
 

1ª Questão: 

      Vamos cantar?                  Assinale a resposta correta: 

animal                         Ficha do animal:                                                                                                                         

 

2ª Questão: 

Cruzadinha dos vertebrados: 

1- É animal de grande porte e nos dá o 

leite. 

2- Tem nadadeiras e vive na água. 

3- É animal selvagem e tem o pescoço 

comprido. 

4- É réptil e seu corpo é coberto por uma 

carapaça. 

5- É animal feroz, carnívoro e possui 

cabeleira chamada juba. 

6- É ave de rapina e come detritos de 

animais mortos. 

7- É mamífero e voa. 

8- Possui penas, sua carne é saborosa e 

bota ovos. 

9- É animal doméstico, quadrúpede e é a 

fêmea do cão. 

10- Sua carne é saborosa, e nos fornece 

banha. 

11- É anfíbio e seus filhotes nascem de ovos. 
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3ª Questão: 

Os animais, conforme sua alimentação podem ser classificados em carnívoros, herbívoros e 

onívoros. Agora responda: 

a) O que são animais carnívoros? Dê exemplos. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) o que são animais herbívoros? Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) O que são animais onívoros? Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

4ª Questão: 

Classifique os animais em selvagem ou doméstico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Questão: 

Coloque ( A ) para animais aquáticos e ( T ) para animais terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escreva a forma de locomoção de cada animal: 
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6ª Questão: 

Responda corretamente de acordo com 

a letra e o número de cada animal. 

 

7ª Questão:  

Marque ( X ) nos nomes dos animais invertebrados ou seja que não possuem ossos que estão 

escritos nas vertebras do dinossauro. 

 b) Ligue cada animal à cobertura do seu corpo   
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8ª Questão: 

Escreva certo ou errado:  

a) A vaca é um animal útil, pois nos fornece carne e leite para nossa alimentação:_____________   

b) O tigre é um animal doméstico, pode conviver conosco livremente: ______________________  

c) O mosquito é um animal nocivo, pois pode transmitir doenças: _________________________  

d) O cachorro é um animal selvagem, não pode viver perto dos humanos: __________________ 

9ª Questão: 

Observe os animais abaixo e pinte apenas aqueles que estão ameaçados de extinção. 

 

 

 

 

10ª Questão:  

A dengue é um dos principais problemas 

de saúde do mundo. Procure no caça-

palavras alguns dos sintomas da 

dengue, e lembre-se: em caso de 

suspeita, procure um 

médico. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Nas últimas semanas realizamos várias atividades nas aulas de matemática. Agora vamos 

relembrar um pouco do que praticamos e ver o que você aprendeu. 

 

1ªQuestão: 

a) Subtração com reagrupamento:                              b) Adição com reservas:                                   

 

 

 

 

 

 

 

2ª Questão: 

Pinte de verde as estrelas do mar que têm número 

par e de amarelo as que têm número ímpar.  
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3ª Questão:                                                                                  

Componha as centenas e procure no caça 

palavras o valor referente: 

 

4ª Questão: 

Dê o antecessor e o sucessor: 

 

5ª Questão: 

Escreva os números abaixo por extenso: 
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6ª Questão: 

Complete o mosaico, resolvendo os fatos. 

 
7ª Questão: 

No I.P.C.I foi feita uma pesquisa para verificar qual o animal preferido dos alunos do 2º ano. 

Observe o gráfico e responda: 
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8ª Questão: 

Hoje era o dia de pesar os alunos do 2º ano. Estes foram os primeiros chamados para a pesagem  

1-  Escreva o nome de cada aluno de acordo com as pistas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Davi pesa 6 quilos a mais que Maria. 

b) Isabela pesa 4 quilos a menos que Danilo.  

c) Maria está com os braços cruzados sobre o joelho. 

