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GABARITO DO DIA 16/04/2020 (quinta-feira) 

 

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 

 

Medidas de massa – página 94 e 95  

1) a) 30 mg 

b) 3 kg 

c) 100 g 

d) 5 t 

 

2) a) 7000 g      f) 12 t 

b) 5000 kg      g) 3200 g 

c) 1500 g      h) 500 kg 

d) 7000 kg      i) 2005 kg 

e) 4 kg      j) 2 g 

 

3) O “peso” dos dois é o mesmo: 1 quilograma 

 

4) a) 6000 kg  

b) 2000 kg 
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5) a) papel 

b) plástico 

c) 40 t 

d) 30 000 kg → 30 t = 30 000 kg 

e) Mais do que 200 t → 30 + 80 + 40 + 60 = 210 

 

Gabarito da Atividade Oral 

 

a) É o lixo que pode ser reaproveitado. 

b) Resposta pessoal 

c) Resposta pessoal 

d) Para facilitar a coleta e separar os diferentes tipos de material. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito da Atividade em anexo de Produção de texto 

 

1) a) Resposta pessoal. 

b) Aparenta ser uma criança de 8 ou 9 anos de idade com um cartaz nas mãos. Nele é 

apresentando uma frase que se refere ao sentimento pelo seu computador. Ao fazer isso ela 

demonstra um sorriso no rosto justificando o que foi descrito no cartaz. 

c) Como pensam e vivem as crianças que nasceram na Era da Internet. 

d) Resposta pessoal. 

e) Resposta Pessoal. 

 

Produzindo um artigo de opinião 

 

Resposta pessoal. 

 

 


