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GABARITO DO DIA 24/04/2020 (sexta-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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Por que meu cachorro me lambe? 
 

 É amor. Ou é fome. Ou só curiosidade mesmo. Cães são atraídos por sabores e odores, 

uma vez que paladar e olfato são os sentidos que eles mais usam para conhecer o mundo. A 

oleosidade da pele, a transpiração e o cheiro de cremes e produtos de beleza são atrativos. Se 

o bicho está com fome e alguém se aproxima cheirando a comida, ele vai procurá-la lambendo. 

E se for um odor estranho, também vai usar a língua para investigar. Mas a lambida pode ser 

demonstração de afeto: as mães fazem isso com os filhotes para deixá-los com o seu cheiro ou 

para acalmá-los. Já lambidas perto da boca demonstram respeito e submissão. Como as que 

os filhotes dão reconhecendo a autoridade materna. 
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2) a) Porque os movimentos de defesa e ataque do kung fu se inspiraram em movimentos de 

animais. 

b) Porque todos esses elementos são indefinidos. Trata-se de uma história entre muitas, de um 

monge entre outros e de uma caverna entre várias. 

c) Na primeira expressão, porque só existiu um século 5; na segunda, porque ela se refere aos 

animais em geral, e não a um específico. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
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Medidas de tempo 

 

1) as horas 

  Como 1 dia tem 24 horas. 

  De 0 hora até 24 horas. 

 

2) a) Até o meio dia, as horas vão de 0 a 12. 

Do meio-dia até a meia-noite, as horas vão de 12 a 24. 

 

b) Até o meio-dia: 

1º relógio: Seis horas (6h)  Relógio Digital: 06:00 

2º relógio: Nove horas (9h)   Relógio Digital:09:00 

 

Depois do meio-dia 

1º relógio: 12+8 = 20  Vinte horas (20h)             Relógio Digital:20:00 

2º relógio: 12+11= 23  Vinte e três horas (23h)   Relógio Digital:23:00 

 

 

3)  
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Explorar e descobrir  

 

 Os minutos 

 12; 8 

 5 minutos. 

 8h 05 min ou 8:05 

 5 minutos 

 8h 10 min ou 8:10. 

 8h 35 min ou 8:35 

 Não, ele “anda” em direção ao 9. 

 60; 9 

 60 minutos. 
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4) Antes do meio-dia 

 

a) 3 h 10 min ou 3:10 

b) 6 h 45 min ou 6:45 

c) 4 h 35 min ou 4:35 

 

Depois do meio-dia 

a) 17 h 7 min ou 17:07 

b) 13 h 36 min ou 13:36 

c) 23 h 48 min ou 23:48 

 

 

 


