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GABARITO DO DIA 13/05/2020 (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 das Atividades de fixação de Português em anexo 

 

1) a) Porque ele está fazendo manha para passar o remédio no machucado. 

b) Como um urso adulto, feroz e valente. 

c) Reage rugindo ferozmente, pois o remédio ardeu no machucado. 

d) Sugestão de reposta: Não, pois a atitude feroz dele foi apenas em resposta à dor que sentiu 

ao passar o remédio. 

e)Sim. No 1º quadrinho quando o urso caiu da bicicleta e no 2º quadrinho ao passar remédio 

em seu machucado. 

 

2) Adulto, feroz e valente. 

 

3) (  X   ) adjetivos 

 

4) 1- Cardume; 2- Boiada; 3- Alcateia; 4- Rebanho; 5- Matilhas; 6- Ninhadas; 7- Nuvem; 8- 

Tribo. 

 

5) 1- nadaram; 2- havia; 3- corriam; 4-apascentava; 5- ladravam; 6- corre; 7- destruíram; 8- 

caçam e pescam. 

 

6) Verdes refere-se a matas; Sutil refere-se a colorido; Lindo e azul refere-se a céu. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 
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Bioma Caatinga 

 

1) a) Resposta pessoal. Sugestões: Criação de mais unidades de conservação, uso 

sustentável dos recursos naturais, melhoria nas condições de vida das populações. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Para que as pessoas possam compreender a 

importância da conservação de um bioma, de respeitar a natureza, valorizando o cuidado com 

a biodiversidade e todas as formas de vida. 
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Brincadeiras da Caatinga 

 

1) Resposta pessoal. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal.  

Sugestão de resposta: Os alunos podem se inspirar no comportamento ou no som dos animais, 

inventar uma modalidade de pique - esconde em que determinada planta seja o “pique”, entre 

outras possibilidades. 

 

 

 

 


