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GABARITO DO DIA 29/04/2020 (quarta-feira) 

 

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 do livro de Português 
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7)  Ela achar que também estivesse levantando poeira. 

 

8) a) Um elefante e uma formiga/sujeito composto. 

b) Elefante e formiga. 
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c) Um elefante andava pelo deserto./O verbo ficaria no singular. 

 

9) a) Está no fato de a formiga achar que conseguiria passar uma rasteira no elefante.   

b) Nas duas anedotas, a formiga acha que pode fazer coisas que são impossíveis para ela, por 

causa de seu tamanho minúsculo. 
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10) a) Porque ela concorda com o sujeito: uma formiguinha e um grilo. 

b) Há dois núcleos: formiguinha e grilo. O sujeito é composto. 

c) “Na floresta estava uma formiguinha no chão”. 

 

 



Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula, Josy e Paola 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito das Atividades da folha de Ciências 

 

1) Os estados físicos da água são líquido, sólido e gasoso. 

 

2) Exemplos:  

a) Rios, lagos e oceanos. 

b) Geleiras, gelo e neve. 

c) Na evaporação da água, no vapor de água e fervendo água. 

 

3) A água se transforma em gelo quando ela passa do estado líquido para o sólido. 

 

4) b 

e 

a 

d 

c 

 

5) a) Solidificação 

b) Vaporização (Evaporação) 

c) Fusão 

 

6) Não, ela recebe este nome pois não possui grande quantidade de sal. 

 

7) a) A minha, pois no varal ficou exposta ao calor do sol e isso acelerou o processo de 

evaporação da água da roupa. 

b) A mudança se chama Evaporação. 

 

8)  Fusão 

 Evaporação 

 Ebulição 

 Condensação 

 Solidificação 

 


