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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 

 

Página 46 – Cidadania no município. 

 

 Era um espaço que apresentava risco aos pedestres e moradores, onde aparentemente 

descartava-se lixo. 

 Porque os objetos, os equipamentos e a maneira como o espaço comunitário foi 

organizado abrem possibilidades para a brincadeira, o encontro e a convivência. 

 Resposta pessoal. 

 

Página 47 – O espaço público é de todos os cidadãos.  

 

1) Resposta pessoal. 

 

Página 48 – Lugar de criança. 

 

2) a) ( x ) Diferentes. 

b) As ações do ciclo maior devem ser sublinhadas. 

c) Carros nas ruas, violência e vizinhança vazia. 

d) Resposta pessoal. 

 

Gabarito da atividade anexada de Geografia 

 

1) a) Chamamos de espaço público todas as áreas de uso coletivo de um município. 

b) Sugestão de resposta: praias, avenidas e parques. 

c) Imagens 1, 2, 4 e 5. 

d) Resposta pessoal. 

 

2) Sugestão de resposta: Direito de estar em segurança no espaço público, brincar, praticar 

esportes, expressar opiniões e participar da vida política. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 

 

Página 127 – Abertura da Unidade. 
 

 Copiando o gráfico e a professora está mostrando. 

 Um gráfico. 

 Pela cor das colunas. 

 

Página 128 – Para iniciar. 
 

 4º ano A: 29 alunos; 4º ano B: 28 alunos; 4º ano C: 28 alunos. 

 6 alunos. 

 1 aluno. 

 31 alunos. 
 

a) Subtração 

b) Adição; 80 centavos. 

c) 50 km 

 

Página 129 – Revendo as ideias da adição: juntar e acrescentar.  

1) a) 325 + 186 = 511 

 

Página 130 – Revendo as ideias da adição: juntar e acrescentar (continuação). 
 

b) 400 + 100 + 11 = 511 

c) UNIDADES 

11 unidades, 

11 unidades = 1 dezena + 1 unidade. 

DEZENAS 

11 dezenas, 

11 dezenas = 1 centena + 1 dezena 

CENTENAS 

5 centenas. 

d) Os 2 caminhões transportam juntos 511 caixas de frutas. 


