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GABARITO DO DIA 17/08/2020 (segunda-feira) 

 

 HISTÓRIA 

 

Gabarito da revisão de História 

 

1) Os indígenas e os africanos escravizados. 

 

2) Mesmo com o tráfico de africanos, a escravidão indígena continuou. 

 

3) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Naquela época muitos colonizadores precisavam 

de mão de obra escrava para que pudessem lucrar. 

 

4) V; F; F. 

 

5) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A violência da escravidão estava presente em 

todos os lugares.  

 

6) Quando conseguiam, os escravizados reuniam-se nas senzalas para conversar, cantar, 

contar histórias. 

 

7) Se conseguissem burlar a vigilância dos feitores e desviar um pouco do ouro encontrado, 

mais tarde poderiam comprar sua carta de alforria. 

 

8) (x) Preservar tradições e a cultura de seus povos de origem. 

(x) Organização de fugas. 

(x) Organização de comunidades (quilombos). 

 

9) a) Palmares. 

b) Pernambuco/ Quilombo de Palmares/ perigo. 

 

10) A Revolta dos Malês foi uma das maiores rebeliões organizadas por africanos 

escravizados. O principal objetivo dessa revolta foi a luta pela liberdade e o direito de conservar 

as tradições culturais e religiosas desses povos.  

A rebelião foi contida de maneira violenta, a mando do governo da Bahia. Muitas pessoas 

morreram, foram presas ou castigadas.  
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GABARITO DO DIA 17/08/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 

 

1) O texto tem 5 parágrafos. 

 

2) Os personagens são: Franguita a galinha branca, Leon o ouriço, e a raposa. 

 

3) Ela queria comprar botas. Ao retornar para casa Franguita estava com frio e dor nas patas por 

causa das botas novas. 

 

4) Leon, o ouriço, deu uma carona para Franguita, pois ela estava com medo de encontrar a 

raposa. 

 

5) Ele disse que Franguita não deveria se preocupar, pois ele estava levando a raposa ao dentista,  

ela havia quebrado três dentes. 

 

6) Resposta pessoal. 

 


