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1) Ambas são anãs. 

2) a) São causas relacionadas aos genes, ou seja, à transmissão de características dos pais 

aos filhos, como cor dos olhos, do cabelo, formato do pé, tamanho, etc. 

b) Causas ambientais (como a desnutrição). 

3) Ambos são muito bons no esporte. 

4) Pelo fato de serem menores, elas podem virar alvo de gozações e de insultos. 
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5) a) É o valor que uma pessoa dá a si mesma. 

b) Porque crianças com pouca autoestima são os alvos principais de quem pratica bullying. 

c) Ela deve pedir ajuda a um adulto, em casa ou na escola. 

 

6) a) Não, pois não se intimidam e conseguem se destacar nos esportes. 

b) Não; pelo contrário, participam normalmente das competições e João Pedro chegou, 

inclusive, a ganhar medalhas. 
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7) a) Não; a maioria aprende normalmente. 

b) Elas apenas têm necessidades especiais relacionadas com a altura, ou seja, precisam de 

bancadas, cadeiras e carros mais baixos. 
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13) a) 1, 8, 15, 22 e 29. 

b) 2, 9, 16, 23 e 30. 

 

14) a) Ricota: 2/8/17 

Leite em pó: 18 meses ou 1 ano e 6 meses ou 1 ano e meio 

Palmito: 19/6/16 

b) Resposta Pessoal 
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1) a) Morango e mamão; morango e laranja; mamão e laranja. 

b) 3 possibilidades. 

c) 10 possibilidades. 

2) a) Resposta pessoal 

b) 16 cm 

 

3) Resposta Pessoal. 

 

4) 25 e 15 
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5) a) Viagem nacional é a viagem feita dentro de um mesmo país; viagem internacional é a 

viagem feita de um país para outro. 

b) Significa dizer que ela tem 5 kg ou menos. 
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c) Mala verde, mala marrom e mala cinza. 

 

d) Todas as malas são permitidas. Além das malas verde, marrom e cinza, também é possível 

levar a azul e a vermelha. 

 

e) 25 cm 

 


