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GABARITO DO DIA 22/04/2020 (quarta-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. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1) a) Ela conta que estava chateada com o pai porque ele só pensava em trabalhar e não saía 

para passear com ela.  
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CIÊNCIAS 

  

Gabarito do livro de Ciências 
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1) 

‘’Funções do solo’’. 

As várias funções do solo. 

Textos e ilustrações. 

Á população em geral. 

Na forma de círculo. 

 

Em cartazes, folders, livros, jornais, revistas, na internet, fixados em locais públicos ou 

privados. 

 

2) Resposta oral e pessoal. 

 

3) Sugestão de resposta: Produção de alimentos e base para construções. 

 

4) Muitos cuidados são importantes ao usar o solo, como drenar, arejar, preservar as plantas e 

animais que vivem nele, não fazer uso inadequado, etc. Essas atitudes evitam a degradação 

do solo. 
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1) a) Resposta oral e pessoal. 

b) Resposta oral e pessoal. 

 

2) a) Ar. As bolhas de ar se desprendem quando o vaso com solo foi imerso na água do balde. 

b) Com o encharcamento do solo, a água ocupa o espaço do ar e por isso as minhocas 

precisam ir à superfície para respirar. 
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3) a) O solo. 

b) Sugestão de resposta: “ O solo contém nutrientes essenciais para o desenvolvimento das 

plantas. Elas são alimentos de muitos seres vivos. ” 

c) Resposta oral e pessoal. 

 

 

 


