
QUERIDO( A) ALUNO( A),

Esperamos que você tenha gostado de fazer as atividades do roteiro
dessa semana. Agora, passamos para a segunda parte desse trabalho,
que é muito importante: a correção das suas respostas. Veja algumas

dicas para fazer essa tarefa com sucesso.

Abra o caderno onde estão seus registros. Compare suas respostas com

o que nós indicamos aqui. Veja o que está parecido e o que está

diferente. Peça ajuda a alguém de sua família para fazer essa tarefa.

NÃO TROQUE SUAS RESPOSTAS PELAS QUE ESTÃO NESSE

DOCUMENTO. Apenas  faça ajustes se perceber que sua resposta ficou

muito diferente. 

Use um lápis de cor para fazer uma marca que indique o que está

correto. Bem discreta, viu?

Se mesmo depois de ler nossas respostas você continuar com
dúvidas, peça alguém de sua família para encontrar o post
sobre esse gabarito no Instagram ou no Facebook da escola e
escrever lá a sua pergunta. Vocês receberão a resposta da
escola.

GABARITO DE CORREÇÃO 
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos



ou

1) Você sabe o que é flora? Abaixo você encontrará duas definições, leia, pesquise
ou pergunte para o pessoal de casa. Depois de descobrir, copie o conceito correto
em seu caderno. 

Flora é:

O conjunto de espécies
vegetais que compõe a
cobertura de uma determinada
área.

2) A vegetação do Brasil compreende várias manifestações de formações vegetais  que
surgem conforme o tipo de clima e de relevo da região.
Observe o mapa com os tipos de Vegetação do Brasil. Qual  tipo de vegetação ocupa a
maior extensão territorial do nosso país?

BLOCO 1 - PRIMEIRO DIA - conhecendo!

GABARITO DE  CORREÇÃO
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

Flora é:

O conjunto de animais
de uma determinada
região.

Fonte da imagem:
http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/tipos-de-
vegetacao-do-brasil-tipos-e.html

RESPOSTA: Flora é o conjunto de espécies vegetais que compõe a cobertura de
uma determinada área.

RESPOSTA
CORRETA

RESPOSTA: A vegetação que ocupa a maior extensão territorial do nosso país é a
Floresta Amazônica.

RESPOSTA



A capital do Rio de Janeiro é:

3) Aproveitando, vamos lembrar quantos estados tem o nosso país? Observe o mapa do
Brasil, copie e complete a frase abaixo:

RESPOSTA: O Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal.

PARA VOCÊ FICAR SABENDO: A Floresta Amazônica é presente no estado do
Amazonas, como também no estado do Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima,
além de menores proporções nos países: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador,
Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Fonte da imagem: https://www.preparaenem.com/geografia/estados-brasileiros.htm

4) E que tal você mostrar a sua esperteza e escrever as capitais dos estados do
sudeste? É bem fácil, mas caso tenha dúvida, pesquise na internet ou pergunte para a
sua família. Atenção: copie e complete as frases abaixo:

A capital de Minas Gerais é:

A capital de São Paulo é:

A capital do Espírito Santo é:

BELO HORIZONTE

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

VITÓRIA

RESPOSTAS

RESPOSTA



6) Leia o trecho abaixo e depois responda o que se pede:

A árvore mais alta da Floresta Amazônica, catalogada pelos pesquisadores no estado
do Pará, é  um exemplar da espécie Dinizia excelsa, conhecida popularmente como
Angelim Vermelho, que mede 88 metros, essa altura equivale a um prédio de 24
andares! É muita coisa!

Vamos de curiosidade sobre a Floresta Amazônica? 

5) O repórter do vídeo, que você assistiu, está na cidade de Manaus e visitou o Museu
da Amazonia (MUSA), onde pôde apreciar um exemplar do Angelim Vermelho. Qual é a
altura do exemplar que o repórter e os visitantes conheceram?

RESPOSTA: A altura da árvore é de aproximadamente 47 metros.

RESPOSTA: 

A diferença de altura entre o Angelim Vermelho do
Pará e o  Angelim Vermelho do Amazonas é de 41
metros de altura.

