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1) A) Ela não aceitou a imposição dos talibãs em relação à escola e iniciou uma campanha de 

conscientização da população. 

 

B) Ela também não aceitou as imposições dos talibãs e começou a participar da campanha 

iniciada pelo pai, fazendo discursos. 

 

Página 271 

 

2) A) ¨Minha força não está na espada. Está na caneta". O ensinamento quer dizer que o 

conhecimento é mais importante que a força. 

 

B) Escrevendo em um blog. 

 

3) A) Uma guerra entre os talibãs, que ocuparam a região, e o governo do Paquistão. 

 

B) Porque ela tinha medo de alguma ação do grupo talibã contra ela. 

 

C) As meninas estavam proibidas de frequentar a escola. 
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D) As publicações de Malala mostravam o sofrimento de pessoas comuns, que eram vítimas de 

guerras. 
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4) A) O exército do Paquistão. 

 

B) Mas de 400 escolas foram destruídas e mais de 600 mil crianças ficaram sem aula. 

 

5) A) Resposta pessoal. 

 

B) Eles ficaram famosos e passaram a dar muitas entrevistas. 
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6) Porque os direitos das pessoas, e principalmente os das meninas, haviam sido suprimidos 

pelos talibãs. 

 

7) Malala se expôs demais nas entrevistas e podia virar um alvo dos talibãs, que se escondiam 

nas montanhas. 

 

8) "Malala havia cruzado um limite perigoso”, “Para os sisudos homens das montanhas, ela 

estava indo longe demais...". 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 
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1) Resposta pessoal. 

 

2) As linhas tracejadas indicam sobreposição de elementos no desenho. Então, os órgãos 

desenhados em tracejado estão atrás daqueles que estão ilustrados  em cor cheia. 

 

3) Resposta pessoal. 

 

4) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: As ilustrações ajudam na compreensão da 

organização e do funcionamento de sistemas e estruturas humanas que não somos capazes 

de ver normalmente. 
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1) Dentes – saliva – língua – bolo alimentar – nutrientes – fezes. 

 

2) No intestino delgado. 

 

3) a) A saliva. 

b) A saliva umedece o alimento, transformando-o em pasta no momento da mastigação. 
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4) A ingestão de líquidos é importante para repor os líquidos perdidos com diarreia e vômito. 

 

6) a) Não, porque o esgoto despejado no córrego, e os banhistas podem ser contaminados 

com ovos de parasitas e microrganismos.    

 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Podem contrair doenças como a cólera ou 

qualquer outra transmitida por microrganismos ou parasitas. 


