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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 97 

 

Lendo Gráfico  

 

1) É a maioria. 

 

2) Brancos, amarelos e indígenas. 

 

Páginas 102 a 105 

 

Da reportagem ao artigo de opinião  

 

1) a) Resposta pessoal 

b) Resposta pessoal 

c) Resposta pessoal 

 

2) a) Um colega começa a achar o cabelo do leitor esquisito. 

b) Elas “entram na onda”, isto é, são influenciadas pelos que iniciam o cyberbullying. 

 

3) a) Chateação, mágoa, vergonha, raiva, etc. 

b) Ficar tímido e se esconder, tirar satisfação, brigar. 
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4) Pensar melhor antes de agir. 

 

5) a) Porque podemos ficar tentados a fazer o mesmo só para nos sentirmos parte do grupo ou 

para nos divertirmos. 

b) Resposta pessoal. 

 

6) a) Tirar sarro, zoação, contar até dez. 

b) – Avisar, alertar. 

        - Se juntam, apoiam. 

 

7) Resposta pessoal. 

 

Gabarito da Atividade de fixação 

 

1) Os personagens do texto são o pai e o filho. 

 

2) A história se passa no tempo atual. 

 

3) O narrador do texto não participa da história. 

 

4) a) O pai imaginou que o filho teria a mesma reação que ele teve quando ganhou a sua 

primeira bola. 

b) Ele estava procurando o lugar que poderia ligar a bola. 

c) O filho não gostou da bola, pois ele logo voltou para frente da tevê manejando os controles 

do videogame. 

d) Resposta pessoal. 

e) Treinou 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
 

Páginas 96 a 98 
 

Medidas de capacidade  
 

1) Exemplos de resposta: Em receitas de culinárias, na venda de sucos (copos pequenos, 

médios e grandes) e na venda de café (xícaras pequenas, médias e grandes). 
 

2) a) 6 l       d) 2 900 ml 

    b) 10 000 ml      e) 4 l e 200 ml 

    c) 3 450 ml     f) 3 l e 500 ml 
 

3) As unidades padronizadas têm o mesmo valor para todas as situações. Quando dizemos 1 

litro de água, por exemplo, nos referimos à mesma quantidade de água para todas as 

situações e pessoas que fazem a medição. Já quando dizemos 1 copo de água, a quantidade 

pode variar de uma situação para outra de acordo com o tamanho do copo. 
 

4) a) 200 ml 

b) 10 l 

c) 5 000 l 
 

5) a) concha 

b) xícara de café 

c) conta-gotas 

 

6) Resposta pessoal 

 

7) a) 4 embalagens de 500 ml; 2 embalagens de 500 ml e 1 embalagem de 1 l; ou 2 

embalagens de 1l. 

 b) R$ 24,00; R$ 22,00; R$ 20,00, respectivamente 

 c) 2 embalagens de 1l 
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Explorar e Descobrir 

 

1º pontinho: a) 2 cubinhos 

                      b) 2 000 l  

 

2º pontinho: a) 8 cubinhos 

                      b) 8 000 l 

 

8) Encher o vasilhame de 3 litros e despejar no de 5 litros. Encher de novo o vasilhame de 3 

litros e despejar no de 5 litros até que este fique cheio. Sobrará 1 litro no vasilhame de 3 litros. 

 

Gabarito das Atividades de fixação 

 

1)  

GRAMAS QUILOGRAMAS  QUILOGRAMAS TONELADAS 

1 000 g 1kg 1000 kg 1 t 

4000 g 4 kg 2 000 kg 2 t 

6 000 g 6 kg 5 000 kg 5t 

10 000 g 10 kg 7 000 kg 7 t 

 

2) a) 2    d) 12  

    b) 4    e) 16 

    c) 6    f) 20 

 

3) a) 500 ml    b) 250 ml    c) 750 ml 

 

4) Sim, porque 3 latas de 250 ml equivalem a 1050 ml, que é maior que 1 000 ml, ou seja, 1 litro. 

 

5) a) 15 x 2 = 30 – Portanto ela usou 30 litros. 

b) 30 : 3 = 10 – Seriam necessários 10 baldes para encher o aquário. 

c) 30 : 5 = 6 – Seriam necessários 6 baldes. 

 


