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GABARITO DO DIA 08/05/2020 (sexta-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. 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do Caderno de Atividades de Matemática – Ápis  
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1) a) A, B, E, F, G, H e J 

b) C, D e I 

c) E e G 

d) F 

e) H 

f) J 

g) I 

 

A: Paralelepípedo ou bloco retangular                  C: Esfera 

G: Pirâmide de base triangular                              D: Cone 

H: Prisma de base triangular                                  I: Cilindro  
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2) a) Sim 

b) Não 

c) Não 

d) Sim 

e) Não 

f) Sim 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1)  A brincadeira de ser diferente do que somos: um vampiro, um rei, uma rainha, etc. 

 

2) a) Ela imaginava que as pessoas brincavam de representar os bichos, de contar com gestos 

como foi uma caçada, etc. 

 

b) Não; nelas, a representação consistia em fazer imitações por meio de movimentos do corpo 

e sons. 

 

3) Há vantagens porque podemos representar histórias antigas, clássicas, e histórias atuais. As 

técnicas atuais são mais ricas do que as do passado. 
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4) O teatro faz parte da nossa vida porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa que 

goste de representar, e está em todo lugar porque em qualquer lugar é possível representar-

escola, ruas e não apenas nas salas de teatro. 

 

5) Educar, transmitir ideias e valores. 
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6) a) Perdura a sua característica fundamental: possibilitar às pessoas se divertirem juntas, 

representando ser o que não são. 

 

b) Ela volta a mencionar esses animais para dar a ideia de que o desejo de representar outros seres é 

próprio do ser humano e vem desde os tempos da Pré-História. 


