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GABARITO DO DIA 09/09/2020 (quarta-feira) 

 

 CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências  

 

Página 87 – Para evitar predadores 

 

1) Ao se inflar, o baiacu parece maior e pode ferir o predador que se aproximar dele. 

 

Página 88 – Camuflagem 

 

1) rã; larva de mariposa; gafanhoto; urutau. 

 

Página 89 – Camuflagem (continuação) 

 

2) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Cada padrão é adequado a determinado 

ambiente. A pele colorida em verde, por exemplo, camufla melhor em ambientes com 

vegetação verde; já a pele acinzentada se confunde com as rochas; a pele amarelada com 

manchas pretas se confunde com vegetação rasteira seca; pele listrada dá a impressão de 

movimento e de maior quantidade (bandos). 
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GABARITO DO DIA 09/09/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

  

Página 227 – Tecnologia: para o bem ou para o mal?  

 

1) a) Provavelmente, 9 anos. 

b) Ele está vestido com roupa de cavaleiro medieval, ou seja, armadura, escudo e espada. 

c) Parece que ele vai lutar com um dragão. 

d) Provavelmente, o menino está lendo uma história medieval ou brincando com um jogo 

relacionado à Idade Média. 

 

2) a) Provavelmente, entre 6 e 9 anos. 

b) Todas estão olhando e/ou teclando no celular. 

c) Mostra que elas estão interessadas no que veem no celular e se divertindo. 

 

3) a) Uma corda, um skate e uma bola. 

b) Porque estão mais interessadas no que veem no celular. 

 

4) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

 

5) a)  Resposta pessoal. Sugestão: Facilidade para se comunicar com a família e com os 

amigos, acesso a jogos e sites de pesquisa. 

b) Resposta pessoal. Sugestão: Quando o celular e a Internet se tornam um vício e impedem 

as crianças de brincar e de se relacionar com outras pessoas. 

c) Resposta pessoal. Sugestão: Que o uso equilibrado da tecnologia é a melhor forma de tirar 

proveito dela.  

 

 

 