OPERAÇÃO: 

RESPOSTA

RESPOSTA

Qual é a diferença de altura entre o Angelim Vermelho do estado do Pará e o Angelim
Vermelho do Amazonas (na cidade de Manaus)? Faça o cálculo em seu caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=jSrRpmr95rs


1) Qual é o título do Poema que você acabou de ler?

2) Quantos versos compõe esse poema?

3) Quantas estrofes têm o poema?

RESPOSTA: A árvore.

RESPOSTAS

GABARITO DE  CORREÇÃO
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

BLOCO 2 - segundo DIA - POESIA

RESPOSTA: O poema é composto de 20 versos.

RESPOSTA: O poema tem 5 estrofes.



5) Procure no poema as palavras que rimam com:

a) mente: GENTE

b) deleitam: ENFEITAM

c) enfermidades: UTILIDADES

d) par: DAR

d) Útil (utilidade):
1. Que tem ou pode ter algum uso; que serve para alguma coisa.
2. Que traz vantagens; proveitoso, vantajoso.

e) Precioso (preciosa):
1. De grande preço.
2. Magnífico, suntuoso, rico, finíssimo.
3. De grande importância, valiosíssimo.

4) Pesquise em um dicionário ou pesquise na internet o significado das palavras abaixo (o
significado com sentido mais próximo do poema) :

a) Encerrar (encerra):
1.  Meter ou guardar.
2. Conter, incluir.
3. Pôr termo a; concluir, terminar, rematar.
4. Manter algo na memória; guardar.

b) Deleitar (deleitam):
1. Causar deleite; agradar, causar prazer a, deliciar, regalar, satisfazer. 
2. Experimentar ou receber grande prazer.

c) Enfermo (enfermidade):
1. Doença.
2. Que ou aquele que está adoentado, doente.

RESPOSTAS

RESPOSTAS



GABARITO DE  CORREÇÃO
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

BLOCO 3 - terceiro DIA - as partes

das plantas

2) Copie em seu caderno os números e as partes das plantas. Depois copie as frases e faça
a correspondência correta dos números:

raiz

CAULE

FOLHAS

FLORES

FRUTOS

SEMENTES

1) Hoje vamos falar um pouco sobre as partes das plantas. Para que você arrase nas
atividades, você precisa rever o vídeo AS PLANTAS TRANSPIRAM? que está site da
nossa escola, na aba do 3º e 4º anos. Se você ainda não assistiu, não perca mais
tempo!

Para facilitar, clique na imagem abaixo, que você será direcionado(a) para o site da
nossa escola. Lá procure o vídeo em MAIS PROPOSTAS DE ATIVIDADES
INTERATIVAS.

ASSISTIU O

VÍDEO?

https://www.emjl.com.br/c%C3%B3pia-3e4oano


RESPOSTAS

RESPOSTAS

(   3    ) Por meio delas as plantas respiram.

(   6   ) Dão origem à novas plantas.

(   4    ) Responsáveis pela reprodução.

(   2    ) Sustenta os galhos, as folhas e os frutos.

(   1    ) Absorve água e sais minerais do solo.

(   5    ) Protegem as sementes.

(   1    ) Fixa a planta ao solo.

(   2    ) Transporta a seiva para todas as partes da planta.

(   3    ) Responsáveis pela fotossíntese.

3) Leia o texto abaixo:

Você já percebeu que em lugares que há muitas plantas, como matas e parques, o ar é
mais úmido e fresco?

É que, ao transpirar, as plantas eliminam vapor de água para o ambiente. 

Para você lembrar: A água absorvida pelas raízes é transportada através do caule, e é
então distribuída por toda as partes da planta. Parte da água é usada na fotossíntese e a
outra parte é liberada para o ambiente, na transpiração, através das folhas.

Sendo assim, quanto mais árvores temos em um ambiente, mais liberação de vapor para o
ambiente o que melhora a umidade relativa do ar.

Agora que você já leu o texto, responda as questões:

A) Por qual parte das plantas ocorre a transpiração?

B) O que a planta libera para o ambiente na transpiração?

