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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 do livro de Matemática 

 

Página 102 

 

5) a)    

 

b) 

 

 

6) a) 1 hora e 45 minutos. Faltam 15 minutos para as 2 horas ou quinze para as duas. 

b) 15 horas e 50 minutos. Faltam 10minutos para as 16 horas ou dez para as dezesseis. 

c) 10 horas e 35 minutos. Faltam 25 minutos para as 11 horas ou 25 para as onze. 

 

7) a) 21:00 ou 21h 

b) 8:30 ou 8 h 30 min 

c) 17:40 ou 17 h 40 min 

d) 2:45 ou 2 h 45 min 

e) 13:54 ou 13 h 54 min 

f) 23:55 ou 23 h 55 min 
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8) Resposta letra D. 
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9) Exemplos de Respostas: Competições de automobilismo, corridas de atletismo, etc. 

 

10) a) 60 minutos 

      b) 60 segundos 

 

11) a) 11h 5 min 15 s     b) 6 h 55 min 30 s 

 

12) a) 90 minutos → 60 + 30 = 90 

      b) 6 horas → 24 : 4 = 6 

      c) 150 segundos → 60 + 60 + 30 = 150 

 

Resposta do “O que é, o que é”? 

São as 12 horas. 
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O tempo no seu dia 

 

1) a) Resposta pessoal. 

b) Dormir durante a noite: 9 horas 

Tomar banho: 10 minutos 

Dar 6 passos: 5 segundos 

Apontar um lápis: 1 minuto 

Assistir a um programa de tevê: 1 hora 

Escovar os dentes: 3 minutos 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) a) Resposta pessoal. 

    b) Resposta pessoal. 
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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 
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Os impostos 

 

1) Cobrando impostos de pessoas e empresas. 

 

2) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: Entre as formas de participação popular e acompanhamento da gestão 

pública estão as ações de criação de conselhos municipais, de participação em debates, 

votações e comissões das câmaras dos vereadores, de elaboração de baixo-assinados e de 

solicitação de acesso a informações de órgãos públicos. 
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Os impostos (continuação)  

 

3)  

Limpeza de praça 

pública 

 

Construção de um 

canal de água 

Manutenção de 

gramado em espaço 

público 

 

Escola 

 

Limpeza e higiene 

da cidade 

Combates aos 

efeitos de falta de 

água 

Limpeza e 

embelezamento da 

cidade. 

 

Educação para as 

crianças. 
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Gabarito das atividades de fixação de História 

 

1) a) O pagamento de impostos é feito por pessoas e também por empresas. 

b) Ele vem da arrecadação de impostos e taxas que as pessoas pagam ao governo. 

c) O governo. 

d) Resposta pessoal. 

e) Porque ela proporciona conforto, bem estar, segurança e lazer para a sociedade. 

f) A CEMIG. 

 

2) V; V; F; V. 


