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 CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 

 

Página 80 – Atividades  

 

1) a) Os seres humanos se alimentam de peixes. Os peixes maiores se alimentam de peixes 

menores, os quais consomem animais microscópicos. Esses animais microscópicos, por sua 

vez, se alimentam de algas microscópicas. 

b) Algas microscópicas. 

c) Com a mortalidade das algas e dos animais microscópicos, os peixes menores ficam sem 

alimento e morrem. Sem peixes menores, os peixes maiores também acabam sem alimento e 

morrem. Por fim, com a mortalidade dos peixes, a atividade de pesca é reduzida, interferindo 

na alimentação humana. 

 

Página 81 – Continuação da atividade 

 

2) a) O número de girinos diminuiu. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Uma possível explicação é que os peixes de 

alimentam dos girinos. 

c) Provavelmente, os peixes também morrerão, por falta de alimento. 

d)  

   algas → girinos → peixes 

 

Página 82 – Aprender sempre 

 

1) a) planta → inseto → passarinho → cobra → coruja → gato-do-mato 

b) Os decompositores. 

c) Tanto o ciclo da matéria quanto o fluxo de energia ocorrem por meio das relações 

alimentares entre os seres vivos. Os seres decompositores transformam os restos de seres 

produtores e consumidores em sais minerais e outras substâncias. Esses materiais são 

incorporados ao solo e podem ser absorvidos pelas plantas, fechando o ciclo que se forma. 
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d) Semelhanças: Ambos ocorrem por meio das relações alimentares entre os seres vivos; 

Influenciam no desenvolvimento e no crescimento dos seres vivos. 

Diferenças: O fluxo de energia tem um começo e um fim (vai se perdendo ao longo da cadeia 

alimentar). A transferência de matéria se recicla entre o ambiente e os seres vivos. 

 

2) a) Produtores: plantas; Consumidores herbívoros: insetos; Consumidores carnívoros: sapos. 

b) Com menos sapos, poucos insetos serviram de alimento. Assim, o número de insetos 

aumentou muito. 

 

Página 83 – Aprender sempre (continuação) 

 

3) a) morangueiro → pulgão → joaninha → aranha 

Produtor: morangueiro; Consumidores herbívoros: pulgão; Consumidores carnívoros: aranha. 

b) A tendência é que a quantidade de aranhas diminua por falta de alimento. 

 

4) a) Com a decomposição da árvore, bem como a de outros restos de seres vivos, os sais 

minerais ficam disponíveis para uso das plantas em geral. Os sais minerais são essenciais para 

o desenvolvimento das plantas. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Os fungos e as bactérias sustentam todos os 

outros seres vivos do ambiente por meio do processo de decomposição. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 

 

1) a) Nas três histórias sempre há um mistério ou um sumiço de algum pertence de uma 

pessoa. 

b) Os objetos desaparecidos são diferentes. Os objetos são o relógio, a pérola e a borracha 

perfumada. 

c) Resposta pessoal. 

 

2) a) Sim, elas mostram as partes mais importantes de cada mistério. 

b) Resposta pessoal. 

c) Xisto é um garoto alto, magro, cabelos loiros e um pouco comprido. 

 

3) Poderia der apelidado de Sherlock. 

 

4) Ela queria escrever explorar novos caminhos, e resolveu escrever histórias nas quais os 

fatos misteriosos que prendessem a atenção do leitor, do princípio ao fim. E ao visitar várias 

escolas, os alunos sempre pediam para que ela escrevesse livros cheios de suspense e isto 

fortaleceu ainda mais a sua vontade. 

 

5) Resposta pessoal. 

 

6) Ele usou a atenção e a observação. 

 

7) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 


