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Atividades orais e pessoais. 
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1) a) O autor é Johann Moritz Rugendas. A gravura foi feita em 1830. 

 

b) Na cena representada, há um armazém com alguns produtos expostos e pessoas 

conversando na entrada e no interior do estabelecimento. Além disso é possível observar 

mulheres negras com cestos de frutas na cabeça. Provavelmente estão vendendo essas frutas. 

Na sacada da varanda há uma mulher branca conversando com uma mulher negra, que, 

provavelmente, está lhe oferecendo uma mercadoria. Ao fundo, há uma mulher com tabuleiros 

no chão. 

 

c) Vendedores, a maioria, ambulantes. 

 

2) Respostas orais e pessoais. 
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3) a) Joaquim Lopes Barros. Preto vendendo hortaliças.  Ela foi feita em 1840. 

 

b) Atividade oral e pessoal. 

 

4) Atividade oral e pessoal. 
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1) a) Tecidos, roupas, calçados e alimentos. 

 

b) Fábrica de tecidos. 

 

c) Na imagem, é possível identificar homens, mulheres e crianças trabalhando na fábrica. 

 

 

Gabarito da atividade que será respondida no caderno de História 
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2) Nome do imigrante: Consolato Laganá,  

Local onde ele nasceu: Decollatura, província de Catanzaro, Itália. 

Data em que chegou no Brasil:  22 de fevereiro de 1922.  

Primeiro lugar onde trabalhou: uma fazenda que chama Nova Louzó. 

Produto que cultivava quando morava no campo: o café. 

Lugar onde trabalhou quando chegou à cidade: fábrica de tecidos do Matarazzo, Indústrias 

reunidas Francisco Matarazzo. 

Produto feito na fábrica onde trabalhou: tecidos. 
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1) a) Para crianças.  

b) “Milhões de crianças como você estão sofrendo”. 

 

2) A má alimentação. 

 

3) a) Uma em cada três crianças. 

b) Acontece com crianças ricas e pobres. 

 

Página 156 

 

4) a) Não; basta comer com equilíbrio todo tipo de alimento. 

b) Prazer que dizer “comer o que se gosta” ou “comer o que se tem vontade”; disciplina quer dizer 

“comer sem exageros”. 

 

5) Porque a criança se distrai e não para de comer, mesmo quando já está satisfeita. 

 

6) Porque os exercícios ajudam a queimar calorias que a pessoa consome em excesso. 

 

7) a)  • Resposta pessoal. 

• Resposta pessoal.  

 

b) Resposta pessoal.  

 

 


