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GABARITO DO DIA 22/06/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 45 – Pessoas e lugares. 

 

1) Resposta pessoal. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

Página 46 – Aprender sempre. 

 

1) a) Um mercado de escravizados no Recife, que funcionava em uma rua, ao ar livre. 

b) Resposta pessoal. 

c) Escravizados: alguns estão sentados e parecem aguardar; outros estão em pé; sendo 

açoitados pelos homens brancos. 

Homens brancos: à direita, há vários soldados que parecem vigiar os africanos; os outros 

homens brancos (a cavalo, à esquerda; de cartola, nas duas extremidades da imagem; de pé, 

no centro) parecem negociar as pessoas escravizadas. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

Página 47 – Aprender sempre. 

 

3) a) Vermelho – “Moçambique” 

 Verde – “Maranhão” 

Roxo – “entre 400 e 500 escravos” 

b) Resposta pessoal. 

 

4) a) Resposta pessoal. 

b) Sugestão de resposta: Pobreza extrema, fome, falta de moradia, de melhores empregos, de 

escolarização, etc. 
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GABARITO DO DIA 22/06/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 126 

 

1) a) Frágil 

b) Sim. Como ela se valoriza, não sofre tanto com eventuais atos de bullying, e isso enfraquece 

os que o praticam. 

 

2) problema, cabeçalho, meteorologia, cabeleireiro, proprietário. 

 

De olho na oralidade: roda de discussão sobre BULLYING. 

 

Resposta pessoal de todas as questões. 

 

Gabarito da Atividade anexada de Português 

 

Interpretação de Texto – O rato do campo e o rato da cidade. 

 

1) O rato da cidade torceu o seu nariz e o propôs passar uma semana na cidade. 

 

2) O rato do campo recebeu com muita satisfação, pois ele gostava muito dele. 

 

3) A vida do rato na cidade era de luxo, fartura e perigo. 

 

4) Porque apareceram dois cães e tiveram que fugir, ou seja, ele correu perigo de vida. 

 

5) ( X ) Mais vale o pouco certo, do que o muito duvidoso. 

 

6) Resposta pessoal. 


