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GABARITO DO DIA 05/10/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA  

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 84 – As missões jesuíticas 

 

2) Eles estão atravessando um rio. Levam bois, cavalos e carroças com produtos. Também 

ajudam os jesuítas na travessia do rio. 

 

3) Respostas pessoais. Sugestão de resposta: Os indígenas foram forçados a abandonar 

muitas de suas crenças e de seus costumes nas missões para aprender a viver de acordo com 

os padrões culturais europeus. No entanto, muitas vezes, os nativos incorporaram elementos 

dos costumes europeus aos próprios hábitos, dando origem a novas práticas que foram, de 

certa forma, aceitas por padres e colonos.  

 

Página 85 – As drogas do sertão 

 

4) Atividade de pesquisa. 

 

Página 86 – Os bandeirantes  

 

5) Não. A imagem mostra indígenas em conflito contra os bandeirantes. Isso revela que os 

nativos não aceitaram passivamente ser capturados e escravizados. Eles resistiam para se 

manter livres. 

 

6) Nas grandes lavouras de São Paulo, utilizava-se o trabalho de indígenas escravizados, que 

eram capturados pelos bandeirantes no interior.  

 

Página 87 – Resistências indígenas 

 

7) b) A posição das setas indica os ataques dos bandeirantes às missões dos jesuítas.  
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GABARITO DO DIA 05/10/2020 (segunda-feira) 

 

Gabarito da atividade anexada de História 
 

→ O Brasil é um país com uma enorme diversidade de pessoas, de raças, cores, línguas, 

hábitos, costumes e, principalmente, culturas diversificadas. Conhecer a cultura do nosso país 

nos permite conhecer a nossa história e a compreender melhor as situações ocorridas em 

nosso dia a dia. 

É importante conhecer e respeitar outras culturas além da nossa, principalmente pelo fato do 

Brasil ser um país tão miscigenado. É sempre bom ter a mente aberta, empatia e aceitar as 

diferenças. Afinal, um mundo igual não teria a menor graça.  
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 
 

1) Resposta pessoal. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. 


