
Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 4° Ano  

                                                                 Professoras: Bianca e Luanna 

 

GABARITO DO DIA 24/06/2020 (quarta-feira) 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 58 - Aprender sempre 
 

1) a) O clima da Caatinga é quente e seco. A maior parte do ano é seco, pois as chuvas estão 

concentradas no verão. Por isso, o tatu-bola se esconde em buracos durante o dia e concentra 

suas atividades à noite, quando o clima é mais fresco. 

b) Sugestão de resposta: Nós, seres humanos, também podemos evitar a exposição ao sol 

forte durante o dia. Podemos usar roupas e acessórios que protegem dos raios solares e nos 

manter hidratados. 

 

2) Destaca-se que esse bioma apresenta um período de cheia, quando chove e os rios 

transbordam. No final do período chuvoso, as águas baixam lentamente, e os rios voltam ao 

curso natural, deixando nutrientes que fertilizam o solo. 
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3) Sugestão de resposta: Denunciar maus-tratos e cobrar fiscalizações. Isso minimizará a 

retirada de animais silvestres de seus ambientes naturais. 

 

4) Resposta pessoal. 

 

Gabarito da atividade anexada de Ciências 

 

1) F; V; F; V 

 A vegetação do bioma Pantanal é variada. Esse bioma é repleto de rios e lagos. Os 

períodos de chuvas são longos. 

 Metade da área desse bioma já foi alterada para uso da agricultura e pecuária. 

 

2) Esse bioma é formado por plantas com folhas modificadas em espinhos, o que evita a perda 

de água, e que acumulam água no caule, como alguns cactos. 

 

3) Perder folhas é uma estratégia que ocasiona a diminuição da evaporação e a transpiração 

nos períodos de seca. 
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1) a) As três tinham em comum a falta de um membro: a mão ou o antebraço. 

b) O projeto doou próteses robóticas para as crianças. 

 

2) a) Kelvin tinha vergonha e, por isso evitava brincar com outras crianças. 

b) Sim, com o braço robótico ele perdeu a inibição e começou a brincar. 
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3) a) No desenho, o protagonista é um garoto que usa no pulso um dispositivo que lhe dá 

poderes especiais. 

b) Sim, pois, com a prótese, ele se identifica com seus heróis: Bem 10 e Wolverine. 

 

4) O preço, pois elas são produzidas por impressoras especiais, a um custo bem mais baixo. 
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5) Os amigos aparentemente gostaram, pois chegaram a comentar que gostariam de ter uma 

igual, caso perdessem a própria mão. 

 

6) Nem sempre, pois estão acostumadas a fazer as coisas sem a mão ou o braço. Assim, a 

mão é ótima em algumas atividades e nem tanto em outras. 

 

7) Resposta pessoal. 

 

8) Resposta pessoal. 

 