 

2) Quanto pesam juntos, Davi e Maria? _____________________________________________  

3) Quanto pesam juntas as duas meninas? __________________________________________  

4) Quanto pesam juntos os dois meninos? ___________________________________________  

9ª Questão:  

Calcule o que se pede: 
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10ª Questão: 

Resolva os problemas abaixo: 

1) Paulo e Flávio querem descobrir quantos carrinhos há na estante.  

 

2) Josefa fez duas bandejas com 40 brigadeiros em cada uma. Quantos brigadeiros ela fez no 

total? 

 

R= _______________________________________________  

___________________________________________________ 

 

3) Miguel emprestou um livro à Olívia com 156 páginas. Ela já leu 61 páginas. Quantas páginas 

ainda faltam para Olivia ler? 

 

R= ______________________________________________  

_______________________________________________  

4) Jacaré Julião tem 187 dentes em sua boca. Na última briga com seu primo crocodilo ele perdeu 

48 dentes. Quantos dentes restam na boca do jacaré Julião? 

 

R=______________________________________________________  

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



1ª Questão: 

Marque EN para elemento natural e EC para elemento cultural. 

 

 

 

 

2ª Questão: 

Complete com as palavras do quadro: 

O 

________________________ modifica as _________________________ de acordo com a  

sua ___________________________ por meio do ____________________________________. 

3ª Questão: 

3 –              Encontre no caça palavras, 

elementos encontrados em uma 

paisagem natural: 

 

 

 

 

4ª Questão: 

Escreva ( V ) ou ( F ). 

(     ) Os prédios fazem parte da paisagem natural. 

(     ) Os viadutos fazem parte da paisagem modificada.  

(     ) As florestas fazem parte da paisagem natural. 

(     ) A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias. 

(     ) A paisagem sofre transformação pela ação da natureza. 

(     ) A paisagem rural também é formada por ruas, avenidas, praças, viadutos etc. 
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5ª Questão: 

Pinte a cena que mostra mudanças nas paisagens causadas pela ação da natureza: 

 

 

 

 

 

6ª Questão: 

Observe as imagens e escreva certo ou errado. 

 
 

 

Ainda sobre estas imagens respondam: 

Quais são as atividades que mais destroem a natureza?  

____________________________________________________________________________  

 

7ª Questão: 

Procure no diagrama o nome de cinco  

Profissões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é o nome do documento necessário a toda pessoa que deseja trabalhar? 

_______________________________________________________________________  

 

8ª Questão: 

Escreva dois instrumentos de trabalho 

para cada trabalhador. 

Bombeiro __________________________  

                __________________________  

Gari ______________________________  

Professora _________________________  

                   _________________________  

Cabeleireiro ________________________  

                   _________________________  

Cozinheiro _________________________  

                   _________________________ 
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8ª Questão:                                                 Pinte a imagem abaixo. 

Trabalho infantil 

Ainda sou criança, mas também 

trabalho. O trabalho principal de 

uma criança é estudar. Estudando 

vou crescer e, quando eu crescer 

vou ser um grande profissional. 

Enquanto eu for criança devo 

trabalhar em casa para ajudar a 

mamãe, o papai, os vizinhos em 

pequenas tarefas. 

 

9ª Questão: 

Pinte os retângulos que completa a afirmativa. 

 Industria é uma atividade econômica que: 

 

 

 

10ª Questão: 

Complete as frases com as palavras do quadro: 

 

 

a) ____________________________ é o primeiro elemento usado num processo de 

industrialização. 

b) As matérias-primas podem ser de origem _________________________ , vegetal e  

   _______________________________. 

c) As matérias-primas são transformadas nas _________________________ e indústrias.  

d) O processo manual de fabricação recebia o nome de produção _________________________  

e) os trabalhadores das indústrias são chamados de __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Transforma a matéria-prima em outros produtos 

Transforma somente as matérias-primas de 

origem animal. 

Cuida das plantações com as máquinas. 

Matéria-prima – animal – mineral – fábricas – manufaturada - industriários 



1ª Questão:                                                                                               Direitos das crianças  

Direitos das crianças 

Procure no caça palavras as palavras destacadas no texto: 

Toda criança tem o direito de BRINCAR. 

