
Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 4° Ano  

                                                                 Professoras: Bianca e Luanna 

 

GABARITO DO DIA 01/12/2020 (terça-feira) 

 

GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 

 

Página 132 – As transformações no campo e na cidade 

 

→ O texto é sobre a reabertura da Praça Mauá, no Rio de Janeiro (RJ), que, 

depois das obras, ficou seis vezes maior e passou a contar com museus e centros culturais. 

Pelas fotos é possível perceber, sobretudo, que o elevado da Perimetral (citado no texto) não 

existe mais e que a Praça Mauá ficou bem maior. 

→ Resposta pessoal. 

 

Página 133 – Mudanças no modo de viver 

 

1) Passaram-se 128 anos. 

 

2) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: As construções mais recentes e o fato de quase 

não haver pessoas na ponte em 1885, diferentemente do que ocorre na foto de 2013. 

 

3) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Por volta de 1885, não havia iluminação pública e 

as moradias eram diferentes das atuais, porque agora há construções maiores e prédios com 

vários andares. Aconteceram, ainda, mudanças no uso do rio Capibaribe, pois na foto de 1885 

é possível observar vários barcos atracados em sua margem.  

 

Página 134 – Viagem no tempo 

 

4) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Antigamente, as carteiras eram compartilhadas e 

fixas ao chão e, hoje, elas são individuais e móveis. Entre os materiais utilizados nas décadas 

de 1930 e1940, podem ser citados: cartilha e livros de leitura, lápis, pena, tinteiro, mata-borrão, 

cadernos pautados, cadernos de desenho (folhas sem pauta),cadernos de caligrafia (com 

pauta especial), lápis de cor, caneta-tinteiro. 
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Página 135 – Representações: Gráfico de setores 

 

1) a) Ela indica a população urbana. 

b) Ela indica a população rural. 

c) A maior parte dos brasileiros morava em espaços urbanos. Pode-

se perceber isso porque a fatia (em vermelho) referente à população urbana é maior que a fatia 

que corresponde à população rural (em verde). 

  

Página 136 – Transformações, memória e tradições 

 

1) a) Entre os aspectos positivos, pode ser citada a realização de obras como ruas e avenidas, 

que podem trazer benefícios para o bairro. 

b) Entre os aspectos negativos, é possível citar a demolição de casas para a construção da 

estação, levando muitas pessoas a se mudar. Além disso, o local deixou de ter características 

do passado. Com isso, a cidade perdeu uma parte de sua memória e as pessoas perderam 

seus lugares de referência. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Muitas construções do passado, consideradas 

patrimônios históricos, foram preservadas e hoje adquiriram diferentes usos. Por exemplo, há 

antigas moradias que hoje são museus, centros culturais, conservatórios de música, 

estabelecimentos comerciais, etc. Esses novos usos, muitas vezes, têm o objetivo de preservar 

esses locais e torná-los acessíveis aos cidadãos. 
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MATEMÁTICA  

 

Gabarito do livro de Matemática  

 

Página 298 – Comparação de decimais 

 

1) a)  

• A de Quéops. 

• A de Miquerinos. 

b) 62 < 148,2   62 < 136,5   148,2 > 136,5 

 

2) a) Resposta pessoal. 

b) A escolha das partes pintas é pessoal. Exemplo de resposta. 

 

 

Página 299 – Comparação de decimais (continuação) 

 

3) a) 3,72 < 4    d) 2,10 = 2,1    g) 0,2 <
3 10  

b) 1,2 < 1,7     e) 4,3 > 4,14    f) 0,6 >
58 100 

c) 0,48 > 0,39   f) 5,3 < 6,14     g) 0,31 = 
31 100 

 

4) a) O lenço de papel; R$ 2,25.    b) O sabonete; R$ 1,70. 

c) Nenhum.       d) R$ 2,25; R$ 2,15; R$ 2,00; R$ 1,70. 

 

5) João Paulo. (26,42 < 26,08) 
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Página 300 – Adição e Subtração com decimais. 

 

1) a) R$ 9,50     d) R$ 17,10 

b) 8,00 ou 8,0 ou 8     e) 7,37 

c) 26,27     f) 173,12 

 

Página 301 – Adição e Subtração com decimais (continuação) 

 

2) Sim, pois 4,05> 4. 

 

3) a) 3 garrafas de suco. 

b) R$ 0,64 

c) R$ 1,30 

 

4) a) 271 km (265,7 + 135,8 = 401,5 → 401,5 – 130,5 = 271,0) 

 

b)  

 


