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GABARITO DO DIA 16/09/2020 (quarta-feira) 

 

 CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências  

 

Página 91 – Mimetismo  

 

1) a) Sim, ambas as espécies têm asas alaranjadas, com detalhes em preto e branco. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Os predadores se confundem com a semelhança 

entre os dois tipos de borboleta, e por isso evitam também a que não provoca vômitos. 

 

Página 92 – Aprender sempre 

 

1) No inverno, a pelagem branca faz com que o animal fique camuflado na neve. No verão, as 

pelagens cinza ou castanha são mais favoráveis à camuflagem no ambiente sem neve. 

 

2) a) O escorpião usa seu ferrão com veneno tanto para caçar suas presas como para se 

defender. A cascavel usa os dentes e o veneno para capturar e matar suas presas, e também o 

utiliza para se defender. 

b) Resposta pessoal. Os acidentes podem ser evitados mantendo a casa sempre limpa; 

usando roupas e sapatos apropriados quando for caminhar em trilhas; evitando lugares que 

sejam pouco frequentados ou que não estejam sinalizados; entre outros. 

 

Página 93 – Aprender sempre (continuação) 

 

3)  

Bicho – folha Borboleta 

Camuflagem, 

confunde-se com a folha. 

Mimetismo, 

simula os olhos da coruja. 

 

4) Resposta pessoal. 

 

5) Jogo das interações (jogue com alguém da sua família). 
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GABARITO DO DIA 16/09/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro da atividade anexada de Português 

  

1) Ronrom adora caçar. 

 

2) A maior diversão de Ronrom é passar o dia inteiro atrás de Teteco. 

 

3) Teteco descansa um pouco quando Ronrom tira uma soneca. Depois, se espreguiça 

e começa, sonolentamente, a tomar seu banho. 

 

4) Ronrom acha estranho os cães levarem pedaços de madeira para o dono. 

 

5) Ao acordar, o gato descobre onde o ratinho mora. 

 

6) “Os cães são esquisitos, não é mesmo?” 

 

7) Resposta pessoal. 

 

8) A finalidade das aspas foi para mostrar o pensamento do Ronrom. 

 

9) Resposta pessoal. 

 

 


