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GABARITO DO DIA 30/10/2020 (sexta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 
 

1) a) Sugestão: Coral: Grupo de cantores que ensaiam e se apresentam juntos. 

b) Porque o menino não pode improvisar ao cantar as músicas. 

c) Improvisar. 

d) Do substantivo improviso. 

e) Os substantivos que contêm s na última sílaba dão origem a verbos terminados em -ISAR. 

f) Porque, como um coral é formado por um conjunto de vozes, todos os cantores devem seguir 

uma determinada orientação. 

 

2)  

a) piso: pisar d) útil: utilizar 

b) eterno: eternizar e) cristal: cristalizar 

c) liso: alisar f) símbolo: simbolizar 

 

3) naturalizar – precisar – pesquisar – suavizar – canalizar – avisar - industrializar 

 

4) a) apetitoso ou apetitosa. 

b) bondoso ou bondosa. 

c) caprichoso ou caprichosa. 

d) perigoso ou perigosa. 

• Não. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
 

Página 258 – Para iniciar 

 

• 8 partes iguais; 

• 1 parte; 

• 2 partes; 

• 5 partes; 

• O primeiro número corresponde ao número de baixo (denominador) das frações e os demais 

números correspondem ao número de cima (numerador) de cada fração. 

 

• 

a) Exemplo de resposta: Cortando a maçã em 2 pedaços do mesmo tamanho e pegando 1 parte. 

b) 50 (150 ÷ 3 = 50) 

c) 100 (2 x 50 = 100) 

d) A figura está dividida em 9 partes iguais e 4 delas estão pintadas de verde. 

e)  
𝟓𝟗  (partes pintadas de azul.) 

 

Página 259 – Situações que envolvem frações 

 

1) a) 8 partes. 

b)
18 

c) Um oitavo. 

 

Página 260 – Situações que envolvem frações (continuação) 

 

2) a) 
𝟏𝟑 

b) 
𝟐𝟓; Dois quintos 

c) 4 partes iguais; 3 partes de verde;
𝟑𝟒; três quartos 
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d) Sugestão de resposta. 

 

 

Página 261 – Situações que envolvem frações (continuação) 

 

3) a) Verde: 
38 ; Azul: 

58 
b) Verde: 

710 ; Azul: 
310 

c) Verde: 
12 ; Azul: 

12 
d) Verde: 

25 ; Azul: 
35 

 

4) a) 
37 - três sétimos 

b) 
45 - quatro quintos 

c) 
34 - três quartos 

d) 
19– um nono 

 
 


