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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 das Atividades de fixação de Matemática 

 

1) a) 47 

b) 66 

c) 88 

d) 8 

e) 4 

f) 51 

g) 27 

h) 34 

 

 

2) a) 43 

b) 77 

c) 90 

d) 6 

e) 29 

f) 46 

g) 95 

h) 484 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

  

Gabarito do livro de Português 
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1) a) Na casa da vovó. 

b) A vovó, o caçador e o lobo. 

 

2) Provavelmente, cerca de 5 minutos. 

 

3) a) Geralmente, não. 

b) Pela ação das personagens e por suas falas. 

c) Em diálogo; o nome das personagens aparece antes das falas delas, na linha anterior. 
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4) a) Indica como a personagem falou, isto é, demonstrando estar impaciente. 

b) Indica as ações da personagem enquanto fala. 

 

5) a) Ser representado. 

b) O texto serve de roteiro para os atores encenarem a peça. A publicação é também um meio 

de divulgar o texto. 
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6) O texto é escrito para ser representado. Contém fatos, personagens, tempo e lugar, mas 

geralmente não apresenta narrador. É organizado por meio de diálogos e personagens que 

atuam e representam através de ações e falas. A linguagem é adequada às personagens e à 

situação que elas vivem. 

 


