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GABARITO DO DIA 07/05/2020 (quinta-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. 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do Caderno de atividades – Ápis 
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1) a) metros – Grandeza: comprimento 

b) horas – Grandeza: tempo 

c) metros quadrados – Grandeza: superfície 

d) quilogramas – Grandeza: massa 

e) litro – Grandeza: capacidade 

 

2) Quilograma. 

Sugestão de resposta: O elefante do zoológico pesa 2 toneladas. 
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9) a) No inverno 

b) Baixou; em 12º C 

c) Mais baixas. 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 4° Ano  

                                                                 Professoras: Bianca e Luanna 

 

GABARITO DO DIA 07/05/2020 (quinta-feira) 

 

Página 27 

 

10) a) – 2 horas e 25 minutos; 2 h 25 min; 2:25; 2 e 25 da manhã; 2 e 25 da madrugada. 

b) 17 horas e 10 minutos; 17 h 10 min; 17:10; 5 e 10 da tarde. 

c) 19 horas e 30 minutos; 19 h 30 min; 19:30; 7 e 30 da noite; 7 e meia da noite. 
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11) 

 

 

 

 

 

12) Antes do meio dia:  7h18min 30 s  Depois do meio dia:  14 h 35 min 5 s 
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GABARITO DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito da Atividade Anexada 
 

1) Em 27/08/2015, no site do Jornal Estado de Minas. 

 

2) Márcia Maria Cruz. 

 

3) Mostrar a necessidade de as pessoas serem mais gentis umas com as outras no trânsito. 

 

4) a) Legenda é um pequeno texto que, geralmente, dá explicações sobre uma foto, uma 

ilustração. 

b) O nome do senhor que aparece na foto, a idade dele e o que ele está fazendo. 

 

5) Sugestões de resposta: Buzinar com ferocidade. Não respeitar a faixa de pedestres. 

 

6) Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e haver um processo permanente de educação para o 

trânsito. 

 

7) O sargento Márcio Roberto. “Quanto mais gentileza as pessoas praticam, mais humanizado se 

torna o trânsito.” 
 

8) Para que o leitor saiba que esse trecho é a fala, o depoimento do policial. 

 

9) Motoristas, ciclistas e pedestres que buscam harmonia nas ruas de Belo Horizonte. 

 

10) a) Jornalista aposentado, de 91 anos. 

b) Motorista, de 42 anos, mãe de dois filhos e grávida do terceiro. 

c) Professor universitário, de 34 anos. 

 

11) Pedestres, ciclistas e motoristas aprenderem a compartilhar as vias. 

 

12) Magrela. 


