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Gabarito do livro de Ciências 
 

Página 76 – Energia e matéria nas cadeias alimentares 

 

2) a) A borboleta que serve de alimento para a aranha, o bem-te-vi que é composto por fungos ou 

bactérias, e o néctar que serve de alimento para a borboleta. 

b) Os organismos decompositores convertem os restos de seres vivos em sais minerais utilizáveis 

pelas plantas. Estas, por sua vez, servem de alimento para os decompositores ao morrerem ou 

perderem partes. 

 

 

Gabarito da atividade anexada de Ciências 

 

1) A transferência de energia ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro obtendo a 

energia necessária para sobreviver. O fluxo de energia nas cadeias alimentares tem início com 

a energia luminosa do sol. 

 

2) Essa energia permite que os seres vivos cresçam, se desenvolvam e realizem atividades 

diversas relacionadas ao cotidiano e à sobrevivência deles. 

 

3) A transferência de matéria ocorre quando um animal ao se alimentar ingere nutrientes do ser 

vivo que serviu de alimento para eles. Dessa forma, os nutrientes ingeridos e absorvidos pelo 

consumidor podem ser usados no funcionamento e desenvolvimento do corpo. 

 

4) Sem eles, os restos dos organismos não seriam transformados e ficariam acumulados no 

ambiente. Os sais minerais incorporados aos organismos vivos não retornariam ao solo e, 

portanto, não estariam disponíveis para os seres produtores. 

 

5) Essa frase é falsa. O ciclo da matéria e o fluxo de energia ocorrem por meio das relações 

alimentares entre seres vivos e seres não vivos em um ambiente. 
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Gabarito da atividade anexada de Português 

 

1) Carol é prima de Renato, ela tem 5 anos. 

 

2) São as canetas fluorescentes, borrachas perfumadas, adesivos luminosos e clipes 

brilhantes. 

 

3) Porque ela tinha perdido sua borracha nova. 

 

4) Renato prometeu procurar a borracha nova de Carol. 

 

5) Não. “Eu não prometi, Xisto. Só falei aquilo pra ver se ela parava de chorar. Depois ela 

esquece.” 

 

6) Neste mistério há onomatopeias. Blim, blém. Blim, blém. Uma música de um chocalho. 

 

7) Porque ele consegue desvendar todos os mistérios. 

 

8) Mister X chamou a garotinha para conversar e depois chamou a Carol. 

 

9) Resposta pessoal. 

 

10) Ele usou a audição. 

 

 

 

 


