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                                                             PORTUGUÊS 

 

Gabarito da folha de atividades de Português 

 

1) A) bem - advérbio de modo 

B) sim – advérbio de afirmação 

C) amanhã - advérbio de tempo 

D) lá - advérbio de lugar 

E) muito - advérbio de intensidade 

F) calmamente - advérbio de modo 

  

2) A) bem, mal 

B) ontem, hoje 

C) não 

D) muito 

E) talvez 

F) calmamente, lentamente, rapidamente 

G) amanhã 

 

3) A) provavelmente – dúvida/ bem -modo 

B) amanhã – tempo/ lá  -lugar 

C) aqui - lugar 

D) certamente - afirmação 

 

4) A) embaixo, perto, longe                C) perto, longe 

B) aqui                                                D) perto, longe, fora, dentro 

 

5) A) ontem, hoje                               C) ontem, hoje 

B) logo, cedo, tarde                           D) tarde 

 

6) A) já, amanhã                                C) não 

B) muito                                             D) lá 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito da folha de atividades de Ciências 

 

1) As siglas significam Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

2) A água que vem dos mananciais para abastecer as cidades passam pela ETA, para que seja 

retirada as impurezas e microrganismos que causam doenças. 

 

3) A finalidade da ETE é remover as impurezas do esgoto doméstico, antes da devolução 

dessa água aos rios, córregos, lagoas ou mar. 

 

4) Ao todo Juiz de Fora tem 3 ETA’s e são elas a ETA de São Pedro, ETA Walfrido Machado 

Mendonça e  ETA Marechal Castelo Branco. 

 

5) A represa de Chapéu d’Uvas. 

 

6) A represa que abastece a região da Cidade Alta se chama Represa de São Pedro. 

 

7) É o conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde a população, como 

tratamento da água, coleta de lixo e de esgoto e tratamento do esgoto. 

 

8) São ações o controle e prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos e 

desenvolvimento de esportes; 

 

 

    

 

 


