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GABARITO DO DIA 03/08/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 63 – O fim de Palmares 

 

4)  Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O 20 de novembro representa não apenas a 

resistência dos negros à escravidão, mas, sobretudo, uma reflexão sobre a inserção dos negros na 

sociedade brasileira pós-abolição e a problematização do preconceito racial. 

 

5) Resposta pessoal.  

 

Página 64 – A revolta dos Malês 

 

6) a) A origem africana e o islamismo. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

 

Página 65 – Registros 

 

1) Vermelho – “Sou filho natural”. 

Verde – “era quitandeira”. 

 

2) Ele buscou informações na corte, entre os possíveis conhecidos de Luiza Mahin. 
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GABARITO DO DIA 03/08/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 192 – Os sentidos do texto  
 

1) a) É o próprio Ziraldo. 

b) A publicação de um livro (que se chamou 25 anos do Menino Maluquinho) com desenhos de 25 

quadrinistas brasileiros. 
 

2) a) Porque, na opinião dele, uma criança feliz vai ser um adulto legal. 
 

Página 193 – Os sentidos do texto (continuação) 

b) Sim. 
 

3) a) Porque  querem ser como ele ou fazer as coisas que ele faz. 

b) Porque querem ter um filho parecido com o Menino Maluquinho. 
 

4) a) Sim. 

b) Ele considera a infância do filho e dos netos melhor do que a dele, porque as criançasdas novas 

gerações têm mais recursos para se divertir, como viagens, computadores, videogames, piscina, 

brinquedos interessantes, etc. 
 

Página 194 – Os sentidos do texto (continuação) 
 

5) (  X  ) É todo o tipo de texto que desperta a curiosidade das crianças para a vida, para o mundo. 

(  X  ) É uma viagem que leva as pessoas ao conhecimento. 

(  X  ) São textos de diferentes tipos: livros, revistas, jornais, bulas de remédio, etc. 
 

6) a) Quer dizer que a maioria das pessoas não tem o hábito da leitura. 

b) Porque as pessoas não leem o que os escritores escrevem e, consequentemente, não 

melhoram o conhecimento que têm da vida, do mundo. 
 

7) Ele tenta melhorar o Brasil com seus livros, com suas personagens. 


