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GABARITO DO DIA 04/08/2020 (terça-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito dos exercícios complementares de Português 

 

A) Era um monstro repugnante, com corpo de serpente e nove cabeças, sendo uma delas 

imortal. Com bocas espumosas e dentes afiados que exalavam um hálito mortal para quem 

respirasse. 

 

B) De posse de uma tocha em chamas ele cortava uma cabeça com a espada e com a tocha 

queimava a ferida, impedindo que a cabeça nascesse novamente. Ao decepar a cabeça imortal 

enterrou dentro de um buraco fundo e colocou uma pedra em cima. 

 

C) Usou a inteligência. 

 

D) Era a mais veloz e a mais encantadora do mundo: sua cabeça era adornada com 

maravilhosos chifres de ouro maciço e cascos de bronze, que garantia que corresse sem se 

cansar. 

 

E) Esperou ela dar um salto e atirou uma flecha bem na hora que as patas do animal se uniram 

no ar. A flecha acertou entre os ossos e os  tendões sem derrubar uma gota de sangue e a 

corça caiu imóvel. 

 

F) Pois o animal era incansável e  percorria toda a floresta sem se cansar, o herói precisou ter 

paciência para capturá-lo. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 

 
 

 

Página 157 

 

1) A) 0,4,8,12,16,20,24... 

B) Sequência dos múltiplos de 4. 

C) 0,6,12,18,24... 

D) Sequência dos múltiplos de 6. 

E) 0,12 e 24. 

F) 0,12,24 e 36 

G) 12 

H) mmc (4,6) = 12 

 

2) M(15) = 0,15,30,45,60... 

M(20) = 0,20,40,60,80... 

Múltiplos comuns de 15 e 20 = 0,60,120,180,240... 

mmc(15,20) = 60 
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Gabarito da folha em anexo de Matemática 

 

 

1) 1º) 0,4,8,12,16 e 20 

2º) Essa sequência é dos múltiplos de 4. 

3º) 0,6,12,18... 

4º) Múltiplos de 6. 

 

A) 0,12,24,36 

B) 12 

C) (4,12) = 12 

 

2) A) Os múltiplos comuns entre 6 e 9. 

B) 0, 18 e 36. 

C) 18 mmc (6,9) = 18 

 

3) A) 8 

B) 120 

C) 385 

D) 90 

 


