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GABARITO DO DIA 02/12/2020 (quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 
 

1) a) Porque a palavra apresenta significados diferentes. 

b) No singular, a pronúncia da vogal o é fechada; no plural, é aberta.  

c) O feminino é faisoa e faisã o plural é faisões e faisães.  

d) Com x. 

e) Sugestões: fadiga, fagulha, faísca, falésia.  

f) Difícil, dificuldade e dificultar. 

 

2) a) Facial e falhar. 

b) A palavra facial é a primeira da página; falhar é a última. 

c) Elas facilitam a consulta, indicando se a palavra que procuramos se encontra ou não 

naquela página. 

 

3) a) A partir da 5 letra. 

b) Alegria – cantou – cigarra – chega – farra – formiga – imprevidente - renitente 

 

4) ( 1 ) Como assinante do Jornal Gazeta do Povo, você receberá muitas vantagens! 

(  2 ) O homem foi procurado pelo banco porque era o assinante de um cheque sem fundo. 
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CIÊNCIAS 

 

Gabarito do livro de Ciências 
 

Página 148 – Mudanças de estado físico (continuação) 

 

1) a) Líquido. 

b) É provável que o suco esteja muito gelado e já apresentando sinais de congelamento. 

c) Vai ocorrer o congelamento, pois o suco vai passar do estado líquido para o estado sólido. 

 

2) a) Sólido. 

b) O granizo vai derreter. 

c) O granizo em estado sólido vai receber calor do ambiente e vai derreter, passando para 

o estado líquido. 

 

Página 150 – Transformação dos materiais  

 

1)  
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Página 151 – Transformações irreversíveis  

 

2) a) Irreversível. 

 

Página 153 – Reciclagem  

 

1) O texto contém a informação de que os objetos de plástico podem levar até 450 anos para 

se decompor, assim, a situação descrita é possível. O tempo de utilização de um material pode 

ser muito curto e o tempo de decomposição muito longo. 

 

Página 155 – Escola e reciclagem 

 

1) As duas escolas instalaram ecopontos para a coleta de material reciclável. 

 

2) Além da vantagem ambiental, a escola pode trocar materiais recicláveis por materiais 

escolares, livros e outros materiais para a escola. 

 

3) Resposta pessoal. Os alunos podem citar embalagens diversas, cadernos usados, pedaços 

de madeira, etc. 

 

4) Resposta pessoal. 


