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GABARITO DO DIA 19/10/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA  

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 91 – Crescimento da população urbana 

 

1) a) O centro histórico de Diamantina, em Minas Gerais. 

b) De 2015. 

c) Provavelmente, a cidade de duzentos anos atrás devia ser bem parecida com o que é hoje. 

d) O turismo. 

 

2) Muitas pessoas começaram a se dirigir às minas para tentar enriquecer com a exploração do 

ouro. Essa movimentação proporcionou o surgimento de vilas e cidades e o crescimento das 

que já existiam. 

 

Página 92 – Ofícios urbanos 

 

3) ( x ) Músicos. 

 

4) Respostas pessoais. 

 

Página 93 – Problemas nas cidades mineradoras 

 

1) a) Alguns usam cavalos. Porém, a maioria está a pé. 

b) Os viajantes usam calça curta ou longa, camisa de manga longa e chapéu. Alguns estão de 

botas, outros descalços. Alguns também carregam mochilas. 

 

2) Respostas pessoais. 
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Página 94 – A fome 

 

3) a) Porque a exploração do ouro era mais lucrativa do que o cultivo de gêneros alimentícios. 

b) Sim, a população foi prejudicada, pois, sem o cultivo de alimentos e a criação de animais na 

região, houve escassez de alimentos e o problema da fome. 

c) Sim. Muitos enriqueceram ou conquistaram boas condições de vida, pois cobravam preços 

elevados pelos alimentos e obtinham grande lucro. 

 

Página 95 – O controle do governo português 

 

4) A descoberta de novas minas devia ser comunicada; somente pessoas autorizadas podiam 

entrar na região; o ouro só circulava em forma de barras com o carimbo real. 

 

5) Recorte e cole a primeira barra. 

 

Página 97 – Conjuração Mineira 

 

6) a) Inconfidência: Falta de fidelidade.; deslealdade.  

Conjuração: Conspiração contra uma autoridade estabelecida. 

b) Inconfidência transmite uma ideia negativa, de traição; conjuração remete a um movimento 

contra alguém. 

c) Resposta pessoal. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro Português 

 

Página 250 – Retomando a pontuação 

 

6) a)   — O que posso lhe trazer 

 Quando vier de Salvador? 

 — Me traga alegria, prazer, 

 Dez acarajés e seu amor. 

 

b) — Márcio, venha aqui um pouquinho! 

    — Você ouviu, Márcio, que sua mãe está chamando? 

    — Já estou indo, pai. 

 

 


