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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 
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O dia, a semana, o mês e o ano 

 

1) a) 24 horas 

b) 7 dias 

c) 4 semanas 

d) 12 meses 

 

2) a) Resposta pessoal. 

b) 2020, 2024, 2028, 2032 e 2036. 
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3) a) Abril, junho, setembro e novembro. 

b) Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. 

c) Fevereiro. 
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4) a) 2 meses; 3 meses. 

b) Semestre. 

c) Setembro e outubro. 

d) 3; 8; 12. 

e) Abril, outubro. 

 

5) a) 61 dias → 31 + 30 = 61 

b) 62 dias → 31 + 31 = 62 

c) 91 dias → 30 + 31 + 30 = 91 

d) 38 dias → 31 + 7 = 38 
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6) a) 12/05/2018 ou 12/5/18. 

b) Vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis. 

 

7) a) 19/4, dezenove de abril. 

b) 15/10, quinze de outubro. 

c) 20/11, vinte de novembro. 

d) 12/10, doze de outubro. 

 

8) Resposta pessoal. 

 

9) Resposta de acordo com o dia da realização desta atividade (30/04) 

 29/04/2020 

 02/05/2020 

 07/05/2020 

 30/04/2021 

 

10) 30/12/2003 
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11) a) O pai completou 30 anos e sua mãe 27 anos. 

b) Cristina 13 anos, seu pai 43 anos e sua mãe 40 anos. 

c) Cristina século XXI e seus pais no século XX. 

 

12) Resposta pessoal. 

 

13) a) 10 anos     d) 5 anos 

b) 2 anos      e) 100 anos 

c) 3 anos      f) 1 000 anos 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito da Atividade anexada 

 

1) Arnaldo Viana. 

 

2) Em 26/10/2013. Os fatos narrados são reais. 

 

3) Título: “Menina troca garrafas Pet com Lacres de latinha por cadeiras de rodas.” 

     Subtítulo: “Equipamento será doado a uma creche que atende crianças com paralisia 

cerebral.” 

 

4) Resposta pessoal. 

 

5) a) Ela se chama Júlia Fernandes Rodrigues Macedo, tinha 9 anos e nasceu em Belo 

Horizonte. 

b) Júlia estudava no Colégio Santa Maria e estava no 3º ano do Ensino Fundamental. A 

matéria de que ela mais gosta é matemática. 

 

6) Ela queria trocar essas garrafas por uma cadeira de rodas, que seria doada à Creche Tia 

Dolores. 

 

7) Eles fizeram uma doação a uma creche. 

 

8) Mandaram uma carta impressa em bonequinhos de papel. 

 

9) O pai de Júlia era: pessimista. 

     Júlia era: Otimista. 

 

10) Júlia: Juntar lacres de latinha em garrafas PET com o objetivo de trocar por cadeira de 

rodas e doá-la a uma instituição que acolhe crianças carentes com paralisia cerebral. 

       Os pais de Júlia: Fizeram uma doação em dinheiro à Creche Tia Dolores. 
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       Escola: Nas festas da escola todos os envolvidos coletaram lacres de latinhas para ajudar 

Júlia. 

       Crianças da creche: Em agradecimento a doação realizada pelos pais de Júlia, as 

crianças da creche fizeram uma carta em bonequinhos de papel. 

 

11) Gosta de brincar, principalmente de pular corda; pratica esporte; tem aulas de inglês; é 

tímida. 

 

 

 

 

 


