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GEOGRAFIA  

 

Gabarito do livro de Geografia 
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9)  A     C 

     E     B       D 

 

Página 102 

 

10) Peixe, açaí e sal. 

 

11) Respostas pessoais. 

 

Página 103 

 

1) O centro de educação ambiental, o local de criação dos cavalos, as lojas, as igrejas, o rio, as 

áreas de vegetação. 

 

2) Rosa dos ventos, legenda, rios, nomes de localidade. 

 

3) Os dois mapas: rios, rosa dos ventos e legenda. Só no mapa turístico: ilustrações, ruas e 

estradas e vegetação.  
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Atividades orais 

 

1) Na área rural de Alcântara, Maranhão. Os moradores desenvolvem a agricultura, a pecuária, 

o extrativismo e o artesanato. 

2) Barro, matéria-prima de peças artesanais de cerâmica e de outros objetos (vasos, panelas, 

etc.). 

 

3) As crianças da cidade também brincam com pipas e jogam futebol.  

 

4) Por meio de narrativas orais. Resposta pessoal. 
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1) B     A 

D     C 

 

2) O uso de agrotóxicos pode afetar áreas que não são de plantação (deriva) e causar a 

contaminação da água de rios e lagos e a infiltração de água poluída no solo, atingindo as 

águas subterrâneas. 

 

Página 107 

 

3) a) Esse tipo de agricultura produz alimentos diversos em terreno relativamente pequeno e 

próximo à moradia da família. O trabalho é desenvolvido coletivamente, e as pessoas cuidam 

de diferentes tarefas. 

b) Respostas pessoais. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 8 

 

1) A ocorrência ou não de chuvas. 

 

2)  O termo condensação. 

Parte da água está sempre retornando para atmosfera pela evaporação, que é o 

processo em que a a água liquída se transforma em vapor. 

 

3) Leia as frases e complete com as palavras abaixo: 

 

 

a) Os ventos são o ar em movimento. 

b) Os ventos contribuem para a distribuição das chuvas. 

c) A força dos ventos é uma importante fonte de energia chamada energia eólica. 

d) A vantagem do vento é que ele é uma fonte de energia que não se esgota. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 9 

 

1) a) Entender de que maneira os fenômenos atmosféricos ocorrem.  

b) Fazer medições e monitorar as informações sobre as condições da atmosfera. 

 

2) a) Quarta e Quinta-feira.  

b) Sexta-feira. 

 

3) Sim. A previsão de tempo é importante para a população dessas cidades, pois podem se 

organizar para sair das residências. 

 

 

 

 

 

 

     chuvas             ar          energia eólica         vento              



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                          Professoras: Rejane, Sued e Tatiana 

 
GABARITO DO DIA 10/11/2020 (terça-feira) 

MATEMÁTICA 

  

Gabarito do livro de Matemática 

 

Página 215 

3)                    Executar 

a) 12 crianças       / / / / / / 

b) 3 crianças.                / / /       / / / 

c) 4 grupos. 

d) Não. 

 

Responder: 4  3 

 

Página 216 

Explorar e descobrir 

 

a) 3    b) 6    c) 5 

Sugestões para desenhar: 

☺☺☺         ☺☺    ☺☺      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

☺☺☺         ☺☺    ☺☺      ☺☺☺☺     ☺☺☺☺ 

☺☺☺                            ☺☺    ☺☺                ☺☺☺☺ 

 

4) Atividade oral: Na página 213 foi usada a ideia de repartir igualmente e, na página 215, a 

ideia de “Quantos cabem?” 

 

5) a) 15 ÷ 3 = 5 

Sugestão para desenhar:  

   ●●●●● 

             ●●●●● 

             ●●●●● 

b) Em 15 cabem 5 grupos de 3 (15 ÷ 3 = 5) 

Sugestão para desenhar: 

☼☼☼   ☼☼☼   ☼☼☼   ☼☼☼   ☼☼☼ 

 

 


