
 

Escola: Data:   

Professor(a):  Turma:  

Aluno: 

Mais atividades e Materiais: https://desafiosmate.com.br/  

Atividade de Matemática 2 ano- Localização: 
 
 
Questão 1. Leia,observe os preços,resolva e marque 
as resposta certa. 
Observe os produtos e preços da lanchonete lanche 
bem e responda. 
 

 

 
(A) Sandra 7; Roger 10 e Cida 7.  
(B) Sandra 8; Roger 12 e Cida 6.  
(C) Sandra 9; Roger 11 e Cida 8. 
 
Questão 2. No diagrama abaixo  a localização de 
cada objeto é identificada por uma letra e por um 
número.Por exemplo, a casa a casa está localizada 
em B,2. 

 
De acordo com a figura, o carro está localizado em: 
(A) C, 1 
(B) C, 4 
(C) B, 4 
(D) A, 4 
 
Questão 3. A figura abaixo mostra um teatro onde as 
cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. 

 
Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o 
seguinte: 
 “SUA CADEIRA ESTÁ LOCALIZADA NO CENTRO 

DA PLATEIA.” 
 
Qual é a cadeira de Mara? 
(A) 12 
(B) 13 
(C) 22  
(D) 23 
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Questão 4. Observe o parque de diversão 
representado abaixo: Assinale a alternativa que 
mostra a localização do carrossel. 
 

 
 
(A) N3 
(B) P3 
(C) N2 
(D) P2 
 
Questão 5. Marcelo fez a seguinte planta da sua sala 
de aula: 

 
Das crianças que se sentam perto da janela,a que 
senta mais longe da professora é: 
 
(A) o Marcelo 
(B) a Luiza  
(C) o Rafael  
(D) a Tânia 
 
Questão 6. A figura a seguir representa um trecho do 
mapa de um bairro.  

 
Se a praça central tem a forma de um retângulo, 
então a rua T é paralela á rua:  
(A) P 
(B) Q 
(C) R 
(D) S 
 
Questão 7. As ruas Do Girassol e Das Flores ligam a 
casa de Mara e Lara. A avenida das Rosas corta as 
ruas.No mapa abaixo, estão representadas essas 
ruas e avenida. 

 
Quais delas são paralelas? 
 
(A) Avenida das Rosas e rua Dos Girassóis. 
(B) Rua Dos Girassóis e rua Das Flores. 
(C) Rua Das Flores e avenida das Rosas. 
(D) Rua Das Flores, rua  Dos Girassóis e avenida 
Das Rosas. 
 
Questão 8. Carla fez o desenho de algumas ruas de 
seu bairro, próximas à sua casa. Localizou sua casa 
e marcou-a com  seu  nome.  Localizou  também  a 
casa  de  5 amigas  e  marcou-as  com  o  nome  de 
cada  uma  e  de  sua escola.Veja abaixo o que ela 
fez. 
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A casa que fica mais distante da escola de Carla é a 
da amiga: 
 
(A) Ana 
(B) Sara  
(C) Paula 
(D) Sofia  
 
Questão 9. Observe o desenho abaixo: 

 
O animal que está embaixo da cadeira é: 
 
(A) Cachorro 
(B) Gato 
(C) Coelho  
(D) tartaruga  
 
Questão 10. Isabela montou um palhacinho usando 
figuras geométricas. 
 

 
 
 

Isabela usou a figura retângulo para desenhar: 
 
(A) Chapéu  
(B) Boca  
(C) Sobrancelha  
(D) Nariz 
 
 
GABARITO 
 
CLIQUE AQUI   

  
 
Nossos Sites e Blogs na Área de Educação: 
 
Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
 
Materiais de Sala de Aula - 1 ao 5 ano 
https://desafiosmate.com.br/ 
 
Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento e 
Qualificação 
https://superpreparadocursos.com.br/ 
 
 

 
Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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