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HISTÓRIA 

        

Gabarito das Atividades de História 

 

1) No centro da bandeira mexicana, há a figura de uma águia sobre um cacto. Ela prende uma cobra 

com o bico e com uma de suas garras. Esses elementos fazem alusão direta ao mito de origem dos 

astecas. Ao adotar um símbolo asteca em sua bandeira, o povo mexicano reconhece sua origem e 

identidade com os astecas.  

 

2) Pois ele não queria que os plebeus tivessem acesso a educação, para que não soubessem dos seus 

direitos e somente seguindo a profissão dos pais não deixaria de existir mão de obra barata.  

 

3) Sim, pois a elite cada vez mais seria privilegiada. 

 

4) O Sapa Inca. Ele era considerado o filho do deus do sol. 

 

5) Ele controlava tudo, todos lhe deviam obediência. 

 

6) Os maias se organizavam em cidades-Estado e todas elas eram independentes umas das outras, e o 

chefe de cada cidade era como um rei.  

 

7) A cultura maia sofreu influência dos olmecas. 

 

8) Esse povo que reside nas montanhas andinas até os dias atuais, recebe o nome de Q’ero. 
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Gabarito do livro de Português 
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6) a) Os pais de Armandinho. 

b) Provavelmente porque Armandinho doou todas as suas roupas. 

c) O fato de Armandinho não doar suas próprias roupas, mas as de outras pessoas. 

 

7) a) merecer 

b) Presente 

c) É -ece 

d) Sugere que o Armandinho quer ajudar a “boa causa” no presente, ou seja, agora. 
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8) a) aparece 

b) comparece 

c) conhece 

d) anoitece 

 

9) Terminam em –ece. 

 

10) a) Em qualquer verbo, quando queremos dar a ideia de algo que não aconteceu, mas poderia 

acontecer. 

b) Em verbos terminados em –ecer, quando queremos dar a ideia de algo que acontece no presente. 
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11) a) trouxesse 

b) parece 

c) pudesse/soubesse 

d) fizesse 
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Jogos. Respostas no livro. 


