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GABARITO 

 

DÉCIMA SEGUNDA SEMANA - PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 05 DE JULHO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 2 

01- Letra C 

02- Letra C 

03- Letra A 

04- Letra B 

05- a) Cordel é a escrita de poemas com métrica e rimas e a declamação. Informando e divertindo as 

pessoas. Repente é a criação improvisada de poemas onde as mesmas são cantadas, podendo ter o 

acompanhamento de instrumentos musicais como a viola nordestina ou o pandeiro. 

b) Xilografia é uma técnica de impressão de gravuras, muito presente nos cordéis. As gravuras são 

feitas em relevo sobre madeira possibilitando que sejam gravadas sobre papel ou qualquer outro 

material. 

c) As principais características do cordel são: linguagem informal, uso de humor, ironia e sarcasmo, 

temas diversos, presença de rimas, métrica e oralidade. 

d) Um cordelista faz poemas populares em forma de cordel, publicados em folhetos com capas em 

xilografia. 

e) O repentista improvisa a poesia e a canta podendo ter o acompanhamento de instrumentos 

musicais como a viola nordestina ou o pandeiro. 

 

ATIVIDADE 4  

Produção Textual: (composição pessoal). 

 

ATIVIDADE 6  

01-  

LETRA SUBSTANTIVOS (em vermelho) ADJETIVOS (em azul) 

a) festas juninas – divertidas 

b) Antônio – João – Pedro - santos Santo – São – festejados 

c) balões bonitos – perigosos 

d)  fogueira - papel Vermelho – amarelo 

e) quadrilha - dança animada 

f) Pé-de-moleque - cuscuz deliciosos 

  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 7 

01- a) Gastaram R$40,00 na boca do palhaço. 

b) Gastaram R$15,00 na pescaria. 

c) Gastaram no total, R$55,00. 

d) Seu troco foi de R$45,00. 

 

02- a) Possuem ao todo 634 mudas. 

b) A turma 501 plantou mais mudas. 

c) A turma 501 plantou a mais 56 mudas. 

 

03- A escola arrecadou R$775,00. 

04- O cliente tem para escolher 15 combinações diferentes de pizza (05 sabores de pizza x 03 tipos de 

recheio de borda). 



05- Depois da redução de atendimento, a pizzaria ficou com 25 mesas. 

06- Ela gasta 2.000 gramas ou 2kg de farinha de trigo para fazer 8 bolos. 

07- Havia em cada caixa 28 ovos. 

08- Poderiam ser formadas 25 quadrilhas. 

09- a) A gráfica imprimiu 2.580 páginas. 

b) Foram pendurados em cada varal, 43 livros. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 8 

01-  
(1) Sul 

(2) Sudeste 

(3) Centro-Oeste 

(4) Nordeste 

(5) Norte 

 

02-  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03- Os Estados da Região Nordeste são: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

04-  
 

 

 

 

 
 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 9 

01- a) (X) Equilibrado 

b) (X) ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente. 

 

02- (resposta pessoal) 

 

 

 

ESTADOS CAPITAIS 

Maranhão São Luís 

Piauí Teresina 

Ceará Fortaleza 

Rio Grande do Norte Natal 

Paraíba João Pessoa 

Pernambuco Recife 

Alagoas Maceió 

Segipe Aracaju 

Bahia Salvador 

MARANHÃO 

SERGIPE 
ALAGOAS 

PERNAMBUCO 

PARAIBA 

RIO GRANDE DO NORTE 

CEARÁ 

PIAUÍ 

BAHIA 



ATIVIDADES DIFERENCIADAS 2 

 

01- a) Cordel é a escrita de poemas com métrica e rimas e a declamação. Informando e divertindo as 

pessoas. Repente é a criação improvisada de poemas onde as mesmas são cantadas, podendo ter o 

acompanhamento de instrumentos musicais como a viola nordestina ou o pandeiro. 

b) Xilografia é uma técnica de impressão de gravuras, muito presente nos cordéis. As gravuras são 

feitas em relevo sobre madeira possibilitando que sejam gravadas sobre papel ou qualquer outro 

material. 

c) As principais características do cordel são: linguagem informal, uso de humor, ironia e sarcasmo, 

temas diversos, presença de rimas, métrica e oralidade. 

d) Um cordelista faz poemas populares em forma de cordel, publicados em folhetos com capas em 

xilografia. 

e) O repentista improvisa a poesia e a canta podendo ter o acompanhamento de instrumentos 

musicais como a viola nordestina ou o pandeiro. 

 

Produção Textual: (composição pessoal). 

02- Letra C 

03- Letra C 

04- (resposta pessoal) 

05- Palavras para circular: balão e coração. 

06- (resposta pessoal) 

07- a) (desenhar o material dourado) 

 

 

 

           

            b)   

 

 

            c) O numeral possui 3 ordens. 

            d) Possui 3 números. 

            e) 6, 5 e 9 

f) 965 

g) 569 

h) 600 + 50 + 9 

i) 6 que vale 600 

j) seiscentos e cinquenta e nove 

k) Antecessor: 658 

    Sucessor: 660 

l) O total será 719 (659 + 60) 

m) Sobrou 532 (659-127) 

CIÊNCIAS HUMANAS 

01-  
(1) Sul 

(2) Sudeste 

(3) Centro-Oeste 

(4) Nordeste 

(5) Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENA DEZENA UNIDADE 

6 5 9 



02-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

01- a) (X) Equilibrado 

b) (X) ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente. 

 

02- (resposta pessoal) 

 

MARANHÃO 

PIAUÍ 

CEARÁ 

BAHIA 
SERGIPE 

ALAGOAS 
PERNAMBUCO 

PARAÍBA 

RIO GRANDE DO NORTE 


