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1) A) hein, hem, hum. 
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B) Resposta pessoal. 

 

C) Exclamação, interrogação, reticências, vírgula. 

 

2) Resposta pessoal. 
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3) A) afirmação, pretensão, explicação, expressão. 

impressão, compreensão, falação, repressão. 

 

B) afirmação, explicação, falação. 

 

C) pretensão, expressão, impressão, compreensão, repressão. 
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4) instrução 

variações 

ocupações 

Suspensão 

obrigação 

Combinações 

recreações 

Discussão 

Adaptação 

Convocações 

Evitação 

amputação 

Permutação 

conversação 
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1) compreensão 

promoção 

infecção 

pretensão 

proibição 

opção 

pressão 

pretensão 

 

2) sensação 
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Divirta-se 

 

1) Porque o terceiro é careca. 

2) É sua mãe. 

3) A árvore genealógica. 

4) Quando toma banho de sol. 

5) Porque está morto. 

6) A impressão digital. 

7) A mulher. 

8) Viana. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências  
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1) Com as atividades físicas, os batimentos cardíacos e a frequência respiratória aumentam, e 

o sangue circula mais rapidamente; por conta disso, o corpo esquenta e transpira, o que 

promove a regulação da temperatura. 
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2) a) Sistema respiratório e sistema digestório. 

 

b) Sem o processo de umidificação, filtração e aquecimento, o corpo fica suscetível a algumas 

doenças respiratórias. 

 

3) a) A substância, depois de ingerida, desce pelo esôfago, passa pelo estômago e pelo 

intestino delgado, onde é absorvida pelo sangue e levada até os pulmões por uma ligação com 

a boca. 

 

b) Os resíduos serão levados pelo sangue até os rins, onde serão retirados pelo processo de 

filtração do sangue e eliminados na urina. 
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1) a) Ter uma alimentação equilibrada, realizar atividades físicas com regularidade, ter controle 

emocional. 

 

b) Resposta pessoal. 

 

c) Resposta pessoal. 
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2) a) Sim. A urina é formada por impurezas e água removidas do sangue. A urina de Lucas 

contém menos água que a de Carla, portanto deve ter uma cor mais amarela. 

 

b) A ingestão de líquidos é fundamental para eliminar impurezas do corpo. E também para 

repor a água perdida no suor, transpiração etc. 
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3) b) Absorvido: gás oxigênio. Eliminado: gás carbônico. 

 

c) Sim, pois o gás oxigênio que absorvemos do ar é essencial para que a energia contida nos 

nutrientes seja acessada. 

 

4) a) Resposta pessoal. 

 

b) Resposta pessoal. 


