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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 da interpretação do texto “Os porquês do porquinho” 

 

1) C.  

 

2) Perguntava aos bichos e aos insetos que encontrava pelo caminho todos os tipos de 

porquês que lhes viessem à cabeça. 

 

3) As respostas eram sempre as mesmas, todos gostavam de mel. Alguns ursões olhavam feio 

e ameaçavam o porquinho, mas no final acabavam indo embora sem responder nada. 

  

4) Abelhas 

 

5) Porque eram os ursos os maiores beneficiados com aquela atividade e eles ficavam com 

quase todo o mel. 

 

6) Resposta pessoal 

 

7) Esse porque é utilizado como resposta para perguntas em geral. 
 

8) Pois ele é o rei da selva. 

 

9) Procure o Sr. Leão, rei da floresta, e pergunte a ele por que você existe. 

 

10) Resposta pessoal. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 

 

Página 155 

 

1) a) 0, 40, 80, 120 e 160. 

b) Múltiplos de 4. 

c) Não, porque 220 não é múltiplo de 40, ou seja, a divisão de 220 por 40 não é exata. 

 

2)  a) 2 pedaços de 4m         4 pedaços de 2m       2 pedaços de 4m     8 pedaços de 1m 

b) Divisores de 8. 

 

3)     a) 0, 2, 4 e 8                                                   

        b) 1, 2, 3, 4, 6 e 12 

        c) 1, 5 e 25 

        d) 0, 25, 50, 75... 

 

4)  37 é divisor de 111. 

37 ÷ 17 = 2 resto 3    

111 ÷ 17 = 6 resto 9     

111 ÷ 37 = 3 não tem resto.  

Divisão exata. 

 

 


