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GABARITO DO DIA 01/07/2020 (quarta-feira) 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 
 

 

Página 60 - Atividade agrícola e ambiente  

 

• Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Existe um contraste entre a cobertura vegetal na 

diagonal superior da imagem frente ao solo exposto da diagonal inferior da imagem. 

 

• Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A cobertura vegetal (florestal) foi retirada (total ou 

parcialmente) provavelmente para a prática da agricultura ou estabelecimento de pastagens. 

 

• Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A porção que mostra o solo exposto (sem cobertura 

vegetal) sofrerá mais com a ação das águas das chuvas e dos ventos, pois a cobertura vegetal 

ajuda a reter a camada mais superficial do solo. 

 

Página 62 - Erosão 

 

1) As raízes da planta sustentam o solo, e por isso ele não desmorona, mantendo o formato do 

vaso. 

 

Página 63 - Erosão afetando rios e lagos 

 

2) a) Sim. O terreno tem áreas íngremes e desmatadas e não há mata ciliar. A plantação e o pasto 

estão muito próximos da beira do rio, o que favorece a erosão em suas margens. 

b) Sim. A mata ciliar foi retirada, e a erosão das margens pode levar ao assoreamento do rio. 

c) A retirada da vegetação das encostas e a destruição da mata ciliar. 
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GABARITO DO DIA 01/07/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 142 - A grafia e a divisão silábica de alguns encontros vocálicos 

 

1) a) Porque o seu coração ficou compadecido. 

b) Ficar com pena, com dó. 

 

Página 143 

 

2) Porque a andorinha estava presa no papel e o eu lírico a libertou. 

 

3) Resposta pessoal. 

 

4) a) de – se – nhei 

b) Três 

 

5) a) pintei, prisioneira. 

b) Entre outras possibilidades: vários, meu, carvão, prisioneira, coração. 

 

6) pri – si – o – nei – ra ;  

vá – ri – os  

 

Página 144 

 

7) a) tou – rei – ro    e) lei – a  

b) cai – pi – ra    f) cai – xa 

c) i – dei – a      g) rou – co 

d) trou – xa     h) fei – o 

 

8) beijo, louco, feira, mais, peneira, pouco, muito, beira, couro, caule, peixe, praia. 


