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GABARITO DO DIA 04/12/2020 (sexta-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 288 – De olho na leitura e na escrita (continuação) 

 

6) a) Significa que o som e da sílaba dez deve ser pronunciado fechado, e não aberto. 

b) Firmeza. 

 

7) a) sm. 

b) adjetivo. 

 

8)  Procuraria como ser, tecer, destruir e conservar. 
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GABARITO DO DIA 04/12/2020 (sexta-feira) 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 

 

1) a) Informal. “Tô chegando”. 

b) Sugestões: “chega / vai; vem / voltar; vai / ficar; sorrir / chorar; chegar / partir; o trem que 

chega / é o mesmo trem da partida; encontro / despedida” 

c) É que diariamente, as pessoas transitam pela estação de trem e essa cena é repetitiva. 

d) Infinitivo - apertar, poder, partir, ter, voltar, ficar, olhar, chegar, partir, chorar, sorrir. 

 

2) a) Límpido, transparente. 

b) Fácil de entender. 

c) Em que há luz, claridade. 

 

3) 
 

O leão e o ratinho 
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma 

árvore.  Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou (acordar). 

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu (prender) debaixo da pata. 

Tanto o ratinho pediu (pedir) e implorou (implorar) que o leão desistisse (desistir) de 

esmagá-lo e deixasse (deixar) que fosse embora. 

Algum tempo depois, o leão ficou (ficar) preso na rede de uns caçadores. Não 

conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.  Nisso apareceu  

(aparecer) o ratinho, e com seus dentes afiados roeu (roer) as cordas e o soltou. 
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GABARITO DO DIA 04/12/2020 (sexta-feira) 

 

MATEMÁTICA 

 

Gabarito do livro de Matemática 
 

Página 302 – Decimais e calculadora 

 

1) 13,50 

 

2) a) 3,7 + 12,9 = 16,6 

b) 4,36 – 3,6 = 0,76 

 

3) a) 24,5    c) R$ 30,10 

b) 6,58     d) R$ 454,20 

 

4) a) R$ 17,05 

b) Loja A: R$ 26,30    Loja B: R$ 27,75 

Resposta: É mais vantajoso comprar na loja A. 

 

Página 303 – Mais atividades e problemas 

 

1) a) Maurício: 4,52 m   c) 90 minutos   e) R$ 3,45 

b) 50 cm    d) 8 mm    f) Resposta pessoal. 

 

2)  

 

3) a) 3 200     c) 8 500 000 

b) 5 600 000     d) 17 500 
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Página 304 – Mais atividades e problemas (continuação) 

 

4) a) 12,5°C 

b) Às 12 h. 

c) Caiu; 0,5° C 

d) Subiu; 1,5°C 

 

5) a) 36 horas     d) 90 segundos 

b) 90 minutos     e) 18 unidades 

c) 15 milímetros    f) 150 centímetros 

 

6) a) 9,9 m      c) 5,5 m 

b) 3,8 m      d) 12,6 m 

                                                                                                                                                                      

Página 304 – Mais atividades e problemas (continuação) 

 

7) Plano A: 45 x 0,50 = 22,50 e 45,00 + 22,50 = 67,50 → R$ 67,50 

Plano B: 45 x 0,70 = 31,50 e 30,00 + 31,50 = 61,50 → R$ 61,50 (mais barato) 

Plano C: 45 x 1,10 = 49,50 e 20,00 + 49,50 = 69,50 → R$ 69,50 (mais caro) 

a) Plano B 

b) R$ 8,00 

 

8) a) A formiga (12,6 > 10,45) 

Formiga: 9,5 + 3,1 = 12,6   Aranha: 3,10 + 4,25 + 3,10 = 10,45 

b) 2,15 (12,60 – 10,45 = 2,15) 

 

 


