
GABARITO DA ATIVIDADE REFERENTE AOS CONECTIVOS – SEMANA DE 3 A 7 DE AGOSTO. 

LÍNGUA PORTUGUESA – 
COMPLETE COM OS CONECTIVOS DO QUADRO ABAIXO: 
 
Certo dia 
Então 
Mas 
Mas 
Logo 
De repente 
Pois 
Mas 
Mas 
Depois  
Então 

 



GABARITO DE LÍNGUA PORTUGUESA REFERENTE A SEMANA DE  3 A 7 DE AGOSTO. 

Livro: O mistério da biblioteca. 
 
1- b 
2- b 
3- c 
4- a 
5- b 
6- c 
7- c 
8- c 
9- b 
 
 
Livro: O principezinho Malcriado. 
 
1- PORQUE ELES NÃO TINHAM UM FILHO 

 

2- PORQUE O PRÍNCIPE TINHA MAUS HÁBITOS. 

 

3-  REI E PESSOA IDOSA 

 

4- PORQUE COM A LEITURA DO LIVRO ELE MERGULHOU EM UM REINO MAIS 

ENCANTADO DO QUE ONDE ELE VIVIA. 

 

5- O LIVRO 

 

 

 

 



GABARITO DE MATEMÁTICA REFERENTE  À SEMANA DE 3 A 7 DE AGOSTO. 

MATEMÁTICA: 

 

ATIVIDADE 1 – Medidas de massa: Livro didático página 183 

1- a – 1000 gramas 

1- b -1000 quilogramas 

c- R$ 40,00 

 

2- a – estimativa: 6 Kg. 

2- b – estimativa: 5 toneladas 

 

ATIVIDADE 2 – Alguns animais e suas massas. 

Leão – 300 Kg. 

Macaco – 40 Kg. 

Crocodilo – 480 Kg. 

Avestruz – 180 Kg. 

Zebra – 240 Kg. 

Elefante – 6720 Kg. 

Girafa – 1240 Kg. 

 

ATIVIDADE 3 – O Corpo humano na Matemática. 

Olhos: 

a- 1320 

b- 31680 

 

Unhas: 

a- 30 dias 

b- 240 dias 

 

Coração: 

a – 9000 

b-  4800 

 

MATEMÁTICA EXTRA - ATIVIDADE 2 

1-  A- 60 MINUTOS 

B- 30 MINUTOS 

C- 24 HORAS 

 

2- MESES DO ANO 

1 JANEIRO, 2  FEVEREIRO, 3 MARÇO, 4 ABRIL, 5  MAIO, 6  JUNHO, 7  JULHO, 8  

AGOSTO, 

9  SETEMBRO,  10 OUTUBRO, 11  NOVEMBRO,  12  DEZEMBRO 

 

 

3-  

A- BIMESTRE 

B- TRIMESTRE 

C- SEMESTRE 

D- ANO 

 

 



 
Município de São Bernardo do Campo 

Secretaria de Educação 
Departamento de Ações Educacionais 

Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Educação de Jovens e Adultos 

EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – 23 

A água nossa de cada dia - GABARITO 

1. Exemplo de resposta: As ações que contribuem para o aumento da poluição das águas, 
são: o uso de agrotóxicos na agricultura, o despejo de esgoto industrial e doméstico em 
rios. A diminuição da poluição ocorrerá com a redução da quantidade de agrotóxicos 
utilizados nas plantações, o tratamento do esgoto industrial antes do seu descarte e o 
investimento público na coleta e tratamento do esgoto doméstico. 

2. Resposta pessoal. 

3. Complete a tabela abaixo com o tempo de decomposição do lixo na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

4. JOGO DA MEMÓRIA - PROBLEMA E SOLUÇÃO 

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DO LIXO NA NATUREZA 

PAPEL 3 a 6 seis meses 

BORRACHA Indeterminado 

TECIDO 6 meses a 1 ano  

METAL Mais de 100 anos  

VIDRO Mais de 1000 anos  

CIGARRO Mais de 5 anos  

PLÁSTICO Mais de 400 anos  

MADEIRA PINTADA Mais de 13 anos  
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Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
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Nome _______________________________________________________________________________________ 

5º ano _______ Professor(a) ___________________________________ Data _____/_____/__________ 
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 23 e 24 - Gabarito 

 

 

 

 

O Continente Americano e a sua População Indígena 

 
  

O que significa Índio? Por que eles receberam esse nome?  

