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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1) Ficha técnica: 

Alto do mundo 

Pernas 

Até 5,5 metros 

Amarelo-claro com manchas de cor marrom-escuro 

Um  

Savana africana ao sul do deserto do Saara 

Plantas, principalmente a Acácia 

Vivem principalmente em bandos; fêmeas e filhotes vivem em um grupo e os machos em outro 

grupo.  
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1) a) Ganhar e rir. 
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b) Perder e chorar. 

c) Amar e sentir. 

d) Sonhar. 

 

2) Viver 

 

3)  

 

 

X 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
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Resposta oral. 

• Uma mulher saindo de um estacionamento a pé. 

• Resposta pessoal. 

• Resposta pessoal. 
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Sugestão de resposta. 

a) Hora, minuto, dia, século. 

b) 12 reais; 18 reais e 32 reais. 

c) 60 minutos; 30 minutos. 

d) 5 notas de 2 reias, 2 notas de 5 reais ou uma nota de 10 reais. 
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a) Sugestão de resposta. 

A ampulheta: é um objeto dividido em duas partes ligadas por uma pequena passagem, por onde 

passa areia de um lado para o outro; essa passagem da areia é usada para medir o tempo. 

Relógio de sol: relógio que indica o horário por meio da posição da sombra formada pelos raios de 

sol sobre uma haste. 
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1) a) No 12. 

b) Também no 12. 

c) O 00 depois de dois – pontos. 
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2) a) 30 

b) 6 
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3)  

 

 

 

4)  a) 8 horas e meia ou 8 e meia.  c) 10 horas.  e) 4 horas. 

 

b) 6 horas e meia ou 6 e meia.  d) 3 horas.                 f) 1 hora e meia ou 1 e meia. 

 


