
 
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 
 

 

ATIVIDADE DE FÉRIAS 
 

 

 

6º 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:________________ 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS 

1. Mark the correct answer to complete the sentences: 

 

 

 

 

 

2. Observe the picture and write (F) for false or (T) for true: 

(    ) There is a poster on the wall. 

(    ) There is a carpet under the bag. 

(    ) There aren’t any shoes. 

(    ) There are two windows. 

 (    ) There are two computers. 

 

 

 

 

DI 

3. Observa a figura representada abaixo e desenhe a figura simétrica de A em relação ao eixo de 

simetria vertical.  

 

GEOGRAFIA 

4. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo 

com a variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma (modelar) ao relevo estão os 

vulcões, terremotos, clima, chuvas, geleiras, ventos, a ação do homem, entre outros. As principais 

formas de relevo existentes na Terra são: 

 

(a) Serras, Rios, Morros e Baixadas. 

(b) planalto, planície, depressões e montanhas. 

(c) planalto, serras e acidentes. 

(d) planícies, depressões, acidentes e morros. 

A) Jane __ at home now.   am  is are 

B) Your house __ very large!   am  is are 

C) Eduardo and Mary Jane ___ friends.  am  is are 

D) The teacher __ in the classroom with her students.  am  is are 



5. O relevo terrestre é resultante da atuação de dois conjuntos de forças denominadas agentes do 

relevo, que compreendem os agentes internos ou criadores do relevo e os agentes externos ou 

modificadores do relevo. Podemos considerar agentes externos: 

(a) as águas do mar, dos rios e das chuvas, o gelo, o vento e o homem. 

(b) terremotos, vento e maremotos. 

(c) o homem, a chuva e o terremoto. 

(d) os movimentos das águas e os movimentos das placas tectônicas. 

 

ESPANHOL 

Diez Consejos para llevar una vida sana 

Primero: El tópico de “mente sana, cuerpo sano”, como casi todos los tópicos, tiene mucho de 

cierto. Una vida sedentaria es una excelente manera de malograr la salud. Tampoco es aconsejable 

matarse haciendo gimnasia. 

Segundo: También hay que prestarle atención a la mente. Una actividad mental continuada es muy 

estimulante y saludable. La pereza mental puede ser enfermiza. 

Tercero: No somos máquinas. Trabajar es sano, dentro de unos límites prudentes. Es 

imprescindible descansar lo suficiente y no maltratarse. 

Cuarto: La obesidad no sólo va contra la estética, sino sobre todo contra las más elementales 

normas de salud y bienestar. Lo más difícil es quitar los kilos acumulados. Por ello, mejor es no 

ganarlos. 

Quinto: El alcohol y el tabaco están completamente prohibidos, así como el abuso de los 

estimulantes como el café. Un vasito de vino en las comidas puede ser sano. 

Sexto: Las revisiones médicas periódicas son una buena medida preventiva. Son poco habituales 

entre nosotros pero es bueno empezar a pensar en ellas. 

Séptimo: La alimentación debe ser sana y variada. No suele haber alimentos malos, sino excesos 

imprudentes. Lo mejor es comer de todo en una proporción equilibrada. 

Octavo: Está demostrado que el optimismo y el buen ánimo son garantías de una vida larga y 

fructífera. Aprovechar lo mejor de la vida es también aprovecharla a tope. 

Noveno: Tener amigos y amores es agradable y saludable. No pongas frenos a tu afectividad. 

Comunícate mucho y lo mejor que puedas. 

Décimo: Sobre todo, no te obsesiones con la salud, que el principal objetivo es vivir. Estar sano 

para vivir, no vivir para estar sano. 

(adaptado de El País) – octubre 2000.  

Vocabulário  

sana: saudável/ alcohol: álcool/ pongas: ponhas/ enfermiza: doente/ pereza: preguiça  

Lea atentamente el texto y marque la opción correcta: 

 

6. Para llevar una vida sana es conveniente: 

a) comer mucho de lo mismo. 

b) comer por las mañanas. 

c) comer un poco de todo. 

d) comer siempre muchas frutas. 

e) sólo comer carnes y verduras. 



