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Gabarito do livro de Ciências 
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2) Resposta pessoal. 

 

3) Cana de açúcar, trigo, eucalipto, algodoeiro. 
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1) A árvore cresce em terrenos alagados. 

 

2) Por que são cortados apenas os ramos próximos às folhas. 

 

3) Porque ela gera renda para a comunidade, favorece a preservação do ambiente e valoriza 

a cultura local. 

 

4) Resposta pessoal. 
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1) a) Bananas, farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó. 

 

b) Farinha de trigo: grãos de trigo; açúcar: cana-de-açúcar. Mesmo que a fabricação do 

chocolate não tenha sido apresentada, os alunos podem saber previamente que o chocolate 

em pó é feito do cacau. 
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2) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: 

 A árvore do palmito-jussara é encontrada do sul da Bahia e Minas Gerais até o Rio 

Grande do Sul na Mata Atlântica e em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná nas 

matas ciliares da bacia do rio Paraná. 

O palmito é consumido in natura ou em conserva, fato que tem causado o quase 

desaparecimento da espécie em algumas áreas. Além disso, o estipe é empregado localmente 

em construções rurais e, pela grande beleza arquitetural, pode ser cultivada para fins 

paisagísticos. 

Para evitar o seu desaparecimeto das árvores é necessário campanhas combatendo a 

extração illegal, plantios em diferentes regiões, fiscalização pelos responsáveis entre outras 

ações.  
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3) a) Caule fino e comprido. 

Grossas raízes. 

 

b) Eles comeram a raiz. Ela foi consumida cozida. 

 

c) Resposta pessoal.  

Sugestão: Eles regaram o local onde Mani tinha sido enterrada. 

 

4) Estojo, carteira, porta, mesa, lápis, entre outros. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1) a) Vadiar, bater, caçar, domar, enganar, esticar, cercar, achar, colorir, analisar e beliscar. 

 

b) Ele brincou. 

 

c) Resposta pessoal. Sugestão: Sim, cansam.  

 

2) a) Estou. 

 

b) Estar. 

 

3) Diminuiu – diminuir  

Movem – mover  

 


