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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 das Atividades de fixação de Português 

 
1) ( B ) O homem está nervoso. 

 ( A ) Ele fechou os olhos.  

 ( C ) Choveu muito.  

 ( A ) Que desejam vocês?  

 ( A ) Ele fez uma pergunta.  

 ( B ) Ela parece triste.  

 ( C ) Anoiteceu rapidamente. 

 ( A ) O menino levantou a cabeça.  

 ( B ) O aluno ficou nervoso.  

 ( C ) Faz muito calor nesta época do ano. 

 

2) começar – 3º. pessoa do singular = ela (representado por “a festa” ) 

ler – 1º. pessoa do plural = nós  

 

divertir – 3º. pessoa do plural = eles (representado por “todos”) 

 

ouvir – 2º. pessoa do singular = tu  

 

 ir – 1º. pessoa do singular = eu 
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3) sairei  

  viajaram  

  compramos  

  iremos  

  perdestes  

  fazem  

  brincou 

 

4) a) irei – indicativo  

 b) trouxeram – indicativo  

 c) puderes – subjuntivo; vá – imperativo  

 d) acordem – imperativo  

 e) chegares – subjuntivo avisa-imperativo 

 

5) a). estarão-futuro 

 b) tem-presente 

 c) li-pretérito 

 d) completou-pretérito 

 e) auxiliou-pretérito 

 

6) Resposta pessoal 

 

7) Resposta Pessoal 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 42  
 

► Resposta pessoal 

► Resposta pessoal 

► Resposta pessoal 

► Resposta pessoal 

 

Página 43 

 

1) Não.  

 

2) Resposta pessoal.  

Possibilidade de resposta: De certa forma sim, pois temos um sistema governamental que rege a 

sociedade, mas de uma forma variável como no formato existente antigamente. 

 

Página 44 

 

1) Fontes produzidas ou recolhidas, principalmente, por religiosos espanhóis na época da 

colonização, há cerca de 500 anos. 

 

Página 45 

 

2) Resposta pessoal.  

Possibilidade de resposta: Não 

 

3) Resposta pessoal.  

Possibilidade de resposta: Nossa região não apresenta pirâmides, mas apresenta grandes 

edifícios com estilos diferentes, mas nas áreas urbanas percebemos que há avenidas e ruas como 

hoje. 
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Página 46 

 

4) Resposta pessoal.  

Possibilidade de resposta: A cultura Maia apresenta influências da cultura Teotihuacana. 

 

Página 47 

 

5) Governar o império, liderar o exército, controlar o estoque de alimentos, planejar e comandar a 

construção comandar a construção de edifícios e templos. 

 

Gabarito das Atividades da folha 

 

1) Entendemos por Mesoámerica uma realidade histórica, produto de variadas interpretações 

(de intercâmbio, políticas, bélicas, religiosas, etc.) que integraram diversas classes de 

sistemas. 

 

 


