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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. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 112 

 

Emprego da letra H 

 

1) Uma festa para comemorar o aniversário dele. 

 

2)  Provavelmente sim, pois a festa é para comemorar o aniversário dele. 

 

Página 113 

 

3) a) hoje 

b) Não, o som continua igual. 

c) A letra o, quem vem depois da letra h, é vogal. 

 

4) a) Entre as possibilidades: horta, Holanda, holandês, holofote, habitar, habitante, habilitação, 

Hélio, Helena, hibernar, hidratar, higiene, homem, etc. 

b) Vogal. 

c) Não. 

 

5) a) chamaram, palhaçada, festinha. 

b) Sim. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 48 

 

Biomas Brasileiros II  

 

 Resposta pessoal. 

 A primeira imagem, que mostra a criança ribeirinha, é uma região do bioma floresta 

Amazônica. 

 Resposta pessoal. 
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Pantanal  

 

1) A presença abundante de água e a vegetação variada, que na imagem é representada por 

plantas de diferentes tamanhos e formas. Além disso, a imagem mostra a presença marcante 

das plantas aquáticas. 

 

Gabarito das Atividades de Fixação de Ciências 

 

1) O bioma Pantanal está localizado entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Ele se estende também para os países vizinhos Bolívia e Portugal. 

 

2) a) São espécies que só podem ser encontradas em uma determinada região geográfica, 

nativas da região. 

b) Resposta pessoal. 

 

3) Sua vegetação é bastante variada. Em algumas áreas predominam plantas baixas, em 

outras, existem arbustos e árvores. Também é grande o número de plantas aquáticas. 