Toda criança tem o direito de ter uma ALIMENTAÇÃO saudável.   

Toda criança tem o direito de ter uma FAMÍLIA. 

Toda criança tem o direito de ter RESPEITO. 

Toda criança tem o direito à VIDA. 

Toda criança deve ter acesso à EDUCAÇÃO. 

Toda criança tem o direito à SAÚDE. 

Toda criança tem direito à SEGURANÇA. 

Toda criança tem o direito à LIBERDADE. 

 

Escreva uma frase sobre a importância da escola na vida das crianças. 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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2ª Questão: 

Nem sempre os direitos das crianças e adolescentes são respeitados. Pinte as imagens em que 

estes direitos estão sendo respeitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Questão: 

Estar informado sobre seus direitos é fundamental para participar da sociedade. E saber que além 

dos direitos todos nós temos também deveres. Leia as frases e escreva ( DI) para direito e ( DE) 

para deveres. 

 

4ª Questão: 

Marque um ( X ) nos direitos da criança. 

(     ) Receber um nome e uma nacionalidade, desde o nascimento. 

(     ) Trabalhar para ganhar dinheiro e ajudar nas despesas da casa. 

(     ) Brincar e se divertir. 

(     ) Ser abandonado pelos seus familiares. 

(     ) Morar nas ruas. 

 

 

 

 

 



Instituto Pedagógico Cenário Infantil – Professora Cida – Ética 2º ano – F3 

5ª Questão: 

Marque ( X ) nos comportamentos necessários para que os alunos e funcionários se sintam 

satisfeitos na comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

6ª Questão: 

Complete as frases com as palavras do quadro.  

 

 

a)  É necessário que as pessoas sejam ___________________ e__________________________  

para poderem resolver problemas que surgem na escola. 

b) É na escola que aprendemos a ____________________________ com as outras pessoas. 

c) As pessoas precisam se ___________________________ para viver em comunidade. 

d) Para que a convivência seja possível, alunos e funcionários devem se sentir 

_________________________________. 

 7ª Questão: 

Observe os quadrados que não estão assinalados com ( * ) e escreva a frase que formou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ____________ 

____________________________________________________________________________  

E *   A*   T     O     D    A     A *    B     O      A  

F *   T *   F *  A     M    I       Z      A     D     E 

L *   X *   V * Q *  V     O     C      Ê     D *  I * 

J *   N*   M*  D     E      V     E      J *   S *   I*   

C     O      N     S      E     R     V      A    R      L*  

• *     *      *     *      *     *      *     *      *    
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8ª Questão:                                                                   Agora responda:                                              

                                                                                 De acordo com o poema, assinale o que o                                                                                                                            

Leia o texto:  O vizinho do lado.                           Vizinho ao lado faz. 

(    ) Brinca com todos    (     ) passa e nem olha 

(     ) só pensa nele         (     ) empresta os  

brinquedos         (     )não quer saber dos outros. 

 

             Transcreva a parte do texto que se repete várias vezes.  

             ____________________________________________  

             ____________________________________________                                                                                                                             

             O que você acha das atitudes do vizinho apresentadas  

              No texto? O que faria se tivesse um vizinho assim? 

              ___________________________________________  

              ____________________________________________  

              ____________________________________________  

                    

 

 

 

 

             



1ª Questão: 

Toda criança tem o direito de conviver com uma 

família, está previsto do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na convenção Internacional dos 

direitos da criança. A convivência familiar é o 

primeiro espaço onde aprendemos o que é a vida e 

o mundo em nossa volta. Descobrimos nossas 

emoções e sentimentos. Aprendemos a viver e 

descobrimos os valores importantes para viver bem 

uns com os outros. É na família que criamos vínculos que podem durar uma vida inteira.                                                                                         

Agora responda:  

a) Qual é o primeiro grupo social do qual fazemos parte assim que nascemos? 

