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GABARITO DO DIA 08/05/2020 (sexta-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 
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Retomando e ampliando  

 

1) a) Talvez sejam mãe e filho, ou avó e neto, ou babá e um garoto de quem ela toma conta. 

b) Provavelmente estão em um quarto. 

c) A mulher está lendo uma história, e o menino está escutando. 

d) Sugere que ele já está com sono. 

 

2) a) As duas personagens estão dormindo. 

b)Indica que a mulher e o menino estão roncando. 

 

 

Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os 

sons naturais, que sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a 

expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em 

quadrinhos. 
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3) a) O livro se destina a crianças, ou seja, é um livro para ser lido por adultos para crianças, a 

fim de que elas peguem no sono. 

b) Refere-se ao leitor da tira. 

 

5) a) xadrez ; chegou 

b) As letras x e ch. 

 

6) Algumas possibilidades: xadrez: enxadrista, enxadrismo, enxadrezar. 

Chegou: chegar, chegado, chegando. 
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7) a) O racismo 

b) A partir da infância. 

 

8) a) Para dar destaque ao conteúdo principal da campanha, que é o combate ao racismo. 

b) Significa: “É proibido”. 

 

9) a) Não. 

b) 3ª opção. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do Caderno de Atividades - Ápis 
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13) c) 21 h 5 min 

d) 9 h 25 min 

e) 10 h 

 

14) 1 dia: 24 horas              1 hora: 60 minuto 

1 minuto: 60 segundos    1 semana: 7 dias 

1 ano: 365 dias     1 século: 100 anos 

 

a) 180 minutos. 

b) 2 anos. 

c) 4 semanas são 28 dias. 

d) 17 meses 

e) 480 segundos 

f) 62 dias 

g) 3 dias 
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15) Porque o ano pode ser bissexto (29 dias) ou não (28 dias). 

 

16) a) 28 dias. 

b) abril, junho, setembro e novembro. 

c) janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. 

 

17) a) 25/6   b) 2 de julho; 2/7 
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18) 1º, 8, 22 e 29. 

 

 

19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) a) 2009; 2019. 

b) 1º/1/ 2101 

c) Março e abril. 

d) Abril, maio e junho. 

e) Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 

f) Resposta pessoal. 

 

21) 100ºC. 
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22) a) 6:40                     b) 15 minutos (60:4=15)         c) 10 minutos 

 

d) 17 dias                     e) 32 horas (2 + 24 + 6= 32) 

 

f) 3 horas adiantado          g) 33ºC 

 

 


