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GABARITO DA SEMANA 

(06 a 10/04/2020) 

Querido (a) aluno (a), 

Este gabarito tem o objetivo de tirar as suas dúvidas e/ou possibilitar que você faça uma 

conferência das suas respostas, se assim você quiser. Ele será postado no final de cada semana. 

Lembramos que a correção e a revisão dos conteúdos das atividades online serão feitas 

pelas professoras no retorno à escola. 

Atenciosamente, 

A coordenação 

 

 

SEGUNDA – 06/04/2020  

Português: 

Respostas  

 
Página 65 

1- O verbo que indica o momento que Fernando está escrevendo a carta é o verbo manda. 

2- O verbo que indica algo que aconteceu no passado é o verbo confirmaram. 

3- Os verbos que indicam algo que vai acontecer no futuro são os verbos poderão e 

chegarão. 

4- a)  Ontem, eles passearam na Orla de Salvador. Passado 

          Amanhã, eles passearão na Orla de Salvador. Futuro 

    b) Ontem, as pessoas saíram para fazercompras.Passado 

         Amanhã, as pessoas sairão para fazer compras. Futuro 

    c) Ontem, as aulas estiveram suspensas. Passado 

        Amanhã, as aulas estarão suspensas. Futuro 

 

Página 66 

1- Resposta pessoal. 

2- A menina confunde os desenhos das penas do pavão com flores. 

3- As formas verbais destacadas na anedota que ficarão no presente são: vai, tem, mora, fica, 

vê, volta e avisa. Portanto, a anedota ficará da seguinte forma: 

 



A menina vai visitar a avó no campo. A avó tem uma criação enorme de aves, e a menininha, 

que mora na cidade, fica encantada. De repente, passeando pelos arredores da fazenda da 

vovó, ela vê um pavão. Volta correndo pra casa e, toda alegre, avisa pra vovó: 

— Vovó...vovó... uma de suas galinhas está dando flor!! 

 

Página 67 

1- Alegria eu não tenho 

    Tristeza comigo mora 

    Jogarei tristeza fora. 

    Do céu caiu um lencinho 

  ― Como eu gosto de você!‖ 

 

Página 68 

1- a) Porque ele concorda com a palavra famílias, que está no plural. 

    b) Famílias de diversos tipos. 

 

***Observação da letra b: Lembrando que o sujeito às vezes vem depois do verbo e, mesmo 

assim, sujeito e verbo devem estar em concordância. 

 

2- a) Porque ele concorda com um casal, que é um sujeito da oração. 

    b) Porque ele concorda com tanto o pai quanto mãe, que é sujeito da oração. O verbo fica 

no plural porque no sujeito há dois elementos (núcleos), pai e mãe. 

 

Página 69 

1- a) Refere-se a a mãe ou o pai de seus colegas, que é o sujeito da oração. 

    b) Porque, quando o sujeito é composto, isto é, tem dois núcleos ou mais, o verbo fica no 

plural. Isso ocorre mesmo quando os núcleos estão no singular. 

 

História: 

Respostas 

Página 28 

 O açúcar. 

 São produzidos da cana-de-açúcar, em usinas. 

 Há alimentos que podem ser caracterizados como doces e que não contém açúcar, 

como as frutas e os alimentos considerados como diet. 



 Exemplo de resposta: Diabetes e obesidade 

Página 29 

1- a) A Mata Atlântica foi desmatada e diminuiu bastante. 

    b) Cerca de 500 anos. 

    c) Pessoal. 

Página 30. 

2- Representam a extração de pau-brasil. São os indígenas que fazem o trabalho. Nas matas, 

há rios, pássaros e macacos. No oceano, há caravelas. 

3- Pessoal. 
 

Página 31. 

1- a) Porque eles precisavam proteger o Brasil contra invasões estrangeiras e, assim, garantir a 

posse do território. 

b) Ela foi feita por meio da ocupação do território, do cultivo da cana e da produção de açúcar. 

c) Porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Os portugueses já tinham 

conhecimentos sobre o cultivo da cana e a produção do açúcar, e o Brasil apresentava 

condições climáticas favoráveis para isso. 

 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO 

1- a) Na confecção de arcos para violinos, para tingirem tecidos e fabricar tinta para escrever. 

     b) A exploração do pau-brasil foi realizada pelo trabalho indígena. Os nativos trocavam o 

seu trabalho por objetos de pouco valor oferecidos pelos portugueses. 

2- Troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. 

3- ( V ) 

    ( V ) 

    ( F ) 

4- Para evitar invasões estrangeiras e dominar o território. 

5- Esse produto era muito valioso na Europa e os portugueses dominavam os mecanismos 

para produzi-lo e exportá-lo. 

 

TERÇA – 07/04/2020  

Matemática: 

Respostas  

 

Página 68 
 

1- As figuras simétricas são: letra A e letra B 



2- Resposta pessoal. 
 
