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GABARITO DO DIA 15/04/2020 

 
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 

 

A linguagem do Texto – Páginas 94 e 95  

 

1) A repetição reforça a ideia de tristeza ligada ao que aconteceu com a menina. 

 

2) a) A expressão substitui a palavra racismo. 

b) A palavra ela substitui a palavra palavra. 

 

3) a) Fato. 

b) Opinião. 

c) Fato. 

d) Fato. 

e) Opinião. 

 

De olho na oralidade: discutindo o preconceito 

 

1) Resposta pessoal. 

2) Resposta pessoal. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

 

Bioma Floresta Amazônica – Página 43 

 

1) a) A área coberta por vegetação é menor atualmente. 

b) Crescimento de cidades, abertura de estradas, comercialização da madeira, etc. 

c) Preservação de espécies de seres vivos e dos recursos utilizados pelas populações locais. 

 

 

Gabarito das Atividades de fixação 

 

1) a) O clima amazônico varia pouco ao longo do ano e é caracterizado pelo calor intenso 

(temperaturas médias altas, acima de 26ºC) e pelas chuvas abundantes, pela precipitação de 

2.500 milímetros anuais. 

b) Devido o aumento de atividades humanas como o desmatamento para a extração de 

madeira, a intensa mineração que contamina os rios da bacia, o avanço da agricultura e 

pecuária. 

c) O Rio Amazonas e todos os seus afluentes formam uma imensa rede de rios que constituem 

uma grande reserva mundial de água doce. 

d) Na Floresta Amazônica são encontradas árvores altas (30 a 40 metros), com grandes copas 

e muitas epífitas sobre seus troncos, além de árvores de menor porte, arbustos, plantas 

herbáceas e plantas rasteiras. 

 

2) a) A paisagem encontra-se desmatada. 

b) Chico Bento se refere ao reflorestamento daquela paisagem. O personagem espera que o 

lugar em que se encontra possa voltar a ter vida. 

 

 


