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Querido (a) aluno (a), 

Para melhor organização, a partir de agora, o gabarito será postado diariamente. 

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.  

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

pelas professoras no retorno à escola. 

Atenciosamente, 

A coordenação. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito das Atividades de fixação 

 

1) a) ( x ) não define a noite 

b) ( x ) “o” 

c) ( x ) de 

d) ( x ) substantivos 

e) ( x ) Snoopy decidiu reescrever a história. 

 

2) a) Certa vez um lobo sedento estava bebendo água em um riacho. O riacho, de águas 

cristalinas, corria serra abaixo, calmamente. Logo em seguida, chegou um cordeirinho e parou 

bem lá embaixo para beber. Assim que o lobo viu o cordeirinho, arreganhou os dentes e, em 

tom áspero, gritou: 

 — Como você tem a ousadia de sujar a água que eu bebo? [...] 

       Adaptação a partir de Fábulas de La Fontaine. 
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b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) a)  Dei umas risadas e fiquei melhor. 

b)   Levei o bolo para a vovó. 

c)   Passei o avental para o lado. 

d)   As roupas velhas dão a impressão de sujeira. 

e)   As vacas produzem o leite. 

f)   Umas crianças não ganharam brinquedos. 

 

4) Resposta letra a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um lobo 

Um cordeirinho 

Um riacho 

O lobo 

O cordeirinho 

O riacho 

Artigo 

 Definido 

Artigo 

 Indefinido 

Refere-se aos substantivos de modo 

indeterminado, pois é a primeira vez 

que eles aparecem no texto. 

Refere-se aos substantivos de modo 

determinado, pois eles já foram 

citados anteriormente no texto. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 45 

 

Agora é a sua vez 

 

1) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: Presença de árvores altas, além de plantas mais baixas e até rasteiras; 

a organização da floresta em vários “andares”; a presença de plantas que vivem sobre outras; 

de cipós; a vegetação densa; entre outras características. 

 

2) 40m. Essa informação é indicada pela escala vertical. 

 

3) 30m. Essa informação é indicada pela escala vertical. 

 

4) Marque um X na primeira imagem: Vegetação na região de Pancas (ES). 

  

5) Resposta pessoal. 
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Aprender sempre 

 

1) Mata Atlântica:  Sugestão de resposta: A  vegetação costuma recobrir as montanhas no 

litoral brasileiro. 

 

Mata de Araucária, Mata Atlântica: Sugestão de resposta: A espécie vegetal típica é a 

araucária. 

Mata de Igapó, floresta Amazônica: Sugestão de resposta: Nas matas de Igapó as árvores 

ficam parcialmente submersas. 
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Manguezal, Mata Atlântica: Sugestão de resposta: O solo  do manguezal é lamacento. 

 

2) Resposta pessoal. 
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3) a) Quando a ave se alimenta dos pinhões, alguns deles caem no chão e podem germinar, 

originando novas árvores. 

 

b) Sim, porque a ave utiliza os pinhões da araucária como alimento. 

 

4) Resposta pessoal. 

 


