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GABARITO DO DIA 18/06/2020 (quinta-feira) 
 

MATEMÁTICA 
 

Gabarito do livro de Matemática 
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8) a) sete 

b) relógio 

c) mês 

d) ampulheta 

e) ano 
 

9) a) 3 viagens 

b) 39 viagens 

c) 9 h 20 min 

d) 108 anos 

e) 600 000 000 
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10) a) 35 minutos 

b) R$ 14,00 

c) 4 caixinhas 
 

11) a) 360 dias 

b) 75 dias  

c) 4 meses 

d) 15 meses; 450 dias 

e) 30 meses; 900 dias 

f) 2 meses ; 20 dias 

g) 520 dias 
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12) a) 1 500 kg 

b) 27 anos 

c) 34 kg 

d) 80 km 

e) 60 anos, 35 kg, 15 horas. 
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GABARITO DO DIA 18/06/2020 (quinta-feira) 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Gabarito da Atividade Anexada 
 

1)  

a) reverter: Voltar ao que era antes. e) prioridade: O que é mais importante em 

uma situação. 

b) escassez: Falta; quantidade insuficiente. f) deteriorar: Estragar. 

c) água potável: Água que pode ser bebida 

sem perigo para a saúde. 

 

g) emitido: Lançado. 

d) em prol: Em benefício, em proveito. h) agenda: No contexto, plano de ação. 
 

2) a)  

Título: O problema também é seu O nome do jornal: Gazeta do Povo 

O subtítulo ou linha fina: O desequilíbrio 

ecológico e climático não é novidade para 

ninguém. Se o planeta corre perigo, cada um 

precisa fazer a sua parte. Reverta esse 

quadro. 

 
 

O local de publicação do jornal: Curitiba 

(Paraná) 

O nome do repórter: João Rodrigo Maroni O nome do suplemento do Jornal: 

Gazetinha 
 

b) Dirige-se ao leitor do texto. O emprego dessas palavras que se referem diretamente ao leitor 

tem o efeito de envolvê-lo na busca por solucionar o problema apontado na reportagem. 
 

3) (x) Relatar fatos reais, para aumentar o conhecimento do leitor sobre a preservação 

ambiental. 
 

4) a) Resposta pessoal. 

b) Ler textos informativos é importante, pois nos permite adquirir novos conhecimentos. 
 

5) Sugestão de resposta: A reportagem é um texto informativo, ou seja, que informa seus 

leitores sobre um determinado assunto. É escrita por um repórter e publicada em jornais, 

revistas ou sites. Para compor a matéria, em geral, o repórter busca informações com 

especialistas no assunto tratado. 

 


