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 HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 67 – A Comunidade Quilombola de Sobara 

 

1) O Dia Nacional da Consciência Negra. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Várias medidas podem ser tomadas para solucionar o 

problema, como a abertura de cursos de Ensino Médio e Superior na comunidade e programas de 

transporte escolar para levar os alunos às escolas que ficam em outros lugares. 

É importante lembrar, que medidas como essas devem ser tomadas pelo governo, que é a 

instância responsável pela gestão dos investimentos em educação e infraestrutura. Para isso, a 

comunidade pode se organizar com o objetivo de pressionar os órgãos competentes a solucionar o 

problema apresentado. 

 

Página 68 – Aprender sempre 

 

1) a) Um escravizado chamado Antônio. 

b) Por ter fugido do cativeiro em uma canoa. 

c) Ela desempenhava a função de marinheiro. 

d) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O objetivo do anúncio é informar a fuga e, desse 

modo, tentar localizar o escravo fugitivo. Nessa condição, a fuga era anunciada como perda de um 

valioso bem material. 

 

2) a) mineração 

b) O texto aborda as fugas e a formação de comunidades livres na forma de quilombos. 

c) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Os indígenas denominados Carijó eram escravizados 

em atividades mineradoras, e a fuga era um uma forma de escapar dessa situação. 
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Página 69 – Aprender sempre (continuação) 

 

3) a) Bahia, com  743. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A preservação dessas áreas permite conhecer e 

estudar aspectos importantes da formação da sociedade brasileira. 

 

4) a) A lei lhes garante a propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupam. 

b) Atividade de pesquisa 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 206 – Texto puxa texto 

 

1) a) É comparado ao ato de comer. 

b) A leitura proporciona prazer, da mesma forma que sentimos prazer ao saborear um bom prato. 

 

2) a) Refere-se ao livro e ao leitor. 

b) Podemos conhecer os lugares mais distantes do planeta com muita facilidade, pois, para isso, 

basta abrir um livro. 

 

Página 207 – Texto puxa texto (continuação) 

 

3) Ela considera surpreendente o poder do livro de nos fazer imaginar pessoas e lugares como se 

fossem reais. 

 

4) ( X ) “livros e histórias são as coisas mis legais do mundo” 

( X ) “[os livros] são a nossa passagem para fora da tristeza cotidiana” 

( X )  “[os livros são] o passaporte para o fantástico” 

( X ) “[os livros são] o mais incrível que a humanidade pode produzir” 

 

5) Depende apenas de cada um de nós. 

 

 


