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MATEMÁTICA 

 

Gabarito da 1ª folha de atividades de Matemática 

 

1) 1º cubo, 2º cilindro, 3º cone e 4º prisma de base triangular.  

 

2) A, C e E. 

 

3) a) F    

b) C   

c) B      

d) E      

e) A     

f) D 

 

4) 1º Cone e cilindro 

2º Pirâmide e cubo 

3º Cone e espera 

4º Cubo e paralelepípedo 
 

Gabarito da 2ª folha de atividades de Matemática 

 

1) 3ª imagem 

 

2) Paralelepípedo 

 

3) Esfera 

 

4) 3  

 

5) Cubo ou paralelepípedo 

 

6) 2ª, 5ª, 7ª e 8ª imagem 
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Gabarito da 3ª folha de atividades de Matemática 

 

1) a) 3ª imagem - Quadrado  

b) 6 

 

2) AZUL = esfera, cone e cilindro 

VERMELHO = Cubo, paralelepípedo e pirâmide de base quadrada 

 

3) A) Cubo 

B) Cilindro 

C) Pirâmide de base quadrada 

D) Cilindro 

 

4) a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 1 

e) 4 
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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 

 

Página 52 

  

1) a) Alemães (A), portugueses (B) e japoneses (C). 

b) Os migrantes levam seus costumes e tradições para os novos locais onde se estabelecem. 

 

2) Ele realizou uma migração intrarregional. 

 

3) Pode causar sobrecarga em serviços de infraestrutura, já que não são oferecidos 

adequadamente à população local.  

 

Página 53 

 

4) a) A maioria das solicitações foi de homem. A faixa etária predominante foi de 30 a 59 anos. 

b) Não. Eles foram obrigados a mudar de onde viviam para preservar a própria vida. 

 

5) a) Promover a troca de experiência, a geração de renda e a valorização dos refugiados. 

b) Resposta pessoal. 

 

Gabarito das atividades da folha de Geografia 

 

1) O país que mais promoveu conflitos foi a Síria. 

 

2)  Com menor número foi o Quirgistão. 

 

3)  É todo aquele que deixa seu país de origem e teme voltar ali por causa de suas opiniões 

políticas, religiosas ou por pertencer a um grupo social perseguido. 
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4) Todas as pessoas que buscam refúgio em outro pais são considerados imigrantes, mas os 

imigrantes não são considerados refugiados, pois não saíram de seu país pelos motivos que fazem 

os refugiados abandonarem seus países. 

 

5) A realidade é bem diferente e os refugiados muitas vezes são confinados em centros de 

detenção que se assemelham à prisões. 

 

6) Podem ser sírios, angolanos, venezuelanos, haitianos, paraguaios, argentinos e bolivianos. 

 


