
 
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 
 

 

ATIVIDADE DE FÉRIAS 
 

 

 

7º ANO FUNDAMENTAL 

 

ORIENTAÇÕES 

1. Imprimir esse arquivo, integralmente e levá-lo respondido. 

2. Escreva sua resposta final de caneta azul ou preta. 

3. Não utilize corretivo; Evite rasuras; 

4. Realize todos os cálculos necessários, pois a questão só será validada com o mesmo; 

5. A data da entrega será no 1º dia de aula do 2º semestre (1 de agosto de 2019). Após esse dia, não 

será mais pontuada a atividade. 

6. Preencha, corretamente, o item de identificação abaixo. 

 

 

 

 

NOME:____________________________________________________________________ 

 

TURMA:________________ 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

1. Qual dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento? 

a) França  b) Itália  c) Espanha  d) Holanda e) Portugal 

 

2. Durante o Renascimento, houve um notável desenvolvimento da produção literária, além das 

artes plásticas. Indique a alternativa em que obra e autor estão corretos: 

a) O Príncipe - Shakespeare 

b) Dom Quixote - Miguel de Cervantes 

c) Os Lusíadas - Erasmo de Rotterdan 

d) Hamlet - Dante Alighieri 

e) Utopia - François Rabelais 

 

3. Vários artistas italianos se destacaram no Renascimento Cultural. Qual das alternativas 

abaixo apresenta nomes de artistas italianos renascentistas? 

a) Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e Tintoretto. 

b)  Pablo Picasso, Van Gogh, Galileu Galilei e Lucas Mantovanni. 

c) Pitágoras, Renoir, Portinari, Monet e Laurentino Schiatti. 

d) Lucas Mantovanni, Pablo Picasso, Monet, Girondinelli e Renoir. 

 

INGLÊS 

4. Complete the sentences using SOME or ANY:  

a) Are there __________ chairs in the dining room?  

b) There aren’t __________ pencils in the pencil case.  

c) There are __________ fruits in the fridge.  

d) There aren’t __________ shoes in the closet.  

 

5. Look at the invitation, then read the question and choose the best alternative.  

 When is Linda’s birthday? 

a)(     ) On May third. 

b)(     ) In May third. 

c) (     ) On March fifth. 

d) (     ) In March five. 

 

 

 

 

DI 

6. O Sudoku é um quebra-cabeça lógico que consiste em um tabuleiro quadrado do tipo n x n, podendo 

n ser qualquer número dividido em caixas. Os mais comuns são os de 4x4, 6x6 e 9x9. Para resolver o 

enigma é preciso colocar em cada linha, coluna, e caixas números que variam de 1 a n, não podendo 

haver números repetidos nas linhas, colunas e caixas. Observe o tabuleiro abaixo. A soma dos valores 

das casas sombreadas é um número: 

   

a) par 

b) quadrado perfeito 

c) Múltiplo de 5 

d) Divisível por 8 

e) Primo 



GEOGRAFIA 

7. Chamada região Norte ou Amazônica apresenta as seguintes características, quanto ao clima e a 

vegetação: 

a) clima equatorial, semi-árido, índice pluviométrico de 30 a 60 mm e uma vegetação densa e 

exuberante 

b) clima equatorial super úmido, índice pluviométrico de 2.000 a 3.000mm e uma vegetação densa e 

exuberante 

c) clima tropical super úmido, índice pluviométrico entre 30 a 60 mm e uma vegetação pouco densa e 

formada de campo e cerrados 

d) clima temperado super úmido, índice pluviométrico entre 2.000 a 3.000mm e vegetação densa e 

exuberante 

 

8. Associe os tipos de matas da Floresta Amazônica às suas características. 

( 1 ) Matas de terra firme    ( 2 ) Matas de várzea    ( 3 ) Matas de igapó 

 

 (   ) Compõem a maior parte da Floresta Amazônica e estão localizadas em áreas livres de inundações 

dos rios. As árvores   são bastante altas, e a junção de suas copas dificulta a entrada da   luz do sol, 

tornando o ambiente escuro e úmido. 

(    ) Situam-se junto aos rios, em áreas constantemente alagadas. 

(    ) Ficam sobre solos alagados apenas em períodos de cheias dos rios. 

 

ESPANHOL 

Hablando por teléfono 

 

 
- ¡Diga! 

- ¿Cuchi? 

- Sí. ¿Quién es? 

- ¿No te acuerdas? Soy Pancho. 

- No caigo. 

- Nos conocimos en la discoteca Sandokan el domingo pasado. 

