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GABARITO DO DIA 04/05/2020 (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 114 
 

Emprego das letras X e CH 
 

1) a) Dizendo perto dos filhotes, para eles ouvirem, que, por nascerem com os olhos fechados, 

não conseguem ver o bicho-papão de doze chifres. 

b) Eles abrem os olhos, assustados. 

 

2) Porque os ratinhos ficaram assustados. 

 

3) a) Elas têm o som “xê”. 

b) A palavra enxergam, na qual a letra x tem o som de “xê”. 
 

4) a) Xícara, enxame, xerife. 

b) Exame, executar, exato. 

c) Auxílio, trouxe. 

 

5) a) Ks 

b) Sugestão: taxímetro, taxista, oxigênio, intoxicação, complexo, flexão. 

 

6) Representa os sons “xê”, “zê”, “cê” e “ks”. 

 Sugestões de exemplos: “xê” – xarope, 

“zê” – exato 

“cê” – próximo 

“ks” – axila. 
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GABARITO DO DIA 04/05/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito da atividade de Revisão 

 

1) Pois da árvore de pau-brasil era possível extrair um corante vermelho para tingir tecidos. 

Sua madeira poderia ser utilizada na construção de embarcações e móveis. Os portugueses 

enxergavam nessa árvore uma possibilidade de enriquecer. 

 

2) a) Eles ofereciam objetos aos nativos para que em troca derrubassem árvores, cortassem os 

troncos em toras, levassem a madeira até a praia e colocassem nas caravelas. 

b) A prática do escambo era uma troca que não envolvia moeda. Nos dias de hoje, quando 

desejamos adquirir algum produto, é necessário comprá-lo utilizando dinheiro. 

c) Resposta pessoal. 

 Sugestão de resposta: era uma forma de organizar e controlar a quantidade de toras que os 

portugueses desejavam transportar em cada viagem. 

 

3) Porque eles poderiam invadir esse território cheio de riquezas. Embora os portugueses 

tivessem “descoberto” essa terra, isso não impedia que outras pessoas desejassem dominá-lo. 

 

4) Pesquisa. 

 

5) A prática do escambo. 

 