RESPOSTA: A transpiração ocorre pelas folhas.

RESPOSTA: As plantas liberam água no estado gasoso (vapor de água).



4) Leia o texto abaixo:

Segundo a OMS, a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80% – por isso
quando o nível fica entre 20% e 30% as regiões entram em estado de atenção. A umidade
do ar a 10%, por exemplo, é um nível compatível com o do Deserto do Saara, por exemplo. 

Após ler o texto da questão 3 e este agora, pense e responda:

Em lugares com grande área de desmatamento e queimadas a umidade relativa do ar
será a ideal para as pessoas, ou elas podem sentir desconfortos como problemas
respiratórios e irritação dos olhos?

atenção: quando a umidade do
ar estiver baixa, precisamos

tomar alguns cuidados. 
releia o informativo abaixo:

RESPOSTA: Como já sabemos as plantas, durante a transpiração, liberam água para
o ambiente, desta forma em área com grande desmatamento e queimadas temos
pouca liberação de vapor de água, e assim a umidade relativa do ar tente a ficar
baixa. Quando a umidade do ar está baixa os seres humanos podem apresentar
problemas respiratórios e irritação dos olhos.

RESPOSTA



GABARITO DE  CORREÇÃO
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
3º e 4º anos

BLOCO 4 - quarto DIA - a primavera

Agora que você já assistiu o vídeo, responda:

1) Você sabe o que significa a palavra AMENA? E a palavra REFLORESCIMENTO? Ah,
queremos saber também o significado da palavra HERA. Se ainda não sabe, procure o
significado e registre com capricho.

AMENA: Que é agradável; que agrada os sentidos: temperatura amena. Que expressa
afabilidade, gentileza, meiguice: personalidade amena. [Figurado] Que se mostra de modo
simples ou suave: voz amena.

REFLORESCIMENTO: Ação ou efeito de reflorescer (florescer novamente).

HERA: [Botânica] Nome dado a um grande número de plantas trepadeiras e rasteiras, do
gênero Hedera, de origem europeia, africana e asiática; composta por ramos floríferos
desprovidos de raízes e muito usadas como ornamentais.

2) Escreva em seu caderno as questões abaixo e depois marque as respostas corretas:

a) No mês de setembro começa:

(    ) o Outono                                        (     ) o Inverno
(    ) o Verão                                          (  x ) a Primavera

b) A estação das flores ( primavera):

(    )inicia entre os dias 22 e 23 de Março e termina até o dia 21 ou 22 de Junho.
(    )inicia entre os dias 22 e 23 de Dezembro e termina até o dia 21 ou 22 de Março.
( x )inicia entre os dias 22 e 23 de Setembro e termina até o dia 21 ou 22 de Dezembro.
(    )inicia entre os dias 22 e 23 de Junho e termina até o dia 21 ou 22 de Setembro.

RESPOSTAS

RESPOSTAS



RESPOSTA
1) Qual o título do poema?

2) Quem escreveu esse poema, ou seja qual é o nome da autora?

3) Quais os bichinhos que são citados no poema?

4) O que é um leilão?

5) Você acha que é possível leiloar um jardim com flores e borboletas de muitas
cores?

(   ) sim                    (   ) não

6) Que mensagem Cecília Meireles quis transmitir com esse poema?

7) Memorize o poema e (recite) fale para os seus familiares.

8) Agora que você já está bem familiarizando com este belíssimo poema, escolha o
trecho que você mais gostou e faça uma bela ilustração. E que tal, depois tirar uma
foto e compartilhar com a gente pelo WhatsApp da escola? Estamos aguardando
sua obra de arte!

No bloco 2, relembramos sobre "poema". Que tal apreciar mais um? Você
conhece o poema Leilão de Jardim, escrito por Cecília Meireles?

RESPOSTA: Leilão de Jardim.

RESPOSTA: Cecília Meireles.

RESPOSTA: Borboletas, lavadeiras(libélula), passarinhos, caracol, lagarto, formiga,
sapo, cigarra e grilo

RESPOSTA: Evento em que há venda e arremate de obras e/ou produtos, sendo
vendidas para a pessoa que oferece o maior lance, ou seja, quem paga o maior
preço.

