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

                           Professora: ______________________________________________________ 2º ano 
 

ATIVIDADES DO DIA 01/07/2020 

Ciências 

( Impressas, no caderno ou no final da apostila)  

1) Assinale com um X as informações corretas. 

(     ) O olfato nos permite sentir os cheiros. 

(     ) O órgão do paladar é o nariz. 

(     ) Percebemos se um objeto é quente pelo tato. 

(     ) Sentimos o sabor dos alimentos pela língua. 

(     ) O órgão do olfato é a língua. 

(     ) A audição nos permite ver as coisas. 

 

2) Complete com as palavras do quadro abaixo: 

 

língua – cavidades nasais – tato – cérebro - pele 

 

a) O _________________________________ é o principal órgão envolvido nos cinco 

sentidos, que capta os sinais das orelhas, e de outros órgãos e nos informam o que está 

acontecendo no ambiente e em nosso corpo. 

b) A _________________________________ é o principal órgão do tato. 

c) Sentimos os gostos dos alimentos através da _________________________________. 

d) O nariz é o órgão que capta os cheiros por meio das 

_________________________________. 

 

3) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 ( 1 ) Sons naturais. 

( 2 ) Sons artificiais. 

 

(     ) música 

(     ) miado de gato 



(     ) fogos de artifício 

(     ) vento 

(     ) chuva 

(     ) buzina de automóvel 

4) Em quantas partes é dividida a orelha? 

____________________________________________________________________________ 

5) Quais são as partes externas e internas da orelha? 

Externa:_____________________________________________________________________ 

Interna:______________________________________________________________________ 

6) Cite dois cuidados que devemos ter com nossas orelhas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7) Escreva as partes da orelha: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8) Escreva se o alimento é doce, azedo, salgado ou amargo. 

Bala _______________________________________ 

Pastel _____________________________________ 

Limão _____________________________________ 

Café sem açúcar _____________________________ 

Pirulito _____________________________________ 

Abacaxi ____________________________________ 

Churrasco __________________________________ 

 

Português no caderno 

Fazer uma produção de texto. Não se esqueça de dar título. 

Matemática 

Apostila páginas 62 e 63. 

  



CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 30/06/2020 

Matemática 

1) O Número que vem antes. 

2) O número que vem depois. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal 

5) 12                        17                        21                         32                        64                        35 

47                        36                        52                        59                        60                        67 

78                        77                        80                        85                        89                        100 

6)  

95 – ímpar                                                        134 – par  

103 – ímpar                                                      230 – par  

108 – par                                                           87 – ímpar  

110 – par                                                         145 – ímpar  

121 – ímpar                                                     156 – par  

7)  

a)   394 – 138 = 256 

 

b) 400 - 198 = 202 

 

c) 475 - 239 = 236 

 

d) 700 - 387 = 313 

 

e) 432 - 118 = 314 

 

8)  

 

a) 278 + 214 = 492 

 

b) 369 + 229 = 598 

 

c) 447 + 227 = 674 

 

d) 306 + 116 = 422 

 

e) 455 + 225 = 680 

 

 

 

 

v



Ciências 

Página 128 

1) chuá-chuá 

tibum-tibum 

 

vrum 

bi-bi 

fom-fom 

 

fuuuu 

 

xiu 

Página 129 

1) pavilhão da orelha  

 

canal da orelha  

 

audição 

2) Corre o risco de ter a audição prejudicada com o passar do tempo. 

3) Através da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Português 

Página 64 

10) Sublinhar: 3. O conjunto de fenômenos que ocorrem na atmosfera. [É o que a gente vê 

acontecendo no céu e com o ar: se está sol, se chove, se venta etc.] 

11) Não, no trava-língua a palavra “tempo” tem os significados indicados nas acepções 1 e 2 

do verbete do dicionário. 

12) Resposta pessoal. 

13)   

É preciso usar sapatos, casacos, jaqueta, 
capa de chuva, botas. 

Não dá para brincar na rua. 
Não é possível andar de bicicleta no parque. 

A roupa não seca no varal. 

 
Podemos usar camisetas, vestidos, shorts. 

Tênis. 

Dá para abrir as janelas, brincar na rua e no 
parque, tomar sucos e sorvetes. A roupa seca 

no varal. É bom para fazer piquenique. 

 
É preciso usar casaco grosso, blusa, tênis, 

meias. 

É preciso recolher as coisas e fechar as 
janelas. É bom para soltar pipas, já que os 

ventos comuns nessa época favorecem essa 
diversão. 

 

 

 


