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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 109 a 112 

 

Leitura do texto. 

 

Página 113 

 

1) Amizade. 

 

2) Amizade. 

 

3) Em um porco. 

 

4) Não. 

 

5) Dividir, repartir. 

 

6) Não; são amigos nos momentos felizes e tristes. 

 

Página 114 
 

7) Namoradas/esposas. 

 

8) Não, pois, no final, ele afirma: “amizade não se explica! Ela, simplesmente, existe!” 
 

9) Exemplos de respostas: porque estão dormindo e sonhando com o tempo em que eram 

meninos.  

Porque estão lembrando da infância. 

Porque um pensa no outro e se lembra de que faz muito tempo que são amigos. 

 

10) Resposta pessoal. 

 

11) Resposta pessoal. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 42 

 

• São sete animais: rã, sapo, lobo-guará, peixe, duas aves e serpente. 

• Na ordem respectiva: sapo e rã, pássaros, peixe e serpente. 

• A) Um dos pássaros. 

B) Pelo formato das pegadas e pelas penas caídas no chão. 

 

Página 43 

  

Leitura do texto. 

 

Página 44 

 

Ler o texto e fazer a experiência. 

 

Página 45 

 

Respostas da experiência: 

 

1) Resposta pessoal. Espera-se que relatem que um pedaço de papel ficou encharcado e o 

outro ficou bem pouco, ou quase nada molhado. 

 

2) O óleo evita que as aves fiquem encharcadas porque impermeabilizam as penas do animal, 

assim como a cera ou a vela fizeram com o papel. 
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1) Os seres humanos têm pelo sobre o corpo. 

 

2) Utilizando o lápis vermelho, pinte a parte que está de azul no desenho. 

 

 

Página 46 

 

Leitura do texto. 

 

Página 47 

 

1) Resposta pessoal. Exemplos de respostas: andar, correr, saltar, e nadar. 