_________________________________________________________________________  

b) Toda criança tem o direito de conviver com uma família. Este direito da criança está previsto 

em um documento. Qual é o nome deste documento?  

______________________________________________________________________________  

c) O que aprendemos na convivência com a família?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

2ª Questão: 

 

3ª Questão: 

De que parente estou falando? Observe as pistas abaixo e relacione com um dos nomes que 

estão ao lado. 
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a) É alegre e genial. Gosta de fazer   

    caminhadas. É o pai a minha mãe. 

b) Esse garoto é levado. Vive a se  

    sujar. É o filho do titio. 

c) Somos bem parecidos (as).  

     Também é filho (a) de meus pais. 

d)  É irmão do meu papai. 

e) Cuida de mim com carinho. 

f)  Faz coisas deliciosas pra mim. 

    É a mamãe da minha mãe. 

4ª Questão: 

Assinale com um ( X ) quais devem ser as atitudes dos membros familiares. 

(     ) Serem sempre unidos. 

(     ) brigarem constantemente. 

(     ) Viverem reclamando. 

(     ) Ajudarem-se nos trabalhos caseiros. 

(     ) Usarem de gentileza com todos. 

(     ) Respeitarem sempre o pai e a mãe. 

5ª Questão:  

   A família deve participar de alguma forma dos trabalhos da casa, pois a solidariedade e a 

cooperação são essenciais. 

Escreva nas linhas abaixo o que você faz para ajudar a sua família nos trabalhos domésticos. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6ª Questão: 

Encontre no diagrama abaixo, o nome de seis atitudes que devem existir no núcleo familiar.  

Escreva-os nas linhas abaixo: 

___________________________ 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

____________________________ 

 

C O L A B O R A Ç Ã O Ç 

 C O O P E R A Ç Ã O S S 

A S A M O R Q W E R D D 

E R E S P E I T O I R F 

Z X C U N I Ã O F G T G 

Z D I A L O G O       H S Y H 

titio 

Primo  

vovô 

vovó 

Mamãe  

Irmão (ã) 
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7ª Questão: 

No parque, em casa ou viajando; toda família tem o direito e deve se divertir. Esse momento de 

diversão familiar é necessário e importante para o bom relacionamento entre todos de casa. 

Observe a imagem ao lado e responda: O que está 

demonstrando? 

(    ) A família está brigando. 

(    ) A família está jogando um jogo chato e triste. 

(    ) A família está triste. 

(    ) A família está unida, feliz e se divertindo. 

8ª Questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

9ª Questão: 

Resolva a cruzadinha e descubra nomes de tipos de casas 
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10ª Questão 

Responda corretamente: 

 

11ª Questão: 

Somos diferentes  

 Observe a imagem abaixo e complete o texto com suas próprias palavras:                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

        Todos nós, seres humanos, somos diferentes e temos história diferentes. Se colocar no lugar 

do outro é tentar ver o mundo e as pessoas da forma como os outros os vê. Se eu fosse ....   

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

 



1ª Questão: 

O poema a seguir conta a história de Filomena, uma minhoca que queria ter uma casa para 

morar. Será que ela vai conseguir realizar esse sonho? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora é com você. 

a) O poema tem ___________ versos e ________ estrofes. 

b) Escreva o nome da autora do poema. 

________________________________________________________________________  

c) De acordo com o texto, por que Filomena ficava triste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

d) Quem era carijó? _____________________________________________________________  

e) Carijó ficou triste ou alegre ao ver a minhoca? Por que? _______________________________  

______________________________________________________________________________  

f) Como Filomena conseguiu escapar? _______________________________________________  

______________________________________________________________________________  

g) Releia uma das estrofes do poema e marque a opção correta:  
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  Qual palavra poderia substituir a palavra aterrorizada sem 

mudar o sentido do texto? 

(      ) corajosa    (     ) apavorada    (     ) esperta  

O que significa a palavra safar, no texto? 

