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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. 

 

O povo dança a quadrilha 

Girando ao redor do fogo. 

A lua no céu brilha, 

E na barraca de jogo 

Crianças em alvoroço 

Jogam arcos num pino 

Para uma prenda ganhar. 

    Maria Hilda 

QUESTÃO 1. As palavras retiradas do texto, 

quadrilha, lua e céu. São substantivos: 

a) comuns 

b)  próprios 

c) compostos 

d) derivados 

QUESTÃO 2. Assinale com um (X) os 

substantivos compostos. 

a)  girassol 

b)  cartão 

c)  beija-flor 

d)  sapateiro 

QUESTÃO 3. O plural de pastel é: 

a)  pastés 

b)  pastis 

c)  pasteres 

d)  pastéis 

QUESTÃO 4. Os substantivos sobrecomuns, 

são substantivos uniformes, ou seja, que 

apresenta somente um termo para os dois 

gêneros (masculino e feminino). Apenas duas 

alternativas abaixo apresentam substantivos 

sobrecomuns, identifique-os. 

a)  motorista 

b)  menino 

c)  anjo 

d)  atriz 

QUESTÃO 5. Assinale a única frase abaixo 

que é imperativa. 
 

a)  Espero que você seja feliz. 

b)  As crianças estão em alvoroço. 

c)  Oba, vamos dançar! 

d)  Estude para a prova, agora! 

 

QUESTÃO 6. Em todas as frases abaixo, 

temos um exemplo de palavras no diminutivo, 

menos em uma delas. Qual? 
 

a)  Durante à noite está fazendo um friozinho. 

b)  Meu amigo mora em um casarão. 

c)  O riacho está seco. 

d)  Aquela ruela já está enfeitada com 

bandeirinhas. 
 

 
 

 

QUESTÃO 7. GO TO BED é? 

a) Ir à escola 

b) Tomar café da manha 

c) Tomar banho 

d) Ir para cama 

e) Estudar  

 

QUESTÃO 8. WHATCH TV é? 

a) Ir à escola 

b) Tomar café da manha 

c) Assistir TV 

d) Ir para cama 

e) Estudar 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

LÍNGUA INGLESA 
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QUESTÃO 9. Relacione las palabras del 

recuadro con las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta: 

 

a) l / c / e / k / b / h / g / a / j / d / i / f. 

b) g / a / j / d / i / f / l / c / e / k / b / h.  

c) a / j / d / i / f / l / c / e / k / b / h / a. 

d) n.d.a 

 

QUESTÃO 10. ¿Qué deporte practican los 

niños? 

 

 

 

 

a) a Natación / b Baloncesto 

b) a Fútbol / b baloncesto  

c) a  Voleibol / b natación  

d) n.d.a  

 

 

 

QUESTÃO 11.A Mesopotâmia foi o berço de 

muitos povos da antiguidade oriental, como os 

sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento 

da primeira forma de escrita da humanidade, 

e os assírios, famosos por terem construído a 

Grande Biblioteca de Nínive. O termo 

“Mesopotâmia” foi criado pelos gregos e seu 

significado faz menção: 

 

a) A posição geográfica daquela região entre os 

rios Tigre e Eufrates; 

b) A uma lenda existente na região a respeito 

de um ser mítico; 

c) A produção de tinta púrpura, que era parte 

importante do comércio da região; 

d) A trajetória de um importante rei lendário 

conhecido a partir do registro da Epopeia de 

Gilgamesh; 

e) Ao primeiro povo que habitou naquela região 

antes dos sumérios. 

 

QUESTÃO 12. A respeito dos povos 

mesopotâmicos, selecione a alternativa 

VERDADEIRA: 

 

a) Os acádios desenvolveram a primeira forma 

de escrita da humanidade, conhecida como 

escrita hieroglífica. 

b) Os indianos desenvolveram a primeira forma 

de escrita alfabética da humanidade. 

c) O Código de Hamurábi tinha como lema a Lei 

de Talião, que defendia a ideia do “olho por 

olho, dente por dente”. 

d) Os caldeus tiveram como principal rei 

Assurbanípal, supostamente responsável pela 

construção dos Jardins Suspensos da 

Babilônia. 

e) Os assírios e outros povos da Mesopotâmia 

eram conhecidos por serem extremamente 

pacíficos, sem vocação para a guerra. 

 

 

LíNGUA ESPANHOLA 

 

HISTÓRIA 
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QUESTÃO 13. São características das 

primeiras cidades, exceto:  
 

 
a) Formação de aldeias.  

b) Aumento populacional  

c) O nomadismo.  

d) Especialização do trabalho.  

e) Comunidades fluviais. 

 

QUESTÃO 14. Tanto na antiguidade quanto 

na atualidade, a cidadania pode ser definida 

pelo(a). 

a) Prestígio social. 

b) Acúmulo de riqueza. 

c) Participação política. 

d) Local de nascimento. 

e) Grupo de parentesco. 
 

 
 
 

QUESTÃO 15. Segundo a hierarquia feita 

pelo IBGE, as cidades podem ser 

classificadas:  

a) Em cinco categorias: Metrópoles, capitais 

regionais, centros sub-regionais, centros de 

zona e centros locais. 

b) Em duas categorias: Centro de zona e 

centros locais. 

c)  Em quatro categorias: Metrópoles, capitais 

regionais, centros sub-regionais e centros de 

zona. 

e) Em uma categoria: Capitais regionais. 

 

QUESTÃO 16. Chamamos as cidades de 

grande porte, com muitos habitantes e uma 

grande área de influência, de: 

 

a) Capitais Regionais 

b) Metrópoles 

c) Centros Locais 

d) Centros Sub-regionais   

 

QUESTÃO 17. 