7. Para sentirse bien conviene cuidar: 

a) tanto el cuerpo como la mente. 

b) más la mente que el cuerpo. 

c) más el cuerpo que la mente. 

d) menos el cuerpo y más la mente. 

e) menos la mente y más el cuerpo. 

 

MATEMÁTICA 

8. Qual é o volume de um cubo que tem 4m, 7m e 8m como medidas? 

A)224 m3                          B) 222 m3                   C) 220 m3                          D) 215 m3 

 

 

 

9. Calcule o volume da figura a seguir: 

 

 

 

 

A) 9 cm3                         B) 12 cm3                       C) 15 cm3                        D) 27 cm3 

 

 

 

10. Transforme (4m3) em (mm3). 

 

 

 

11. Uma betoneira tem medidas 1,5m, 2m, e 3me sempre anda completamente cheio nos transportes 

de concreto. Se Ricardo produziu36m3 de concreto, serão necessários quantas viagens com essa 

betoneira para zerar toda a produção? 

A) 3                                  B) 4                                  C) 5                                    D) 6 

 

 

12. Determine o volume em cm do aquário abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1m  

10cm         90 cm  



HISTÓRIA 

13. Sobre a religiosidade egípcia é falso afirmar: 

a) Ela era um traço fundamental para os egípcios. 

b) Eram politeístas 

c) Acreditavam na vida após a morte. 

d) Os egípcios eram monoteístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. 

e) O mais popular dos deuses egípcios era Osíris. 

 

14. Sobre o Reino de Kush assinale a alternativa falsa: 

a) A historia de Kush está diretamente ligada a do Império Egípcio. 

b) A mulher tinha um papel importante na sociedade cuxita podendo exercer o cargo de governante. 

c) O rei era eleito ou escolhido por lideres das comunidades cuxitas. 

d) Os cuxitas diferentemente dos egípcios não praticavam o comercio, viviam da agricultura. 

e) NDA. 

 

CIÊNCIAS 

15. É considerado um saída para ajudar a conservar o solo durante a agricultura: 

a) queimadas   c) desmatamento   e) NDR 

b)  uso de agrotóxico d) terraceamento 

 

16. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária – cerca de 

35% do rebanho nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são 

pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem 

é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que 

estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial 

que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais 

como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 

com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta. 

Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 

A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 

 

a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor 

comercial. 

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de 

soja. 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da 

produtividade de pastagens. 

d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a 

possível degradação ambiental. 

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem 

contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. 

 

 



17. Assinale a seguir a alternativa que não apresenta um agente erosivo: 

a) Água das chuvas 

b) Ventos 

c) Sedimentos 

d) Gelo 

e) Água do mar 

 

XADREZ 

18. Coloque os nomes nos sinais:   X =__________   ++= ____________   0-0 =____________ 

  0-0-0 = ________    = ____________ 

 

PORTUGUÊS 

• Leia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Agora responda: 

 

a) Você sabe porque as festas juninas têm esse nome? Escreva. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) quais os santos homenageados durante as festas juninas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



19. Escreva as atividades realizadas: 

 

Por Renato e Célia Pela Mãe Pelo Pai 

 

 

 

  

20. Descreva: 

a) O traje dos convidados _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Ações realizadas pelos convidados _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 

 

21. O cartum aborda um tema que vem sendo muito discutido 

no Brasil: a inclusão social. O que você entende por inclusão 

social?  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

• Como é próprio dos cartuns, o texto, ao mesmo tempo que 

diverte, faz uma crítica. O que ele critica? 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

22. Os substantivos parentes e  amigos estão no plural. Sua flexão se dá com o acréscimo de –s ao 

final das palavras. 

 

a) O mesmo ocorreria com as palavras questão e inclusão, caso quiséssemos passá-las para o 

plural? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) E com o adjetivo social? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