                                                      (      ) pular        (     ) escapar      (     ) gritar 

2ª Questão: 

Separe as sílabas e marque a tabela quanto ao número de sílabas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Questão: 

Observe a tabela e forme palavras com os numerais correspondentes. Depois, classifique os    

encontros vocálicos de cada palavra em ditongo, tritongo ou hiato. 

 

Filomena, aterrorizada, 

não teve como hesitar, 

mergulhou num buraquinho 

e conseguiu se safar. 

Filomena 

buraco

o 
 Depressã

o  Depressã

o  

buraquinho 

Dó  
Triste  

buraquinho 

Dó  

Depressão  

buraco

o 
 Depressã

o  

Filomena 

Safar  
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4ª Questão: 

Complete as frases abaixo usando palavras do quadro com encontros 

consonantais. 

 

a)  Há muitas árvores e pássaros na _________________________.  

b) O sino da _______________________ tocou bem cedinho. 

c)  O _________________________ de remédio caiu e __________________________. 

d) Um ______________________ furou o meu sapato. 

e) O contrário de branco é ___________________________. 

f) Ganhei uma cesta de _____________________________.  

g) É muito bom ser _________________________________. 

5ª Questão: 

–           Leia as palavras, acentue, depois separe nas colunas de acordo com a acentuação. 

 

6ª Questão: 

Leia a  parlenda e use  o til quando necessário. 

Bambalao, senhor capitao. 

Espada na cinta, escudo na mao. 

Em terra distante ebcontrou o irmao. 

Preparou um cozido no caldeirao. 

  

Preto – floresta – igreja – prego – vidro – quebrou – frutas - criança 
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7ª Questão: 

Classifique as frases de acordo com a legenda. 

 

8ª Questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ª Questão: 

Leia as palavras abaixo:                                              Separe as palavras nas colunas corretas: 

         

 

 

 

 Complete as palavras usando C 

ou Ç. 



 

1ª Questão: 

Leia o texto: 

 

 

        Depois de ter roubado um pedaço de queijo no mercado, um corvo 

voou até o galho de uma árvore para saborear a deliciosa refeição. 

      Uma raposa que passava por ali, ao ver o queijo, tentou enganar o corvo: 

      - Como você é bonito! – disse a ele... No reino animal, as suas penas são as que mais 
brilham! Mas infelizmente temos que tapar nossos ouvidos quando você canta! Sua voz é tão feia 
que nos dá vontade de chorar. 
     - O que? Você vai ver como o meu canto é belo!  - Respondeu o corvo. 
     Ao abrir o bico para cantar, deixou o pedaço de queijo cair, e a raposa, esperta, o pegou. 
 
Moral: “Se você não quer se dá mal, não responda a provocação dos malvados.” 
                                                                             La Fontaine. Meu livro de fábulas. São Paulo; Caramelo,2001, P.38  
    

Agora responda: 

 

a) Que tipo de texto é este? 

 (     ) Carta                 (      ) bilhete             (     ) Fábula          (     ) piada  

 

b) Qual é o título do texto? 

_____________________________________________________________________________  

c) Quem é o autor do texto?  

_____________________________________________________________________________  

d) Quais são os personagens da história?   

______________________________________________________________________________  

e) Como a raposa conseguiu comer o queijo do cervo? 

______________________________________________________________________________  

f) Qual é a moral desta história? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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2ª Questão: 

a) Qual é a característica marcante da raposa nessa fábula? 

(     ) ingenuidade 

(     ) preguiça  

(     ) Falsidade  

(     ) Bondade 

 

b) Qual a característica marcante do corvo nesta fábula? 

(    ) Guloso 

(    ) vaidoso  

(     ) prudente 

(     ) Falso 

3ª Questão: 

Observe a tela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Qual personagem de conto de fadas aparece na tela? 

_____________________________________________________________________________  

b) Que momento da história a tela retrata? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

c)  Que outros personagens fazem parte dessa história? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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d) De que parte dessa história que você mais gosta?  

______________________________________________________________________________  

e) Que outros contos de fada você conhece? Conte pra nós. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4ª Questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


