
GABARITO DE CORREÇÃO DO
ROTEIRO DE ESTUDO

3º E 4º ANOS

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.
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Abra o caderno onde estão seus registros. Compare suas
respostas com o que nós indicamos aqui. Veja se está parecido

ou 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 a sua

resposta ficou muito diferente.

Use um lápis de cor para fazer uma marca que indice o que está
correto. Bem discreta, viu? 

Se mesmo depois de ler as respostas você continuar com
dúvidas peça a alguém de sua família  para encontrar o post

sobre esse gabarito no instagram ou no facebook e escrever lá a
sua dúvida. Você receberá uma resposta da escola.

Gentileza gera gentileza



1º BLOCO:1º BLOCO:1º BLOCO:   
TROCANDO EM MÍUDOS... GENTILEZA GERA GEMTILEZATROCANDO EM MÍUDOS... GENTILEZA GERA GEMTILEZATROCANDO EM MÍUDOS... GENTILEZA GERA GEMTILEZA

QUESTÃO 1: Ao comparar o vídeo do profeta Gentileza e a

tirinha de Calvin, a alternativa correta é:

Resposta: Alternativa B. Calvin, o menino está colocando em

prática na tirinha, os ensinamentos do Profeta Gentileza.

QUESTÃO 2: Escreva os significados das palavras.

Respostas:

a) Hipotético =   Que não se pode saber com toda a certeza.

b) Justificável = Que pode ser, aceito ou compreendido.

c) Gentileza = É uma forma de atenção, de cuidados, que torna

os relacionamentos mais humanos

QUESTÃO 3: Retire da tirinha uma palavra com:

a) ss = xingasse

b) nh = tenho

c) ch = acha

d) qu = questão

e) til = não

f) acento agudo = hipotética

g) acento circunflexo = você



Sempre atravesse na faixa de pedestres.

Espere os carros pararem para atravessar.

Sempre atravesse quando o sinal estiver verde.

É perigoso atravessar com o sinal amarelo.

QUESTÃO 1: Esperamos que você tenha percebido que o

trânsito está desordenado. Há imprudências tanto de

pedestres como também de condutores. Os  pedestres não

respeitaram a sinalização para atravessar a rua, os  motoristas

avançaram a faixa de pedestres, houve desembarque no meio

da rua e conversões proibidas.

QUESTÃO 2: VOCÊ DEVER TER  REFLETIDO QUE Dirigir é um ato

que exige comprometimento, responsabilidade, atenção e

uma boa dose de gentileza. Não entrar em provocações, dar

passagem ao outro e dar prioridade ao pedestre, são atitudes

nobres que podem evitar brigas e acidentes.

QUESTÃO 3: A cena que está associada à gentileza é  a C.

SUGESTÕES DE FRASES:

2º BLOCO2º BLOCO2º BLOCO
GENTILEZA NO TRÂNSITOGENTILEZA NO TRÂNSITOGENTILEZA NO TRÂNSITO



QUESTÃO 4:   Espero que você tenha gostado da música. Agora é

hora de você conferir suas respostas.

a) Qual a mensagem principal da música? 

 Resposta:  A mensagem  principal da música é:  Gentileza no

trânsito é fundamental!

b) Quais as dicas que o cantor dá para o motorista ser gentil no

trânsito? 

Resposta:  As dicas que o cantor dá para o motorista ser gentil no

trânsito é não avançar o sinal, dar seta para mudar de direção, usar

o pisca alerta quando precisar parar, não buzinar excessivamente e

dirigir mais devagar.

c) O que o cantor quis dizer em: “É melhor você chegar inteiro, com

seu venoso e seu arterial”?

Resposta:  O cantor quis dizer que não adianta correr para chegar ao

destino. Melhor não correr com o carro para não correr o risco de

sofrer algum acidente e não chegar ao destino.

d) Quais as palavras de gentileza/educação o cantor diz na música?

Resposta:  As palavras de gentileza/educação que  cantor diz na

música são: boa noite, bom dia, com licença, obrigado, etc.

e) Quem, na música, o cantor diz que tem direito à vida, tem direito

igual? 

Resposta:  O cantor diz que  motoqueiro, caminhoneiro, mendigo,

policial, pedestre, ou  quem dirige carro importado ou nacional têm 

 direitos iguais  e à vida.



1º - PRIMEIRO
2º - SEGUNDO
3º - TERCEIRO
4º - QUARTO
5º - QUINTO

6º - SEXTO
7º - SÉTIMO
8º - OITAVO
9º - NONO
10º - DÉCIMO

QUESTÃO 1: Escreva por extenso os números ordinais que

aparecem na tabela.

Resposta:

QUESTÃO 2: Pesquise a escrita do número ordinal 75º, e

escreva em seu caderno.

Resposta: A escrita  do número ordinal 75º é septuagésimo

quinto.

QUESTÃO 3: Agora escreva os números por extenso que

aparecem na tabela  “na porcentagem da população”.

Respostas: 

3º BLOCO:3º BLOCO:3º BLOCO:
A GENTILEZA EM NÚMEROSA GENTILEZA EM NÚMEROSA GENTILEZA EM NÚMEROS

61% - sessenta e um por cento.
64% - sessenta e quatro por cento.
65% - sessenta  e cinco por cento.
66%- sessenta e seis por cento.
67% - sessenta e seis  por cento.

71% - setenta e um por cento.
73% - setenta e três por cento.
76% - setenta e seis por cento.
79% - setenta e nove por cento.
91% - noventa e um por cento.



QUESTÃO 4: Uma  ação de gentileza, foi realizada por um

empresário, dono de um restaurante em  Belo Horizonte . Ele

decidiu preparar quentinhas para doar para moradores de rua

da capital. Veja a quantidade de quentinhas doadas  por

semana.

