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GABARITO DO DIA 20/04/2020 (segunda-feira) 

 

Querido (a) aluno (a), 

Para melhor organização, a partir de agora, o gabarito será postado diariamente. 

Este gabarito tem o objetivo de tirar as suas dúvidas e/ou possibilitar que você faça uma 

conferência das suas respostas, se assim você quiser.  

Lembramos que a correção e a revisão dos conteúdos das atividades online serão feitas 

pelas professoras no retorno à escola. 

Atenciosamente, 

A coordenação. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 106 a 109 (letra b) 

 

Reflexão sobre a linguagem - O artigo 

 

1) Esperava que ele fosse o único amigo dela, e não apenas mais um. 

 

2) a) O único amigo. 

b) Um amigo entre vários. 

 

3) a) Na primeira frase. 

b) Na segunda frase. 

 

4) Ele quer que Junin fique com com nojo e desista de tomar o sorvete. 

 

5) a) Ele diz “um sorvete” porque ainda não escolheu o sorvete; ou seja, ele está pensando em 

um sorvete entre vários. 

b) Ele diz “o sorvete” porque está se referindo ao sorvete que o Menino Maluquinho quer 

comprar, ou seja, àquele que o amigo tem em mente. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 35 

Registros: instrumentos de trabalho do engenho  
 

1) a) As fôrmas são feitas de barro (cerâmica) e as caldeiras são feitas de cobre. 

b) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: As fontes históricas são muito importantes no processo de análise da 

ação dos seres humanos no trabalho. Esses objetos ajudam os historiadores e a população em 

geral a entender como ocorria o trabalho nos engenhos  de açúcar do período colonial. 

 

2) Resposta pessoal 

 

Página 36 

Aprender sempre 
 

1) a) O pau-brasil. 

b) Ele foi conseguido, provavelmente, por meio do escambo. 

 

2) A moenda. A função da moenda é moer a cana para extrair seu caldo. 

 

Página 37 

Continuação do aprender sempre 
 

3) 

1- Derrubar parte da mata. 5- Extrair o caldo da cana. 

2- Fazer a queimada. 6- Produzir o melaço. 

3- Arar a terra e plantar a cana. 7- Purgar e retirar das fôrmas os pães de açúcar. 

4- Fazer a colheita da cana. 8- Encaixotar o produto e embarcá-lo para a Europa. 

 

4) Resposta pessoal. 

    Resposta pessoal. 

 


