosca / pastor 

e- quilo / alho / piscina 

 

Leia. 
“—Zé, olhe, um largato! 

 -- Largato ou lagarto? 

 -- Xi! Passou tão depressa que eu nem reparei.” 

 

QUESTÃO 5. Que tipos de frases apresentam a anedota? Indique o item correto. 
 

a- exclamativa, interrogativa, afirmativa. 

b- negativa, interrogativa, exclamativa 

c- imperativa, afirmativa, exclamativa 

d- interrogativa, negativa , imperativa 

e- NDR 

 

QUESTÃO 6. Aponte o item onde todas as palavras foram separadas corretamente. 
 

a- pa – pe – la – ri – a  /  sé – rie 

b- pa – i  /  poe – ta 

c- vass – so – ra  /  miss – as 

d- que – i – jo  /  guerr – a 

e- fil – ho  /  ca – cto 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 7. SKIRT é? 

a) Calça  

b) Blusa 

c) Camisa 

d) Sapato 

e) Saia  
 

QUESTÃO 8. DRESS é? 

a) Saia 

b) Camisa 

c) Blusa 

d) Vestido 

e) Calça 

LÍNGUA INGLESA 
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QUESTÃO 9.  Observa la imagen y realiza las actividades. 

 
 ¿Qué va a merendar Alicia? 

 

a) sándwich 

b) frutas 

c) galletas 

d) n.d.a  

 

QUESTÃO 10. Completa la frase con lo que le duele a este niño: 

 

     Me duele la____________________________ . 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento com a resposta correta : 
 

 a) garganta 

 b) manos  

c) pecho  

d) n.d.a  
 
 

 
 
 

QUESTÃO 11. A cerca de 10.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si 

praticavam a agricultura de... 
 

a) Subsistência 

b) Resistência 

c) Convivência 

d) Sobrevivência 

HISTÓRIA 

LÍNGUA ESPANHOLA 



COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 
                           

ATIVIDADE DE FÉRIAS/2022 - 4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO 12. Há muitos anos os navegadores europeus mantinham um intenso comércio com terras 

muito distantes. Eles comercializavam produtos especiais e artigos de luxo com... 

a) A América 

b) O Brasil 

c) O Oriente 

d) A Europa 
 

QUESTÃO 13. Entre os séculos XV e XVI, os europeus fizeram muitas expedições marítimas. Eles 

traçaram novas rotas e entraram em contato com territórios até então desconhecidos. Esse período 

ficou conhecido como... 

a) grandes produções 

b) grandes explorações 

c) grandes navegações 

d) grandes expedições 
 

QUESTÃO 14. Mesmo enfrentando inúmeros desafios, os navegantes europeus se aventuravam em 

expedições pelo Oceano Atlântico tentando... 
 

a) Encontrar uma nova rota marítima mais eficiente até as Índias. 

b) Combater monstros marinhos. 

c) Descobrir o Brasil 

d) Comercializar as especiarias. 

 

 
 
 

QUESTÃO 15. O Brasil está localizado na América, que é um dos seis continentes da Terra. Os 

outros continentes são: 

a)  África, camelo, e jardim. 

b)  Ásia, Oceania e ruas.  

c)  África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida . 

d)  Europa, parques, rosa e Antártida. 

 

QUESTÃO 16. Leia o texto e responda: 

 

 

 

 

 
 

A floresta Amazônica está localizada na região: 
 

a) (     ) Sul  b) (     ) Nordeste  c) (     ) Norte  d) (    ) Sudeste 

GEOGRAFIA 
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QUESTÃO 17. Nosso país possui diferentes tipos de clima, devido a sua extensão territorial. Mas, 

o clima predominante do Brasil, apresenta duas estações bem definidas: Uma chuvosa e a outra seca. 

Faça um (X) ao clima que este texto se refere: 
 

a) (  ) Equatorial     b) (   ) Subtropical    c) (   ) Tropical    d) (   ) Tropical semiárido 
 

  

QUESTÃO 18. Observe a imagem: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na imagem acima tem um tipo de vegetação típica do interior do nordeste brasileiro. Este tipo de 

vegetação chama-se: 

a) (    ) Caatinga  b) (     ) Cerrado      c) (     ) Mata atlântica    d)  (    ) Mata dos pinhais 

 

  

 
 
 

QUESTÃO 19. O processo realizado pelos seres clorofilados-plantas para obtenção do seu próprio 

alimento é chamado... 

a) Fotossíntese 

b) Clorofila 

c) Alimentação 

d) Cadeia alimentar 

 

QUESTÃO 20. O conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes não vivos de um 

determinado local recebe o nome de... 

a) Planeta 

b) Meio ambiente 

c) Ecossistema 

d) Comunidade 
 

QUESTÃO 21. Em um ecossistema, na cadeia alimentar os organismos estabelecem uma relação de 

alimentação onde um ser vivo serve de alimento para outro. A cadeia alimentar é composta por... 

a) produtores, consumidores e decompositores 

b) reprodutores, consumidores e decompositores 

c) produtores, consumidores e repositores 

d) onívoros, carnívoros e herbívoros  
 

CIÊNCIAS 
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QUESTÃO 22. Você já sabe que as plantas produzem seu próprio alimento. Por isso são chamadas 

de... 
 

a) seres decompositores     c) seres produtores 

b) seres consumidores     d) seres reprodutores 

 

 

 

 

QUESTÃO 23. Igor comprou uma bicicleta e pagou em 2 parcelas: Uma de R$ 200,00 reais e outra 

de R$ 350,00 reais. A bicicleta custou. 

 

a) R$ 550,00 

b) R$ 500,00 

c) R$ 510,00 

d) R$ 400,00 
 

 

QUESTÃO 24. (SARESP) – A casca de um sorvete tem a forma de um... 

A)  cubo    

B)  cilindro    

C)  cone    

D)  esfera 
 

 

QUESTÃO 25. Em uma adição quando trocamos a ordem das parcelas... 

a) A soma não se altera 

b) A soma diminui 

c) A soma se altera 

d) A soma aumenta 

 
 

QUESTÃO 26. O produto de 268 por 4 é: 

a) 1000 

b) 1072 

c) 1070 

d) 17000 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 27. Os alunos dos 4ºanos montaram sólidos geométricos na aula prática de matemática. 

O sólido montado por Ana Maria apresenta as seguintes características: 

• Têm a forma arredondada; 

• Possui uma face plana; 

• Tem um vértice. 

Ana Maria montou um: 

a) Cilindro  b) cubo  c) cone  d) paralelepípedo  

 

 

QUESTÃO 28. No pátio de uma montadora de automóveis, haviam 8.780 veículos. No último final de 

semana foi feita uma grande promoção e foram vendidos 6.250 veículos. Quantos veículos restaram 

no pátio? 

 

a) 2.570 veículos   c) 2.530 veículos  

b) 2.500 veículos   d) 2.300 veículos 

 

 

 

 

 

 

 
                              


