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 HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 80 – Outros trabalhadores livres no campo 

 

• Respostas pessoais. 

• Sim. Feitores, mestres de açúcar, artesãos, padres e ex-escravizados. Também havia os 

indígenas das missões, os jesuítas e os bandeirantes, como estudaremos neste capítulo. 

 

Página 81 – O trabalho nas fazendas de gado 

 

1) No transporte da cana e na movimentação das moendas. Na agricultura, para puxar o arado. 

 

2) a) Porque as terras boas para o cultivo da cana estavam no litoral. Com a expansão da 

produção açucareira, a criação de bois foi deslocada para o interior. 

b) A maioria dos trabalhadores que criavam bois era livre, mas também existiam escravizados. 

 

Página 82 – Os caminhos do gado na colônia 

 

3) a) Porque o gado precisava de água para beber e sobreviver. 

b) Com o desenvolvimento da pecuária, as áreas do interior foram povoadas. 

 

Página 83 – Os missionários e os bandeirantes. 

 

1) Os jesuítas instalavam povoamentos no território, e os bandeirantes organizavam expedições 

rumo ao interior. 
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PORTUGUÊS 
 

Gabarito da atividade anexada de Português 
  

1) Muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção, como a tartaruga, a baleia, o 

tigre, a arara, o macaco e o  elefante. 

a) Vírgula. 

b) ( X ) sequência de palavras, em uma enumeração 
 

2)  a) Resposta pessoal.  

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 
 

3) a) — Prepare um imenso sopão, cozinheiro. 

b) — Majestade, você não compreendeu o que eu disse. 

c) — O que há no saco, Pedro? 
 

4) 
 

Brinca, menino 
 

Sai daí, menino vai brincar, 

desencalha dessa sala. 

Vira pirata, rei, maquinista, 

sultão ou malabarista, 

vai correr feito um trem-bala. 

Brinca, menino, brinca, 

brinca com as tuas mãos. 

Inventa menino inventa, 

cultiva a tua imaginação. 

[...] 

Sentir o vento no rosto, 

sentir na boca o gosto 

da aventura, da fruta madura, 

da chuva, do sal do mar, 

isso nenhum game, por mais moderno que seja, 

jamais vai poder imitar. 

Leticia Wierzchowski. Brinca, menino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. P. 15, 16 e 26 
 