Página 69 

3- Pesquisa: Resposta pessoal 

Explorar e Descobrir: Resposta pessoal 
4- As letras que apresentam simetria são: A,D,H (na letra H será traçado dois eixos, um na 
vertical e outro na horizontal), M e V. 
5- A letra H tem mais de 1 eixo de simetria; as letras do alfabeto que acontece o mesmo são I, 
O e X. 
 
Página 70 
Explorar e Descobrir: Os eixos de simetria dessa região são 4 eixos de simetria. 
A região quadrada traçada com os eixos da simetria ficará assim: 
 
 
 
 
 
6-  Resposta pessoal. 
7-  a) Resposta pessoal. 
 
 
 
     b)  
 
 
 
 
 

 Livro página 71 

 
1) a) Resposta pessoal. 
b) As figuras que há simetria são a primeira e a última. 
 
Página 72 
Explorar e descobrir:Resposta pessoal 
2-  

 
 
 
 
 
 
 
3- Para que o motorista do veículo à frente, ao olhar pelo espelho retrovisor, possa ler a 
palavra AMBULÂNCIA sem dificuldade. 
 
Página 73 
1- a) ** cubo 

 

 



  ** planificada 
  ** regiões planas 
  ** contornos 
 
    b) Região planaretangular.    Seu contorno: retângulo 
 
 
Página 74 

2- A – III    C – V     E – II 
    B – IV    D – I 
 
3- a) circular (ou de um círculo) 
    b) É a terceira figura. 
    c) Resposta pessoal. 
 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO 
 

1- As letras são: B, C, D, E, H, O, X, M, W,U. 
 
2-  
 
 
 
 
3- Exemplos de respostas: 

Região plana Contorno  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Geografia: 

Respostas 

Página 30 e 31. 

1- a) Pessoal. 

    b) Atividade de pesquisa – pessoal. 

2- a) Pessoal. 

    b) Atividade de pesquisa – pessoal. 

 



3- a) É necessário valorizar e respeitar as diferentes culturas existentes no Brasil.  

    b) Pessoal. 

4- a) Zumbi. O colega não conseguiu descobrir, porque a inicial do nome coincide com a de 

outro herói que ele conhecia, o Zorro. 

     b) Atividade de pesquisa. 

5- Resposta pessoal. 

Observação – é importante destacar no texto de vocês que as manifestações culturais que 

aparecem nas fotos são os três principais povos formadores do povo brasileiro, responsáveis 

pela grande diversidade cultural do país. 

 

Página 32. 

 Provavelmente estão dialogando sobre algum tema relacionado à atribuição do conselho 

municipal de educação do município onde vivem.  

 São grupos formados por representantes do governo municipal e da população, que em 

conjunto discutem a gestão do município. Neles, a população também pode fiscalizar a 

atuação dos governantes. Por meio desses conselhos, a sociedade pode participar 

ativamente da administração municipal. 

 Resposta pessoal. 

Página 33. 

1- a) Prefeito/Vereadores.                               c) Vereadores. 

    b) Prefeito.                                                   d) fiscalizar/prefeito. 

2- O dinheiro público deve ser usado para prestar serviços de qualidade à população do 

município. Quando este não é bem investido, todos os cidadãos são prejudicados. 

 

Página 34. 

3- Resposta pessoal. 

 

Página 35. 

1- O mapa de Fortaleza e município vizinhos. 

 

QUARTA – 08/04/2020  

Português: 

Respostas  

 

Página 70 



1- Porque ele deve ter feito nas férias muita coisa que a mãe não queria que ele fizesse e, se 
contar na redação, ela pode ficar sabendo. 

2- As formas verbais são: foram e fizeram. 
3- a) Como serão as suas férias? 
    b) O que vocês farão nas férias? 
 
 
Página 71 

5- a) A primeira frase. 
    b) A segunda frase. 
 
6- a) A palavra escreveram. 
    b) Na palavra escreverão. 
 
7- a) A terminação – ram 
    b) A terminação- rão 
 
Página 72 

 
   c) Ontem, será que eles falaram a verdade? – passado 
  Amanhã, será que eles falarão a verdade? – futuro 
 
    d) Ontem, as crianças dormiram na casa da vovó. – passado 

 Amanhã, as crianças dormirão na casa da vovó –futuro 
 

    e) Ontem, os meninos pagaram a conta. – passado 
 Amanhã, os meninos pagarão a conta. - futuro 

 
8- As palavras são: chegaram, voaram, crianças, brincavam, balanços, gritaram, também, 
pombas, desceram, comeram, durante, devem/deverão. 

 
Página 73 

9- a) visitaram; visitarão 

    b) viverão 

    c) jogaram; ganharam 

    d) começarão. 

