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GABARITO DO DIA 13/04/2020 

 
 

Querido (a) aluno (a), 

Para melhor organização, a partir de agora, o gabarito será postado diariamente. 

Este gabarito tem o objetivo de tirar as suas dúvidas e/ou possibilitar que você faça uma 

conferência das suas respostas, se assim você quiser.  

Lembramos que a correção e a revisão dos conteúdos das atividades online serão feitas 

pelas professoras no retorno à escola. 

Atenciosamente, 

A coordenação. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 54 

1) Elas fazem de conta que a comida é aviãozinho e carrinho ao colocar alimento na boca de 

crianças pequenas. 

 

2) Porque telefericozinho não é comum nesse tipo de brincadeira. A mãe teve de forçar porque ela 

já havia falado o nome de todos os veículos e ainda faltava um filhote para mamar.  

 

Página 55 

3) a) Aviãozinho, trenzinho, carrinho, barquinho, caminhãozinho e telefericozinho. 

 

b) É comum os adultos empregarem diminutivos ao falar com as crianças, pois essa forma indica 

carinho.  

 

4) Os substantivos carrinho e barquinho. 

a) Eles foram formados com o emprego da partícula – inho. 

 

5) a) A coragem.  

b) A imaginação.  

c) Porque a cabeça fica longe demais do tronco.  
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Gabarito das Atividades do caderno de Português 

 

1) a)  A ge nda  

b) Gen gi va 

c) Gi rafa 

d) Berin je la 

e) Lo ji sta 

f) Man je ricão 

g) Gi nástica 

h) Reló gi o  

i) A gi tado 

j) Refú gi o 

k) Je itoso 

l) Ferru ge m 

m) Tan ge rina 

 

2) a) Can ji ca                                                                     

b) Gi gante                                                                        

c) Ji boia                                                                        

d) Ji ló                                                                        

e) Pá gi na 

f) Je sus 

g) Ge lado 

h) Jo aninha  

i) Jo rnal  

j) A gi tado 

k) Ju ventude 

l) Arran jo 

m) Pa je m 

n) Ge sso 

o) Ju nto 
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História 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 21 

 

3) A tropa de mulas e o carregamento em cima dos animais. 

 

 

 

 

 

 


