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1) A) -Viva! 

 

B) -Socorro! 

 

C) -Dá o fora! 

 

D) dor 

 

admiração 

 

E) Indica espanto ,surpresa, dor, alegria, entusiasmo, admiração, raiva, etc. 

 

2) A)Ele vive perguntando. 

 

B) No final de frases interrogativas. 
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3) A) Para separar as características das vírgulas. 

 

B) Como pausas pequenininhas. 

 

4) Para indicar uma interrupção na fala ou no pensamento ou sugerir silêncio, dúvida, surpresa, 

etc. 

 

5) Para introduzir a fala de uma personagem. 



                                                                                                                                    Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula,Josy e Paola 

 
GABARITO DO DIA 09/09/2020 (quarta-feira) 

 

 

Página 72 

 

6) A) No final de frases, sempre que houver a finalização de um pensamento. 

 

B) Porque, ao ser usado no fim do poema, o ponto tem o papel que normalmente é o dele: 

indicar a finalização de um pensamento. 

 

7) 1. final/finalizar o pensamento. 

 

 2. espanto, surpresa, dor, alegria, entusiasmos, admiração, etc. 

  

 3. interrogativas/pergunta. 

  

 4. características 

 

 5. interrupção/silêncio, dúvida, etc. 

 

 6. explicação/esclarecimento/enumeração.  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula,Josy e Paola 

 
GABARITO DO DIA 09/09/2020 (quarta-feira) 

 

CIÊNCIAS 

 

Gabarito das atividades do livro 

 

Página 87 

 

1) As sementes crioulas são aquelas selecionadas por agricultores familiares, populações 

tradicionais ou povos indígenas, ao longo de muitos anos, dentre as que melhor se 

desenvolviam frente a características locais, como as peculiaridades do solo e do clima. 

 

2) Essas sementes dão maior autonomia à comunidade, que desse modo não dependem da 

compra de sementes de grandes indústrias e cultivam plantações mais resistentes e com 

alimentos de melhor quantidade. 

 

3) As plantas que crescem dessas sementes são mais resistentes a pragas e doenças.  E a 

sobrevivência dessas sementes tem maior durabilidade e as plantas crescem com menor usos 

de inseticidas e adubos químicos. 
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1) Carboidratos Proteínas Lipídios Vitaminas e sais minerais 

 

2) a) Porque os microrganismos presentes no alimento têm sua sobrevivência dificultada e os 

microrganismos do ar, por outro lado, não entram em contato com o alimento. 

b) É possível mantê-los in natura na geladeira ou congelados no freezer, por exemplo. 
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3) Carne - Alface 

 

4) Resposta pessoal. 


