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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 do livro de Português 
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a) A vírgula separa os elementos de uma enumeração. 

 

b) O emprego de um e uma dá a ideia de um vampiro, um rei e uma princesa quaisquer, e não 

de um deles em especial. 

 

c) As reticências indicam que as enumerações poderiam continuar, pois poderiam ser citados 

outros seres. 

 

d) “Etc” (outras coisas). 
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a) Uma linguagem informal. 

 

b) Com o público infantil. 

 

c) Poderia ter usado para e perfeitamente, respectivamente. 
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Trocando ideias 

 

1) Resposta pessoal. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. 
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1) Fantoches. 

 

2) Da bonequinha que ela manipula. 

 

3) Como uma forma que Juju utilizou para, indiretamente, pedi-lo em casamento. 

 

4) O ponto de interrogação sobre a cabeça da menina dá a entender que ela não compreendeu o que    

Maluquinho quis dizer. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
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1) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: Para que os saberes não se percam eles são 

transmitidos de geração em geração. 
 

2) Resposta pessoal. 
 

3) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: É uma forma de proteger e manter viva a 

história, a memória e as tradições dessa comunidade e seus antepassados. 
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1) 

FOTO A FOTO B 

2014 2016 

Terraceamento Chinampas 

Incas Mexicas (astecas) 

Eram usados para a produção de alimentos Eram usadas para a produção de alimentos 
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2) Ligue desta maneira: 

Cuzco    = capital do império Inca … 

Tenochtitlán  =  capital do império asteca … 

Machu Picchu =  o conjunto de ruínas … 

Teotihuacán =  localizada próximo à atual … 
 

3) a) Machu Picchu 

b) 2º pragráfo todo: começando em  O povo de Águas Calientes … e terminando em informal 

[…] 

c) Resposta pessoal. 