 Quantas quentinhas foram doadas ao todo  pelo empresário?

Operação:  150 + 195 + 250 +  280 = 875

OUTRAS POSSIBILIDADES DE OPERAÇÃO:

RESPOSTA: Foram doadas ao todo  pelo empresário 875

quentinhas  aos moradores de rua.

QUESTÃO 5: Na pandemia diversas empresas  pararam o que

estava em produção. No lugar, passaram a fazer álcool em gel,

máscaras e sabonetes para doar à sociedade.  



Uma empresa fornecedora de álcool  localizada em Betim, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde o inicio da
pandemia, em março, vem doando  mensalmente 120  litros
de álcool para o hospital da Baleia.  Quantos litros de álcool
foram doados  pela empresa nesses 7 meses?

Resposta: Nesses 7 meses, a empresa doou 840 litros de
álcool.

QUESTÃO 6:   Muitas costureiras também tiveram ações
nobres. Quatro costureiras, da  cidade de Contagem em  Minas
Gerais se mobilizaram para confeccionar máscaras para
doações em abrigos.
a)    Quantas máscaras as costureiras produziram juntas?



Resposta:  As costureiras produziram juntas 537 máscaras. 

b)  Dona conceição levou  duas semanas para produzir as
máscaras. Em quantos dias as máscaras ficaram prontas?

Resposta: As máscaras ficaram prontas em 14 dias.

c) Cada máscara saiu no  valor de R$ 4,00 para as costureiras.
Quantos  reais cada uma gastou na confecção das máscaras?



Resposta:

A  Cleusa gastou R$ 568,00 para confeccionar as máscaras. 

A  Lucilene  gastou R$ 540,00 para confeccionar as máscaras. 

A  Conceição  gastou R$ 608,00 para confeccionar as máscaras. 

A  Neuza  gastou R$ 432,00 para confeccionar as máscaras. 



Escreva a alternativa correta em seu caderno 

de ciências:

QUESTÃO 1: O lixo depositado nos aterros sanitários sofre ação

de larvas, vermes e micro-organismos, resultando em sua

decomposição. Todavia, como os materiais que formam o lixo

são de natureza  diversas, cada um deles terá um tempo de

decomposição diferente. Dos materiais a seguir, qual deles

necessitará do menor intervalo de tempo para ser decomposto?

Resposta:  Alternativa B, palito de fósforo. 

O palito de fósforo necessitará de menor intervalo de tempo

para ser decomposto.

QUESTÃO 2: Para evitar problemas provocados pelo acúmulo de

lixo no ambiente, uma medida correta é:

Resposta: Alternativa C.   Separar papéis, plásticos, metais e

vidros e encaminhar para a reciclagem.

4º BLOCO4º BLOCO4º BLOCO
A GENTILEZA E O MEIO AMBIENTTEA GENTILEZA E O MEIO AMBIENTTEA GENTILEZA E O MEIO AMBIENTTE



QUESTÃO 3: Qual a importância da reciclagem?

Resposta: A importância da reciclagem se dá pela possibilidade

do reaproveitamento dos materiais, diminuindo o lixo e

preservando por mais tempo os recursos da natureza, além de

gerar empregos e renda pela comercialização dos recicláveis.

QUESTÃO 4: Dos materiais que aparecem na tabela, quais não

podem ser reciclados?

Resposta: Os materiais que não podem ser reciclados são: papel

plastificado, fralda descartável,  pilhas, alguns tipos de vidros e

alguns tipos de metais.

QUESTÃO 5: Você já foi contaminado pelo vírus da gentileza?

Como?  Resposta pessoal. 

 Para você refletir...

Um ser humano gentil, é um ser humano melhor! Gentileza

também é doar tempo, amor e atenção. 

Esperamos que você tenha gostado do vídeo! Comece a

praticar a gentileza por ai...



QUESTÃO 1: O que há em comum entre o "Projeto Gentileza",

no Rio de Janeiro e o "Movimento Gentileza" e "Circuito de Artes

Urbanas" em Belo Horizonte?

Resposta: Ambos partem do desejo de colorir a cidade com

imagens e/ou frases que inspirem as pessoas que por ali

passam, despertando atitudes de gentileza.

QUESTÃO2: Leia as afirmativas e copie apenas as que podem

nos ajudar a construir uma sociedade mais gentil.

Estão corretas as alternativas:

(a) Participação em campanhas solidárias.

(c) Valorizar o patrimônio da cidade, zelando por sua limpeza e

conservação.

(d) Comportar-se no trânsito com atenção, cuidado e respeito

pelas pessoas.

QUESTÃO 3: Essa questão pede que você se lembre e anote

nomes de lugares de Belo Horizonte que você já conhece.

Portanto, é pessoal.

5º BLOCO5º BLOCO5º BLOCO
GENTILEZA NA NOSSA ARTE EGENTILEZA NA NOSSA ARTE EGENTILEZA NA NOSSA ARTE E   
NA NOSSSA HISTÓRIANA NOSSSA HISTÓRIANA NOSSSA HISTÓRIA



QUESTÃO 4: Pesquise o que é patrimônio cultural.

Resposta: Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui

importância histórica e cultural para um país ou uma pequena

comunidade, como a arquitetura, festas, danças, música,

manifestações populares, artes, culinária, entre outros.

QUESTÃO 5: De acordo com o que você pesquisou, que

patrimônios culturais existem perto de você?

Resposta: Essa resposta é pessoal, podendo ser citados entre

outros:  escolas, praças, espaços de dança e arte, centros

esportivos, parques, etc.

A última atividade desse roteiro pede que você observe as

imagens, todas elas de Belo Horizonte, escolha uma e a

represente o do seu jeito no caderno de artes. Esperamos que

tenha feito uma belíssima ilustração.