 

Brincando com as palavras: 

1- a) Elas estão no presente. 

    b) 1ª adivinha – papagaio   2ª adivinha – pipa 

 

Página 74 

2- Os inimigos atacarão ao amanhecer. 



 

3- Resposta pessoal. Portanto estarão corretas se as formas verbais estiverem, pela ordem dos 

itens, no futuro, no passado e no infinitivo.  

Exemplos de respostas: 

a) Comerão, correrão, contarão, limparão e etc. 

b) Comeram, correram, contaram, limparam e etc. 

c) Amar, limpar, contar, jogar e etc. 

4- Compraram, ganharam, pularam, brincaram, sonharam, estudaram, viveram. 

 

Página 75 

5- Os outros verbos ficariam assim: esticaram, escalaram, penduraram, brincaram e caíram. 

 

Ciências: 

Respostas 

 

Página 38. 

1- Resposta pessoal. 

 

Página 39. 

2- a) A área ocupada pela Mata Atlântica diminui muito ao longo do tempo, em razão de 

atividades humanas, como desmatamento, construção de cidades, estradas e plantações. 

     b) Para garantir a sobrevivência de espécies que vivem no local, evitar o deslizamento de 

encostas e preservar nascentes. 

 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO 

 

1-a) Sua vegetação é formada por arbustos e árvores de pequeno porte, adaptados para 

sobreviver nesse solo rico em sal e que, por ser lodoso, têm pouco gás oxigênio disponível. 

    b) Pessoal. 

    c) Porque no manguezal há uma grande abundância de alimentos e o ambiente é adequado 

para a reprodução de muitos animais. 

2- 3; 2; 1; 3; 1; 2 

3- Devido o grande desmatamento. 

4- Resposta pessoal. 

 



QUINTA – 09/04/2020  

Matemática: 

Respostas  

 

Página 75 

1- a) O verde. 
    b) Não 
 
2-  

 
 
 
 
3-  

 
 
 
 

 

Página 76 

4- Exemplos de resposta: Rodapé, batente da porta, batente da janela e perna da cadeira. 
 
5- São segmentos de reta, a 1ª, 3ª e 5ª figura. 
 
6- a) 𝐄𝐅    ou𝐅𝐄     
    b) 4 cm 
 
7- Nesta resposta, deverá usar a régua para traçar os segmentos no tamanho correto. 
Exemplo: 
 
 

 Livro página 77 

 
Página 77  
1- a) A, C, E e F. 
    b) B e D; porque eles têm partes curvas. 
 
2-  

 
 
 
 
 
 

P 

 

 

 



Página 78 

1- a) 3 vértices 
    b)4 vértices 
    c)6 vértices 
 
2- O número de lados e de vértices são iguais. 
3- O contorno da casinha lembra um polígono de 5 lados e 5 vértices. 

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – CADERNO DE ATIVIDADES 
 

Página 17 

10- Pirâmide de base pentagonal. 
 As regiões planas que aparecem nesse sólido geométrico estão representadas na letra 

B e letra D. 

Nomes das regiões planas: 
 A:região retangular 
 B:região triangular 
 C:região circular (círculo) 
 D:região pentagonal 
 E:região quadrada 

 
11- a) azul 
 b)verde 
 c) marrom 
A faixa decorativa deverá seguir a seguinte sequência: 
 
 
 
 
 
 
 
Página 18 

12- A figura deverá ficar assim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



a) 2 ; 5 
b) 6; 5 
c) F 
d) B 
e) F 
f) 3; 5 
g) 5; 5 

 
 20 unidades 

 

Produção de texto:  

Respostas 

Compreensão do texto 

1- Espera-se que o aluno tenha achado o poema divertido.  

2- Como o elefante é um animal muito grande e pesado, ele ilustra o quanto o sono do menino 

é pesado, ou seja, o quanto o menino continua com sono. 

3- Não, pois um gato é um animal leve e não representaria o peso que o menino sente no 

corpo e que o impede de se levantar da cama. 

4- A insistência do pai. 

 

Estudando o poema 

1- a) Verso. 

    b) Quatro versos. 

    c) No poema ―Sono pesado‖, sim. 

2- Pulando uma linha entre uma estrofe e outra. Deixando um espaço em branco entre elas. 

Criando um poema 

Resposta pessoal. 

 

SEXTA – 10/04/2020  

Português: 

Respostas  

 

Página 77 
1- Uma festa junina. 

2- Sentem-se felizes. 

3- Põe, sai, têm, dançam, sorri, manda. 

4- Estão no presente porque os fatos acontecem no momento em que o poema é escrito. 