- ¡Ah! Tú eres un chico alto con peluca azul y pendientes, ¿no? 

- No, yo soy pequeño y llevo la cabeza totalmente afeitada. 

- ¡Ah, sí, ya me acuerdo! 

- Mira, guapa, tengo dos entradas para un festival de “pop” mañana por la noche. ¿Vienes  conmigo?  

- No, no puedo; mañana salgo con Peri. 

- Bueno, ¿vamos al cine pasado mañana? 

- Pasado mañana voy al cine con Sebas. 

- ¿Qué días tienes libres? 

- Pues verás: el martes salgo con Juan Esteban, el miércoles estoy invitada a una boda, el jueves me 

lleva Charles a un recital de guitarra, el viernes voy a patinar con Sevi y el sábado..., no estoy segura, 

no me acuerdo bien. 

- ¿Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños el sábado? 

- ¡Ah, no, ahora me acuerdo! ¡El sábado lo tengo reservado para mi novio!  

Lee el texto y contesta: 



9.  ¿Quién telefonea a Cuchi? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Dónde y cuándo se conocieron?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

11. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500,00 obtive um desconto de 12%. Por quanto acabei 

pagando o produto? 

A) R$ 150,00            B) R$ 169,00                 C) R$ 180,00                         D) R$ 200,00 

 

 

12.  Dos 28 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 75%. Quantos bombons ainda me restam? 

 

 

13. Um produto em uma certa loja é vendido por R$ 5000. A loja promete dar um desconto de 15 % 

para um cliente que deseja pagar o produto à vista. Qual é o valor de desconto que esse cliente 

obteve? 

A) R$700,00              B) R$ 750,00                  C) R$ 800,00                      D) R$ 850,00 

 

 

14. A capacidade total de uma piscina é de 720 litros. A piscina está com 60 % de água. Quantos litros 

faltam para encher completamente esta piscina? 

A) 2160 litros           B) 216 litros                    C) 354 litros                      D) 370 litros 

 

15. Bruna recebe mensalmente a quantia de 800 reais pelo trabalho que desenvolve. O chefe dela disse 

que todos os empregados terão um acréscimo de 35 % em seus salários. A partir dessa situação, 

quanto ela irá receber no próximo mês? 

 

XADREZ 

16. A Cravada Absoluta é quando: 

(   ) O Rei está atrás da Peça Cravada    (   ) O Rei está ao lado da Peça Cravada 

 

CIENCIAS 

17. As briófitas apresentam ciclo de vida com alternância de gerações e dependente de água. A 

figura abaixo representa uma das etapas do ciclo de vida de um musgo, que se caracteriza por 

ser transitória e diploide. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa etapa do 

ciclo. 

 

 

a) Esporófito. 

b) Gametófito. 

c) Prótalo. 

d) Oosfera. 

e) Arquegônio. 

 

Detalhe da fase diploide e transitória de um musgo 



18. Nas Briófitas, como os musgos e as hepáticas, a fase duradoura é o: 

a) esporófito.  b) gametófito.  c) arquegônio.  d) anterídio.  e) caliptra. 

 

19. O filo Coniferophyta apresenta representantes bastante conhecidos. No Brasil, por exemplo, 

esse filo pode ser representado pelas araucárias. As plantas desse filo recebem esse nome por 

apresentarem estruturas reprodutivas de forma cônica chamadas de: 

a) grãos de pólen. b) esporófito.  c) estróbilos.  d) arquegônio. e) oosfera. 

 

PORTUGUÊS 

*LEIA: 

 
20. O poeta se dirige a um leitor. Aponte o item referente as características desse leitor. 

a- É um leitor  que possui um padrão sócio econômico que lhe garante condições de uma vida digna. 

b- É um leitor que vive com dificuldade. 

c- É um leitor que busca crescer profissionalmente. 

d- NDR 

 

21. O texto trata de vários tipos de sofrimento humano. Que sofrimentos seriam esses? Aponte os 

itens. 

a- Carência de condições básicas de sobrevivência; 

b- Alimentação; 

c- Saúde; 

d- Trabalho; 

e- escolaridade. 

 

22. Em que trecho o poeta fala do problema da moradia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

23. Essa gente de que fala o poeta: 

(      ) existe apenas em nossa imaginação; 

(      ) sofre que nem julgamos possível existir; 

(      ) são pessoas que não sabemos se existem. 

 

24. Leia: 

 
 

A. Retire da tirinha uma frase nominal. 

____________________________________________________________________________ 

 

B. Quantas frases verbais apresenta a tirinha? Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


