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GEOGRAFIA 

 

Gabarito do livro de Geografia 

 

Página 137 – Nossas tradições 

 

4) Resposta pessoal. 

 

Página 139 – Comparando imagens 

 

1) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Entre 1840 e 1910, permaneceram algumas 

construções, como o casarão que aparece na extrema esquerda da imagem (a construção 

apenas mudou de cor entre um ano e outro) e o monumento. Como elementos novos,  a 

pavimentação da praça e sua arborização e as alterações em algumas construções, como a 

construção de torres maiores na igreja. 

 

2) O monumento. 

 

3) a) Entre 1910 e 2002, muitas construções antigas foram substituídas por prédios mais 

modernos, com muitos andares. Algumas construções antigas permaneceram e foram 

reformadas. Além disso, um viaduto foi construído. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Em 1910, quase não havia automóveis, 

muitas pessoas ainda utilizavam carroças puxadas por cavalos para se locomover e carregar 

mercadorias, os bondes eram o principal meio de transporte público, nem todas as ruas tinham 

iluminação pública e não existiam prédios altos e com vários apartamentos como atualmente. 

 

Página 140 – Aprender sempre 

 

1) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal.  
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2) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O uso de técnicas modernas no campo ocasionou 

o aumento da produção agropecuária, a diminuição de empregos (já que o uso de máquinas 

modernas exige poucos trabalhadores) e a ampliação das áreas ocupadas por grandes 

propriedades agrícolas e de criação de animais. Tais mudanças provocaram alterações nas 

paisagens e no modo de vida das pessoas; por exemplo, houve o desmatamento de áreas que 

antes apresentavam vegetação nativa, os tratores e outros equipamentos foram substituindo 

ferramentas simples e tradicionais em muitas propriedades e surgiram indústrias em áreas 

rurais, entre inúmeras outras mudanças. 

 

Página 141 – Aprender sempre (continuação) 

 

3) Respostas do entrevistado. 

 

4) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 
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MATEMÁTICA 

 

Gabarito Caderno de Atividades de Matemática - Ápis 

 

Página 79 – Estimativas e calculadora (continuação) 

 

21) 

 Resposta pessoal.  

 

a) Estão registradas horas do dia. 

b) Estão registradas temperaturas em graus Celsius. 

c) 16,5° 

d) 15,6° 

e) Diminuiu 0,6°C (18,6 – 18 = 0,6) 

f) Das 12 horas às 15 horas. (18,6°C) 

 

Página 80 – Estimativas e calculadora (continuação) 

 

22)0,1 kg; 0,2 kg, 0,15 kg, 0,3 kg, 0,25 kg. 

a) 550 g 

b)Todas as peças. 

c)  

 
 

23) a) 250 g 

b) 1 500 kg 

c) 900 g 

d) 707 kg 

e) 600 g 