 



5- a) A música dos instrumentos saiu/saía de dentro das gentes. Passado 
   A música dos instrumentos sairá de dentro das gentes. Futuro 
 
    b) Os doces nos cestos e panelas tiveram/tinham o mel de toda a gente. Passado  

 Os doces nos cestos e panelas terão o mel de toda a gente. Futuro 
 

6- a) Ouviram; passado 

    b) Convidarão; futuro 

    c) Ilumina; presente 

    d) Agitou; passado 

    e) Precisarão; passado 

 
Página 78 
7- Porque o núcleo do sujeito é a palavra música. A frase se refere à música dos instrumentos, 
e não aos instrumentos. 

8- a) Árvores e flores e frutos, gentes e bichos e até peixes e objetos. 

    b)Árvores, flores, frutos, gentes, bichos, peixes, objetos. 

    c) Porque há vários núcleos no sujeito; logo, o verbo deve ficar no plural. 

 
Página 86 
1- a) A pantera Baguera 

    b) Baguera levou Mogli consigo e o deixou com uma família de lobos, para que eles o 
criassem. 
 
Página 87 

2- a) O herói é Mogli. Ele é herói porque é bom e destemido. Salva o elefante que cai no 

buraco, ajuda o urso e, com inteligência, enfrenta o tigre e ajuda a combater o fogo na floresta. 

     b) O vilão é o tigre Sherekhan. Ele expulsaMogli da floresta, mata Akela, líder dos lobos e, 

para matar Mogli, luta contra todos os bichos da selva. 

    c) Porque, no passado, os caçadores o perseguiram. 

3-  a) Bando ou grupo de lobos. 

     b) O lema quer dizer que os lobos unidos têm muito mais força do que um lobo sozinho; 

logo, todos devem ficar juntos para se proteger. No filme, o lema fica evidente quando todos se 

unem para combater o tigre. 

4-  a) Ele se relacionava bem e com respeito. 

     b) Sofria com o preconceito apenas do tigre Shere Khan. 

     c) Os pais lobos, a pantera Baguera e o urso Baloo. 

 

 

 



Página 88 

5-  a)   - Ele pendurou numa espécie de balanço para alcançar o mel. 

 - Ele levou um cipó até o elefante e, com a ajuda dos elefantes adultos, conseguiu puxar o 

animal. 

 - Ele levou o tigre até um galho alto de uma árvore seca e, assim, fez com que o animal 

caísse no fogo. 

 -Com a ajuda dos elefantes, modificou o curso do rio. 

 

b) A característica que mais se destaca em Mogli é a inteligência. 

 

6-  a) Porque o fogo poderia destruir a floresta. 

     b) No contexto, ele queria dizer que quem domina o fogo se torna a espécie mais 

importante e poderosa de todas. 

7-  a) Ele ficou mais corajoso e perdeu o medo de subir em lugares altos e, assim, passou a 

pegar o próprio mel. 

     b) Mogli se tornou mais independente dos pais lobos e mais integrado aos outros animais 

da floresta. 

8- Resposta pessoal. 

 

Matemática: 

Respostas 

 

Página 79 
1- a) Triângulo   b) Hexágono    c) Pentágono 

    d)Pentágono    e) Quadrilátero    f) Hexágono 

    g) Triângulo    h) Quadrilátero    i) Triângulo 

2- a) Ele tem 8 lados e octo significa ―oito‖. 

    b) 2º, 3º e 4º são octógonos. 

 

Página 80 

3- a)         b)  

 

 

4- a) e b)   

 

 

 

 



5- a) 4 triângulos (ABF; BCD; FBD; FED) 

   4 quadriláteros (ACDF; ABDF; BCDF; BDEF) 

   3 pentágonos (ACDEF; ABDEF; BCDEF) 

    b) Sugestão de resposta: 

 

Página 81 

1-  

 

2- a)      b) 

 

    c)  

 

 

 

3- Sugestões de respostas: 

a)      b)      c) 

 

 

 

 

4- Resposta pessoal. 

 

 Livro página 82 

1- São A,B,C,e E. 

2- b)Sugestão de resposta. 

 

 

 

 

   c)Retangulares; triangulares e quadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Página 83 

1- a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)- Carlos 

    - Rute 

   - Nina 

   - Vilma 

  - Paula  

  - Raul 

c) – Mariana e Sara 

    - Beto e Rafael 

 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

Página 84 

3- a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 



Página 85 

4- a)  B e E 

    A e D 

    C e F 

    b) – não têm ; não têm. 

    - não têm ; têm. 

    - têm; não têm; têm. 

5-  a) Sempre.   b) Às vezes sim, às vezes não.         c) Nunca. 

     d) Sempre.  e) Nunca                f) Às vezes sim, às vezes não. 

 

Página 86 

6- a) B e C 

        A e Cou  D e C 

  A e Bou  B e D  

  A e D 

    b) Sugestão de resposta 

 

 

 

 

 

    c)Sugestão de resposta. 

 

 

 

 

d) Resposta de acordo com a letra C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


