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GABARITO DO DIA 08/07/2020 (quarta-feira) 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito da atividade anexada de Ciências 

 

1) Além de poluir o ar, o fogo não mata apenas animais e plantas, mas também 

microrganismos decompositores, o que prejudica a decomposição de folhas caídas, fezes e 

organismos mortos. Muitos dos nutrientes do solo deixam de se tornar disponíveis às plantas. 

 

2) Porque nas lavouras há abundância de alimento e a ausência de predadores (ser vivo que 

mata outro ser vivo para se alimentar deles) favorecendo a rápida multiplicação desses 

organismos. 

 

3) Porque esses produtos são tóxicos. 

 

4) Ao longo do tempo, com vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a fertilidade. A 

adubação é uma maneira de minimizar esse impacto. 

 

5) Pois neles a água das chuvas escoa com maior velocidade. 

 

6) a) Os canteiros são construídos como se fossem grandes degraus de uma escada. Dessa 

forma, a água das chuvas desce pelo morro com menor velocidade e não carrega grande 

quantidade de partículas do solo. 

 

b) As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a inclinação do terreno. Ao 

escorrer por esses caminhos, a água diminui de velocidade, o que reduz a possibilidade de o 

solo ser arrastado. 

 

c) Cobrir o solo com folhas secas, palha e outros restos de plantas após a colheita é outra 

medida que ajuda a diminuir a erosão, além de manter a umidade. 

 

d) Plantar fileiras de árvores e cercas de arbustos em locais altos, onde venta muito, ajuda a 

diminuir a força das correntes de ar. 
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GABARITO DO DIA 08/07/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 150 – Retomando e ampliando 
 

1) a) É algo valioso, especial, bom. 

b) A risada acontece quando há um motivo engraçado. 

 

2) Ver  todo mundo sorrir. 

 

Página 151 

 

3) a) sor-ri-so; al-go; pre-ci-o-so; ver; en-gra-ça-da, in-ven-tor, pi-a-da; mun-do. 

b) Monossílaba: ver; 

Dissílabas: algo, mundo; 

Trissílabas: sorriso, inventor, piada; 

Polissílabas: precioso, engraçada. 
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4) a) Ela se transforma em ar, em vento, em dança, em liberdade, em pipa  e em beleza. 

b) A característica de serem leves e belas. 

 

5) a) Beleza. 

b) –eza 

 

6) • Delicadeza 

• Franqueza 

• Certeza 

• Magreza 

• Limpeza 

• Clareza 

7) • Acidez 

• Escassez 

• Invalidez 

• Limpidez 

• Surdez 

• Palidez 

 


