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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. 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
 

Vamos Ver de Novo – Página 87 

 

1) a) De 6 maneiras diferentes. 

b) Flocos, morango, chocolate – Morango, chocolate e flocos – Morango, flocos, chocolate – 

Chocolate, morango, flocos – Chocolate, flocos, morango - Flocos, chocolate, morango. 

 

2) a) 4 meninos, 

b) 15 meninas – 4+3+5+3=15 

c) Filme 

d) Noticiário – 3+2=5 

e) 29 alunos – 9+5+9+6=29 

f) Resposta pessoal. 

 

Para iniciar – Página 92 

 

 Menino de blusa azul: 1º balão: No levantamento de peso; 2º balão: Quilograma 

 Menina de blusa verde: 1º balão: 100 metros; 2º balão: Em menos de 10 segundos 

 Menina de blusa rosa: Em nenhum 

 Menino de blusa vermelha: Comprimento e tempo. 
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a) Exemplos de resposta. 

 Quando nos pesamos 

 Quando fazemos suco 

 Quando controlamos o tempo para chegar a um evento no horário combinado. 

 Quando queremos saber se uma pessoa está com febre. 

b) Janeiro – 31 dias; Junho – 30 dias; Abril – 30 dias; Dezembro – 31 dias; Fevereiro – 28 ou 

29 dias. 

c) Exemplos de resposta: Leite, suco, água e combustível. 
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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 
 

Distrito: Parte do município – Página 36 

 

1) a) O município de Pelotas está dividido em nove distritos. 

b) Joana mora no distrito de Triunfo. 

 

Orientando-se no Município – Página 37 

 

2) A praça Cipriano Barcelos se localiza a oeste da prefeitura e concentra árvores, 

componentes naturais identificáveis na paisagem. 

 

3) a) Oeste; Sul; Sul. 

b) A existência de elementos como plantações, mata, estrada de terra e predomínio de áreas 

verdes. 

 

A influência das leis no município – Página 38 

 

1) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: Sem a regulação das leis, a prefeitura não teria como fiscalizar a 

construção de edificações em áreas de risco. Locais sem a infraestrutura necessária (rede de 

água e esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, vias de circulação adequadas) poderiam ser 

ocupadas indevidamente.  

 

Continuação – Página 39 

 

2) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: Com o dinheiro recebido pela venda regular de produtos às escolas, as 

famílias dos agricultores poderão se manter no campo vivendo em condições dignas e, com o 

tempo, aumentar ou talvez aperfeiçoar sua produção agrícola. 
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Gabarito das Atividades de fixação de Geografia 

 

1) A escolha de governantes de um município é realizada pela população com direito a voto. 
 

2) a) Governo municipal. 

b) Os vereadores. 

c) Secretários/prefeito. 
 

3) Para que não ocorra nenhuma construção inadequada que prejudique uma preservação 

ambiental e para não colocar em risco a vida de outras pessoas. 
 

4) a) O vereador. 

b) Antônio Almas. 

 