 

“A maior parte da população das cidades 

depende de transporte público para ir ao 

trabalho, à escola ou as compras, mas esse 

deslocamento nem sempre é fácil”.  

Sendo assim, assinale a alternativa que 

mostra alguns desses problemas enfrentados 

pela população. 

 

a) Assaltos. 

b) Fome 

c) Falta de infraestrutura 

d) Preço elevado das passagens, número 

reduzido de ônibus, falta de linhas de ônibus e 

etc. 

 

QUESTÃO 18. Acessibilidade significa dar as 

pessoas com deficiência ou MOBILIDADE 

REDUZIDA as condições necessárias para que 

elas tenham acesso aos mesmos locais e 

serviços disponíveis às demais pessoas, e isso 

não é favor, é lei! 

• Pessoas com MOBILIDADE REDUZIDA, 

refere-se a: 

 

a) Pessoas que tem deficiência física. 

b) Pessoas que tem deficiência auditiva e visual. 

c)Pessoas que não tem deficiência, mas tem 

dificuldade, temporária ou definitiva em 

movimentar-se. 

d) Pessoas que tem direito de viajar de ônibus. 

GEOGRAFIA 
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QUESTÃO 19. As fontes de energia são 

recursos naturais ou artificiais utilizados pela 

sociedade para produção de algum tipo de 

energia. Podemos encontrar diferentes fontes 

de produção de energia. Tais como... 

 

a) A força dos ventos, os raios solares, a força, 

a força da água, a queima do gás natural e do 

óleo. 

b) A chuva, o vento, o solo e a luz solar. 

c) O petróleo, o carvão, o gás natural e o fogo. 

d) Os átomos, as células, os órgãos e os 

sistemas. 

 

QUESTÃO 20. As usinas hidrelétricas são 

responsáveis por quase toda a energia elétrica 

usada no Brasil e funcionam através da: 

 

a) Captação de energia proveniente da força do 

vento. 

b) Transformação do calor na caldeira. 

c) Força da água que gira as turbinas e produz 

eletricidade. 

d) Obtenção da energia do sol. 

 

QUESTÃO 21. Os recursos naturais que 

fornecem energia para as nossas atividades 

cotidianas são chamados: 

 

a) Fontes de calor 

b) Fontes de energia 

c) Fontes de eletricidade 

d) N.D.A. 

 

 

 

 

Formas de energia 

 

          Para todas as tarefas que realizamos 

precisamos de algum tipo de energia. A energia 

que utilizamos para movimentar nosso corpo 

vem dos alimentos que comemos. 

 A primeira forma de energia que o 

homem descobriu foi o fogo que ele utilizou 

para aquecer, cozinhar, iluminar, etc. De início 

para alimentar o fogo o homem utilizou lenha, 

que depois foi substituído por carvão mineral. 

Essa mudança foi fundamental, pois a lenha vem 

das árvores, já o carvão mineral como o nome 

já diz é um mineral. 

 Com o passar do tempo o homem 

percebeu que ao esquentar a água conseguia 

obter vapor. Que durante algum tempo foi 

utilizado para movimentar vários tipos de 

máquinas, como por exemplo, as locomotivas. 

         Depois de várias pesquisas descobriu-se 

o petróleo que é utilizado como fonte de 

energia até hoje. Do petróleo, o homem retira 

a gasolina, o diesel, etc..., estes produtos são 

utilizados para movimentar os automóveis e 

outras máquinas. Porém, a utilização destes 

combustíveis gera substâncias tóxicas que 

poluem o ar, o solo e as águas, provocando danos 

à saúde e ao meio ambiente. 

 No século XX o homem passou a retirar 

energia das águas, através das hidrelétricas, 

utilizando o movimento das águas para produzir 

energia elétrica. É essa energia que nós 

utilizamos em nossos aparelhos elétricos. 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
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QUESTÃO 22. Assinale a alternativa que 

apresenta as diferentes formas de energia 

a) Luminosa, térmica, sonoro, química, cinética, 

elétrica 

b) Solar, medicinal, motora, genética e lunar. 

c) Luminosa, solar, sonora, química e cinética. 

d) Solar, motora, térmica, sonora, cinética, 

elétrica. 
 

 

QUESTÃO 23. Observe o bumbo que Beto 

gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. 

 

 

Qual é o molde do cilindro?  

(A)     (B)     (C)   (D) 

 

  

 

QUESTÃO 24. Fabiana trabalha numa 

fábrica de caixas. Observe as caixas que 

Fabiana fabricou.   

 

As caixas mais vendidas para colocar bombons 

têm a forma de cubos e paralelepípedos. 

Quais são elas?  

a) Tipo I e II                      

b) Tipo I e III                  

c) Tipo II e III                   

d) Tipo II e IV 

 

QUESTÃO 25.O valor da expressão 3 + 5 x 2 

– 4: 2 é: 

a) 6 

b) 8 

c) 11 

d) 14 

 

QUESTÃO 26. Laura tinha 50 reais. Gastou 

20 reais com lanche, e metade do que sobrou 

gastou no cinema. Qual expressão abaixo indica 

a quantia que ela gastou no cinema? 

 

a) 50 – 20: 2 

b) 50 – 20 – 10 

c) 50 – (20: 2) 

d) (50 – 20): 2 

 

QUESTÃO 27. Em um escritório, há 3 caixas, 

cada uma contendo 5 blocos para anotações. Se 

6 blocos forem utilizados, quantos blocos 

sobrarão? 

a) 2 

b) 5 

c) 7 

d) 9 

 

QUESTÃO 28. Recebi 20 quilos de uvas. Dei 

6 quilos para meu irmão e 5 para um primo. Com 

quantos quilos de uva eu fiquei? 

 

a) 8 

b) 9 

c) 7 

d) 5 

 

MATEMÁTICA 


