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GABARITO DO DIA 11/05/2020 (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 da Atividade de fixação de Português 

 

1) a) A pronuncia do x não é a mesma em todas as palavras. 

b) – abaixo, lixo 

- exagerado 

- aproximadamente, próximos 

- complexa, agrotóxicos 

 

2) texugo – queixada – guaximim 

Ambas possuem som de CH ] 

 

Crucifixo – saxofone – taxímetro 

Ambas possuem som de KS 

 

Expulsar – excelente – explicação 

Ambas possuem som de S 

 

Exército – exagero – exame 

Ambas possuem som de Z 
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3) En + X =  enxame, enxada, enxugar, enxoval, enxergar. 

Me + X = mexilhão, mexicano, mexerica, mexer. 

Ditongo + X = rouxinol, ameixa, peixe, caixa, trouxa, baixo. 

 

 Ambas possuem som de CH 

 

4) a) Afrou X ar 

b) Pu X ar 

c) CH aveiro 

d) Fa X ina 

e) Acol CHoado 

f) Gordu CH o 

g) CHurrasco 

h) PonCH e 

i) Abai X o 

 

5) Alternativa correta letra E. 
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HISTÓRIA 
 

Gabarito do livro de História 
 

Página 41 
 

A viagem da África para o Brasil 

 

1) a) Porque os porões dos navios negreiros eram escuros. 

b) Provavelmente para tirá-lo do porão porque ele estava desfalecido, talvez morto. 

c) Sim. O esquema mostra como os porões dos navios negreiros eram apertados. A gravura, 

por sua vez, detalha esses locais: escuros, apertados, amontoados de africanos. 

 

Página 42 
 

Mercado de africanos escravizados 

 

2) a) Treze pessoas. 

b) Há diversos africanos escravizados expostos para venda. Um deles está sendo analisado 

por um comerciante, que parece negociar o preço dele com o vendedor. Outros dois homens 

brancos observam. 

c) Resposta pessoal. 

 

Página 43 
 

Quem eram os povos africanos? 
 

3) a) Os africanos escravizados passaram a conviver com pessoas que falavam línguas 

diferentes, tinham culturas diferentes e que, muitas vezes, faziam parte de grupos inimigos. 

Estavam distantes de sua terra natal e não conheciam nada do Brasil. 

b) Não. Eles conservavam suas memórias, costumes e as tradições de suas comunidades, 

procurando mantê-las no Brasil de diferentes formas. Os africanos escravizados não se 

esqueciam da própria origem e preservavam tudo aquilo que aprenderam. 