Índio" é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecido 
por ela como tal. No século XV, viajantes europeus buscavam caminhos 
mais fáceis para chegar às “Índias”, e alguns deles, ao chegar ao 
Continente Americano, pensaram que estivessem próximo a essa 
região. Por isso, chamaram os primeiros povos que encontraram de 
índios. Um erro geográfico. 
 

 

Com base em tudo que você já estou sobre os indígenas, 

responda a esta pergunta, de modo a expressar a sua 

opinião: O índio pode ser moderno?  

Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

Produção pessoal. 

 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 03 à 07 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw
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NOME:______________________________________________________________________________________ 
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Atividade de Geografia 23 
 

 

 

 

 

Deslocamentos populacionais 

 
 Agora, responda as atividades 1, 3 e 4 das páginas 45 e 47 em seu livro de Geografia. 
   

 
Gabarito para correção 

 

Página 45 
 

Atividade 1 
Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal 

 
Atividade 2 

Vivemos em São Paulo. Portanto, de acordo com o mapa, de 41 a 50 pessoas a cada 100 não são naturais 
da unidade federativa SP. 

 
Página 47 

 
Atividade 4 

A – migração de pessoas dentro de uma região 
 

B – migração de pessoas entre duas regiões 
 

C – migração do campo para a cidade 

 
D – deslocamento populacional temporário, podendo durar semanas ou meses, geralmente motivado 
pela oferta de trabalho também temporário. 
 
E – deslocamento populacional motivado pelo trabalho ou pelo estudo, mas com retorno para o local de 
residência, geralmente no mesmo dia. 
 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
• Esta atividade deverá ser feita na semana de 03 a 07 de agosto. 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades : 
• Registrar as atividades no caderno. 
• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 
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Imigração e Emigração 

 

 Você já deve ter ouvido falar em imigração e emigração. Mas sabe o que querem dizer? Os dois estão relacionados com 
o ato de estabelecer nova residência em um país ou região diferente do local de origem . Qual a diferença entre eles? 
  

 

ATENÇÃO, PARA NÃO CONFUNDIR! 
 

 A pessoa emigrante é aquela que sai do local que nasceu. 
 E imigrante é a pessoa que chega em um novo lugar para morar. 
 Ou seja, a pessoa é emigrante e imigrante ao mesmo tempo, depende do ponto de vista! 

  
 Exemplo:  
 Minha prima nasceu no Brasil e foi morar na França.  
 Para nós, brasileiros, ela é uma emigrante. 

 Mas para os franceses, ela é uma imigrante. 

 
Para ver essa mesma explicação, de forma animada, clique no link abaixo. Se não conseguir, não tem problema!  
https://www.youtube.com/watch?v=KWGYVdnrgyg 

 Vamos ver se você entendeu...  Explique para um familiar a diferença entre emigração e imigração. 
 Registre abaixo sua explicação por escrito. 

 Resposta esperada ou semelhante: 
 A emigração se refere a saída do local de origem com intenção de se estabelecer em um novo país. 

 E imigração se refere à entrada em um novo lugar para estabelecer residência. 
  
 Agora vamos ler a página 48 do livro Aprender Juntos de Geografia – 5º ano. Veja como tem acontecido a emigração e 
a imigração no Brasil. Depois responda a pergunta 1 nesta mesma página. 
  

 Página 48 – Atividade 1 
 

 No final do século 19, houve um grande fluxo de imigrantes europeus, principalmente italianos, 
alemães e espanhóis, além de japoneses. Atualmente, houve mudanças em relação às nacionalidades dos 
imigrantes que o país recebe. Eles são principalmente sul-americanos (paraguaios, bolivianos e 
argentinos). 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
• Esta atividade deverá ser feita na semana de 03 a 07 de agosto. 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades : 
• Registrar as atividades no caderno. 
• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) / Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno / Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

EMIGRAR 

Significa deixar o local de origem (a sua pátria) 

com intenção de se estabelecer em outro país. 

IMIGRAR   

Significa entrar em outro país para 

estabelecer residência. 

https://www.youtube.com/watch?v=KWGYVdnrgyg

