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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. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 
Página 190 

 

1) Ele procurou a vovó para saber se o lobo tinha passado ali e para  avisá-la do perigo ela que 

corria. 

 

2) a) O caçador é vaidoso e orgulhoso de ser filho do lenhador Pedro Porlomplomplom e, ao 

mesmo tempo, corajoso e protetor , conforme demonstra o trecho “Esta senhora está em 

perigo. Ela precisa de mim”. 

 

b) Ele se sente um herói, conforme demonstra o trecho “Como cansa ser herói!”. 

 

Livro página 191 

 

3) a) Ele é visto como muito feio, conforme comentários do caçador e da vovó. 

 

b) Ele é esperto, trapaceiro, pois além de planejar o que pretende fazer, finge ser caçador, 

aproveitando-se do fato de a vovó não enxergar bem. 
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4) a) A surdez. Essa característica provoca situações muito engraçadas na peça. 

 

b) Ela enxerga mal. Essa característica é importante porque a vovó não reconhece o lobo 

quando ele tenta se passar por caçador. 

 

Página 192 

 

1) a) Para dar a ideia de que o caçador falou a palavra muito devagar ou soletrando, isto é, 

dizendo uma letra de cada vez. 

 

b) Não, pois ainda assim a vovó confundiu lobo com bolo. 

 

2) Resposta pessoal. 

  

Página 193 

 

1) a) O lobo está ironizando, ou seja, ele quer dizer que a vida de bandido é ótima. 

 

b) Contentamento, alegria. 

 

2) a) Sugerem pausas na fala da vovó, que é lenta para falar. 

 

b) Sugerem que o lobo está pensando e que as ideias estão surgindo aos poucos. 

 

Página 194 

 

1) Os diminutivos relacionados à vovó dão ideia de uma mulher pequena, e também uma 

relação de afetividade. Os diminutivos cafezinho e pobrezinhos dão ideia de familiaridade, 

comuns na fala informal. 

 

2) Sim, está de acordo com a norma-padrão e apresenta certo grau de informalidade. 

 

TROCANDO IDEIAS: Resposta pessoal 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 42 

 

1) A fumaça que produzem libera impurezas quem, em grande quantidade poluem o ar. 

 

Página 43 

 

2) Porque essa camada de gás age como um filtro, protegendo os seres vivos de uma parte 

dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 

 

Página 44 

 

3) a) As três fotos.  

b) Resposta pessoal. 

 

Página 45 

 

Experiência do Efeito Estufa. 

 

Página 46 

 

1) a) O calor do Sol aquece a superfície terrestre e também o ar próximo a ela. O ar mais frio, 

acima daquele sendo aquecido, é mais “pesado” que o ar quente. Esse ar mais frio então 

desce e, ao fazê-lo empurra o ar mais quente (e “leve) para cima. Assim, formam-se as 

correntes de ar. 

b) Os urubus usam o movimento ascendente das correntes de ar para subir sem precisar bater 

as asas.  
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2) Segunda opção, saindo por baixo. 

Isso ocorre porque o ar mais frio tende a descer. 

 

Página 47 

 

3) a) Elas utilizam esse gás para produzir seu próprio alimento na fotossíntese. 

b) Atividades como queimadas e o uso do carvão e outros combustíveis fósseis, como a 

gasolina, o diesel e o gás de cozinha. 

c) A diminuição do gás carbônico no ar diminuiria a intensidade do efeito estufa, amenizando o 

aumento da temperatura da Terra eu consequente degelo de parte das geleiras polares. 

 

4)  A queima de materiais como os representados na imagem liberam impurezas no ar, que 

podem prejudicar os seres vivos, incluindo o ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


