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GABARITO DO DIA 08/10/2020 (quinta-feira) 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito da atividade de Produção de texto 

 

1) José Renato Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté (SP). Filho de 

José Bento Marcondes Lobato e Olívia Augusta Monteiro Lobato, era chamado de Juca por 

seus familiares. Monteiro Lobato foi um grande escritor e editor brasileiro de literaturas infantis. 

"O Sítio do Pica-pau Amarelo" é sua obra de maior destaque na literatura infantil.  

 

2) Tio Barnabé sugeriu a Pedrinho que arranjasse uma peneira e ficasse esperando um dia de 

vento bem forte, em que houvesse rodamoinho de poeira e folhas secas. Com a chegada dessa 

ocasião, o menino deveria ir com todo o cuidado até o rodamoinho e lançar a peneira, assim ele 

conseguiria pegar um saci. 

 

3) Resposta pessoal. 

Pedrinho quis dizer que Tia Nastácia além de ser uma pessoa muito importante para ele, é uma 

mulher muito rica em conhecimentos, muito sábia e que possui muitas informações que são 

valiosas, podendo assim passar a ele muitas histórias, vivências e aprendizados. 

 

4) Uma carta.  
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GABARITO DO DIA 08/10/2020 (quinta-feira) 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
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7)  a) 3 15 

b) 5  5 

c) 14 

d) 1 hora da tarde ou 1 da tarde. 

e) 4 horas da tarde ou 16 horas. 

 

 

8) a) 9 horas da noite ou 9 horas. 

b) 10 horas da noite ou 22 horas. 

c) 8 horas da noite ou 20 horas. 
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9) Atividade oral. 

a) Dizemos meio dia porque, às 12 horas, atingimos a metade do dia. 

b) Meia noite significa que, às 24 horas, atingimos a metade do período considerado noite. 

c) O relógio digital marca meio – dia como 12:00, ele marca meia – noite como 12:00 ou 0:00. 

 

10) a) 

 
 

b) 2 horas e meia. 

 

11) a) Meio – dia e meia. 

b) Atividade oral: O correto é meio – dia e meia, pois a palavra deve concordar com a palavra hora. 

 

12) 40 vezes. 


