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GABARITO DO DIA 22/07/2020 (quarta-feira) 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 70 – Os seres vivos se relacionam 

 

 Capim ou plantas. 

 A onça pintada está prestes a atacar as capivaras. 

 Plantas, como o capim, usam a energia solar e outros componentes não vivos do meio 

ambiente para produzir o próprio alimento. 

 Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Sim, pois a onça depende do consumo de 

animais como a capivara, que, por sua vez, depende do consumo de plantas. 

 

Página 72 – Seres decompositores 

 

1) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: As manchas aumentaram porque os fungos 

estavam se desenvolvendo sobre os alimentos. 

b) Provavelmente os fungos estavam no ar do pote ou no próprio alimento. Na presença de 

alimento em boas condições de temperatura e umidade, os fungos se multiplicam. 

 

Página 73 – A cadeia alimentar 

 

1) a) planta          b) sabiá / gavião          c) lagarta 
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GABARITO DO DIA 22/07/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 180 – Qual é a diferença entre a tartaruga, jabuti e cágado? 

 

3) a) Porque ele não critica ninguém e acha lindas as carapaças dos demais. 

 

Página 181 

 

b) Por causa das carapaças que todos têm. 

c) Provavelmente, deve se achar um animal lindo também. 

 

4) Ruga, tartaruga, jabuti, tatuagem, engrenagem, cágado. 

 

5) a) Não. 

b) Garagem. 

 

6) a) Tangerina, girafa. 

 

Página 182 

 

b) Em todas as palavras. 

c)  

 Quando depois dela vêm as vogais e e i. 

 Quando depois dela vem qualquer vogal: a, e, i, o, u. 

 

7) a) gelado, geladinho, geladeira, geleira, gelar, desgelo. 

b) ajeitar, jeitoso, desajeitar, desajeitado, jeitinho. 

c) jogador, jogada, jogatina. 

d) gibiteca, gibizada. 

e) laranjada, laranjeira, laranjal. 


