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GABARITO DO DIA 22/10/2020 (quinta-feira) 

 

 PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gabarito da atividade anexada de Produção de Texto 

 

1) Recife e Olinda 

 

2) Estado de Pernambuco, na região Nordeste. 

 

3) Aos pais que desejam viajar com os filhos. Resposta possível: “E por que não curtir a dupla 

Recife e Olinda com as crianças?" 

 

4) Cinema; espetáculos de música, dança e teatro; passeios e museus, monumentos históricos 

e passeios ecológicos;  restaurantes de comidas típicas; etc. 

 

5) Museus, centros culturais, parques, praias, arquitetura colonial, música. 

 

6) Resposta pessoal.  

 

7)  

( x ) que não se pode perder.          (    ) que não se pode entender. 

(    ) que não se pode ver.               ( x ) que não se pode deixar de conhecer. 

(    ) que não se pode esquecer. 

 

8) Visita ao Castelo São João e à praia de Boa viagem. 

 

9) O ataque de tubarões. 

 

10) Apostar em restaurantes que ofereçam cardápios para crianças, pois elas podem não 

gostar da comida típica do lugar. Resposta pessoal. 
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GABARITO DO DIA 22/10/2020 (quinta-feira) 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
 

Página 243 – Faça do seu jeito 
 

4) 15 m² 
 

Página 244 – Calculadora 
 

5) a) 2 160 000 m² (180 000 x 12 = 2 160 000) 

b) Não, porque nessa cidade há 9 m² de área verde por habitante (468 000 ÷ 52 000 = 9) 

c) Exemplos de resposta: Ajudam a tornar a temperatura mais amena, com suas sombras; servem 

de abrigo e algumas de alimentação para os pássaros, que, por sua vez, comem vários insetos, 

colaborando para o equilíbrio ecológico; tornam o ambiente mais belo e ajudam a proteger os 

terrenos da erosão; das árvores frutíferas podemos retirar os frutos. 

 

6) a)  8 5000 000 km² 

b) 1 560 000 km² 

c) 22 000 km² 

d) 5 800 km² 

 

Página 245 – Saiba mais  
 

7) a) Norte. 

b) Sul. 

c) 3 estados. 

d) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

8) 281 730 km² 

(Exemplos de resolução: 199 308 + 95 736 = 295 044 → 576 774 – 295 044 = 281 730 ou 

576 774 – 199 308 = 377 466 → 377 466 – 95 736 = 281 730) 

 

9) Goiás:  340 112 km²     Pará: 1 247 955 km² 

Bahia: 564 733 km²     Alagoas: 27 779 km² 

 


