
 
Colégio São Marcos, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
Jandaia do Sul, ________________________________________________ 
Aluno (a): _____________________________________________________ 

                           Professora: ______________________________________________________ 2º ano 
 

História 

 Apostila páginas 108, 109. 

 

Português 

No caderno ou impresso. (Disponível no site e no grupo do whatsapp) 

 

Matemática 

Apostila página 50, 51 e 52. 

 

1) Coloque acento agudo ou acento circunflexo. 

portugues     silaba      medico    infancia    lampada 

pagina           tenis         plastico    ingles       bone 

pessego        amavel      esplendido    domino   chines 

atras              passaro    alguem        numero    café 

 

 

2) Copie a frase, acentuando as palavras em destaque . 

a) Voce  viu o bebe chorando ? 

_________________________________________________________________________ 

b) Esta pagina esta rasgada. 

_________________________________________________________________________ 

c) Nos estudamos portugues e ingles. 

_________________________________________________________________________ 

 

3) Construa uma frase com cada grupo de palavras. 

a) bebe-bebê 

______________________________________________________________________ 

b) da-dá 

______________________________________________________________________ 



c) pelé-pele 

_______________________________________________________________________ 

d) avô-avó 

_______________________________________________________________________ 

e) camelo-camelô 

________________________________________________________________________ 

4) Distribua as palavras do quadro de acordo com o som do x. 

exame                         auxilio                 anexo                 boxe                executar 

experiência                 exemplo              expor                  exercer           exercício 

enxada                       ameixa                fixo                      táxi                 exército 

existir                         êxito                    próximo               oxigênio         trouxe 

enxurrada                  máximo               tóxico                   exibição          rouxinol 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 02/06/2020 

Português 

Página 45 

1)   

a) Inseto 

b) Mão 

2) Resposta pessoal. 

3) Pintar de verde os estados: Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, 

Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. 

Página 46 

4) Porque ele tem dois chifres no meio da cabeça, como o rinoceronte. 

5) Em florestas tropicais. 

 



6)   

a) O besouro-rinoceronte. 

b) O besouro gigante. 

7) Qual é o maior inseto do mundo? 

Matemática 
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4) 22 

São 22 os alunos com 7 anos. 

5) 71 

Faltam 71 páginas para que Marlon termine a leitura. 
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1) 10 

100 

10 

2) 112 

A mãe de Marcos já comprou 112 lembrancinhas. 
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3) 62 

Respostas pessoais 

Ciências 

Página 115 

1) A língua – é o principal órgão da gustação. 

As cavidades nasais – permitem a passagem de ar no nariz. 

O nariz – é o principal órgão do olfato. 

As papilas linguais – permitem sentir os sabores. 

2) Amargo                        Doce 

Azedo                          Salgado 

 


