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GABARITO DO DIA 17/09/2020 (quinta-feira) 

 

 PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 237 – O e-mail (continuação) 

 

4) a) Sim; é a palavra bombando, que significa “fazendo sucesso”. 

b) Duda, tá, Lu, brigada, Berê. 

c) Eduardo, está, obrigada, Berenice/Lu pode ser redução de Luísa ou Lúcia, por exemplo. 

d) Provavelmente porque, além de parentes, Berenice e Eduardo são amigos. Portanto, ela se 

relaciona com ele de modo descontraído, sem formalidades. 

 

Página 238 – O e-mail (continuação) 

 

e) Não, pois não convém usar uma linguagem informal com destinatários com quem não temos 

vínculos pessoais. 

A linguagem nas correspondências deve ser empregada de acordo com o perfil do destinatário e o 

grau de intimidade existente entre ele e o remetente. 

 

5) É um texto usado para trocar mensagens pela internet. Apresenta o endereço eletrônico do 

remetente e do destinatário, além da data, assunto, despedida e assinatura, que não é obrigatória. 

A linguagem pode apresentar abreviações, gírias e ser menos ou mais formal, dependendo do 

grau de intimidade existente entre o remetente e o destinatário. 
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GABARITO DO DIA 17/09/2020 (quinta-feira) 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 

  

Página 209 – Algoritmo usual na divisão por número natural de 2 algarismos 

 

10) 276 ÷ 12 = 23 

 

11) a)  385 ÷ 11 = 35 

b) 135 ÷ 15 = 9  

c) 455 ÷ 35 = 13 

d) 867 ÷ 41 = 21, resto 6 

 

Página 210 – Algoritmo usual na divisão por número natural de 2 algarismos 

(continuação) 

 

12) a) 2 968 ÷ 14 = 0212 

b) 2 873 ÷ 13 = 0221 

c) 6 835 ÷ 22 = 0310, resto 15 

d) 1 982 ÷ 18 = 0110, resto 2 

e) 8 745 ÷ 33 = 0265 

f) 8 729 ÷ 75 = 0116, resto 29 

 

 


