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GABARITO DO DIA 29/04/2020 ( 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. 

 
CIÊNCIAS 

 

Gabarito das Atividades de Ciências realizadas no caderno 

 

1) A Terra é formada por camadas com diferentes características. A crosta é a primeira 

camada que envolve esse planeta. Ela é sólida e formada por rochas. Sua parte mais externa, 

onde nós vivemos, é conhecida como superfície terrestre. 

A camada localizada logo abaixo da crosta é o manto, que é sólido e muito quente. O manto é 

a camada mais espessa da Terra. 

A camada mais interna do planeta é o núcleo, que apresenta uma parte sólida e outra parte 

líquida, externa. As temperaturas no núcleo são ainda mais altas do que as do manto. 

 

2) ( F )    ( F )    ( V )  

 

3) O solo é composto de fragmentos de rocha (parte mineral), de restos de organismos, de ar e 

de água. 

 

4) O solo é fundamental para os seres vivos. Por meio de suas raízes, as plantas se fixam no 

solo e absorvem dele água e Sais minerais. Os animais que se alimentam de plantas e os 

animais que se alimentam de outros animais também dependem do solo. O solo também é o 

abrigo de diferentes tipos de organismos, desde microrganismos até animais maiores. 

 

5) Novas espécies vegetais podem ser plantadas. 

 

6) O vento e a chuva podem alterar as estruturas das rochas e do solo. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 73 

 

1) a) Pequenininha. 

b) Bebezinha. 

c) Essas partículas dão a ideia de tamanho pequeno.  

 

Página 74 

 

2) A palavra tamanhão. A partícula –ão dá ideia de tamanho grande. 

 

 

3) a) Verdureiro (a) 

b) Laranjeira (o) 

c) Barqueiro (a) 

d) Banheira (o) 

e) Borracheiro (a) 

f) Brasileiro (a) 

 

 

4) a) Cheiroso 

b) Carinhoso 

c) Chuvoso 

d) Defeituoso 

e) Atencioso   

f) Vantajoso 

 


