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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 
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 Vento e chuva 

 Resposta pessoal. 
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1)  

Lugar Tempo chuvoso ou nublado Tempo sem chuva 
 

Florianópolis 
Praia vazia. 

Céu cinza e nublado. 

Muitas pessoas na praia. 

Dia claro, com sol e céu azul. 

 

São Paulo 
Alagamento e pessoas andando 

com guarda-chuvas. 

Circulação normal de pessoas. 

Dia claro e ensolarado. 
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2) A ocorrência ou não de chuvas 
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1) 

A B 
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2) a) 35 litros a cada 100 litros de consumo doméstico de água (30 litros de água para descarga 

em vasos sanitários e 5 litros de água para limpeza). 

b) Rega de plantas. 
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3) O uso da água da chuva contribui para a diminuição da demanda por água natural e limpa 

ou por água potável, já que possibilita manter várias atividades domésticas, como limpeza, 

rega de plantas e descarga em vaso sanitário. 
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4) A água armazenada nas cisternas servirá para a produção agrícola e as atividades 

domésticas. 

 

5) A valorização da água da chuva como recurso natural. Com o passar do tempo, fatores 

como a ocorrência de crises hídricas e o aumento dos problemas ambientais relacionados à 

poluição das águas podem ter contribuído para a adoção de práticas como o armazenamento e 

o uso da água da chuva em atividades domésticas e econômicas (como a agricultura). 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
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7)  a) 91 

b) 960 

 

8)  9 reais. 

 

9) 269 folhas. 

 

10) Jairo. 
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1) a) Mudou de tamanho.   c) Mudou a cor. 

b) Mudou a posição.    d) Mudou a forma. 

 

2) a)  

 

 

b) Sugestão de resposta:   
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3) Maior; 18 unidades a mais. 
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4) a) 9 alunos. 

b)10 alunos. 

c) 4 alunos. 

d) 5 alunos. 

e) 6 alunos. 

f) 9 alunos. 

g)  

 

 