RESPOSTA PESSOAL
Mas provavelmente a autora pretendia proporcionar uma reflexão sobre a
importância de preservamos a nossa flora, pois ela serve de moradia para os
animais e nos proporciona beleza para admirarmos.

RESPOSTA PESSOAL
Mas pense que um jardim deve estar em um local que possa ser admirado por todas
as pessoas.

RESPOSTA: Nesta questão você deveria abusar de sua criatividade!



VAMOS RELEMBRAR:
     
O CAMINHO QUE A TERRA
PERCORRE EM TORNO DO SOL
CHAMA-SE ÓRBITA.

A TERRA GIRA SEMPRE
INCLINADA. POR ESSE MOTIVO,
UMA PARTE DELA (METADE)
RECEBE MAIS DIRETAMENTE A
LUZ DO SOL DO QUE A OUTRA. 

O MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO
E A INCLINAÇÃO DA TERRA DÃO
ORIGEM AS QUATRO ESTAÇÕES
DO ANO.

Se você esteve atento a todas as informações, responda:

a) A Terra está parada? Explique.

RESPOSTA: Não, a Terra realiza movimentos. Os dois movimentos principais do
nosso planeta são o de rotação e o de translação.

b) Explique do seu jeito o que é o movimento de rotação:

SUGESTÃO DE RESPOSTA: O movimento de rotação é caracterizado pelo
deslocamento que a Terra realiza em todo de seu próprio eixo. 

c) Explique do seu jeito o que é o movimento de translação:

SUGESTÃO DE RESPOSTA: O movimento de translação é o movimento que a Terra
realiza ao redor do Sol.

d) O dia e a noite são resultados de qual movimento da Terra?

RESPOSTA: Rotação.

e) Os anos são resultados de qual movimento da Terra?

RESPOSTA: Translação.

RESPOSTA



GABARITO DE  CORREÇÃO
DO ROTEIRO DE ESTUDO

NOSSA FLORA!
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BLOCO 5 - quinto DIA - pau-brasil

HOJE VOCÊ VAI CONHECER UM POUQUINHO DE UMA ÁRVORE QUE É
SÍMBOLO DO NOSSO PAÍS. CLIQUE NO LINK ABAIXO E CONHEÇA UM
POUCO DESSA ÁRVORE QUE É PROTEGIDA POR LEI.

Depois de ler um pouco sobre o pau-brasil responda as questões abaixo em seu caderno.

1) Em que dia comemora-se o Dia Nacional do Pau-brasil?

RESPOSTA: Dia 03 de maio.

2) Em qual floresta essa árvore era encontrada antes de ser explorada?

RESPOSTA: Na floresta atlântica, do Rio Grande do Norte ao rio Grande do Sul.

3)Para quê era usado o corante retirado da madeira do Pau-brasil?

RESPOSTA: Para tingir tecidos.

4) Qual altura a árvore pode chegar?

RESPOSTA: A árvore pode chegar a 30 metros de altura.

5) Escreva algumas características do pau-brasil que você encontrou no texto. (Como a
árvore é, cor de suas flores e frutos,cor dos galhos.)

RESPOSTA: O pau-brasil possui troncos e galhos acinzentados e com espinhos.
Suas flores são amarelas e possuem 5 pétalas. Seus frutos são vagens verdes, que
quando maduros são secos e marrons.

RESPOSTA



Que bom que você chegou até aqui e conseguiu
cumprir as tarefas propostas nesse roteiro. Nosso

desejo é que você tenha aprendido muito com ele e que
divulgue esses conhecimentos.

Se prepare... na próxima semana tem roteiro
novo pra você!

6) Você já preencheu uma ficha técnica anteriormente, no roteiro "Bicharada".

Agora chegou a vez de fazer uma ficha técnica de uma árvore. Copie a tabela em
seu caderno e depois complete com as informações solicitadas.

Paubrasilia echinata

Até 30 metros de altura.
Vagens verdes que quando maduras
ficam secas e marrons.
Centros urbanos e áreas próximas às
florestas atlânticas.

RESPOSTA


