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 MATEMÁTICA 
 

Gabarito do livro de Matemática 

 

Página 185 – Vamos ver de novo? 

 

1) a) Vôlei - 5 

Natação – 4 

Tênis – 2 

b) Futebol 

c) Tênis 

d) 22 alunos (7 + 4 + 5 + 4 + 2 = 22) 

e) 3 votos (7 – 4 = 3) 

f) 3 votos (5 – 2 = 3) 

g) Nenhum 

 

2) a) Resposta pessoal. 

b) A figura que tem mais segmentos de reta é a vermelha. 

 

Página 186 – Vamos ver de novo? (continuação) 

 

3) a) 5 100 → 5 000 + 50 + 50 = 5 100 

b) 2 notas diferentes → 3 x 20 = 60 → 60 – 48 = 12; 1 nota de 10 reais e 1 nota de 2 reais. 

c) Nunca 

d) 16 h 30 min 

e) Um prisma 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito da Revisão de Português 

 

1) Letra B. 

 

2) Letra D. 

 

3) a) Vigário. Tem 4 sílabas → polissílaba. 

 

b) Nós e Zé. 

 

PALAVRA CLASSIFICAÇÃO (QUANTIDADE DE SÍLABAS) CLASSIFICAÇÃO 

Barrigudinho Polissílaba Paroxítona 

Soalheira Polissílaba Paroxítona 

Bobagem Trissílaba Paroxítona 

Estrada Trissílaba Paroxítona 

Figa Dissílaba Paroxítona 

 

4) a) Um substantivo. 

 

b) Indica que os tios são da menina. 

 

c) Pronomes possessivos: seu (seus), sua (suas), teu (teus), tua (tuas), nosso (nossos), nossa 

(nossas), vosso (vossos), vossa (vossas). 

 

5) (X) pronúncia igual.   (X) escrita diferente.  
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6)  

 

Voluntários fazem casinhas de papelão 

para animais de rua no Distrito Federal 

 

12/07/2017 – Por Lívia Marra 

 

 [...] As casinhas começaram a ganhar as ruas e ajudarão os bichinhos a se proteger 

neste inverno, mas, segundo Daniel Oliveira, um dos idealizadores do projeto, o objetivo é 

manter a ação em todas as épocas do ano e expandir o alcance. 

 A ideia é recente, mas já mostra resultados. Oliveira disse que o projeto nasceu há uma 

semana. Tudo começou com um grupo de WhatsApp, publicado em uma rede social de Santa 

Maria, e logo apareceram voluntários. 

 “Tivemos a adesão de 200 pessoas no grupo e de cara já marcamos o primeiro encontro 

para confeccionar as primeiras casinhas, que aconteceu na segunda-feira (10). Nesse encontro 

estiveram 30 voluntários, e confeccionamos 27 casinhas, que foram distribuídas em três 

cidades – Santa Maria e Gama, no DF, e Valparaíso (GO)”, afirma. 

 Os abrigos foram deixados em paradas de ônibus, terminais rodoviários, hospitais e 

entrequadras. 

 

Lívia Marra. Voluntários fazem casinha de papelão para animais de rua no DF. Bom pra 

cachorro. Folha de São Paulo. 12 jul. 2017. Disponível em: 

http://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2017/07/12/voluntarios-fazem-casinhas-de-papelao-

para-animais-de-rua-no-df/.Acesso em 20 jul.2017 
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