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

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito das atividades do caderno de História 

 

Capítulo 6: O município é de todos 

 

1) O governo. 

 

2) Sim.  Isso pode ser feitopor meio das ONGs, criação das associações de moradores e 

mutirões. 

 

3) Resposta pessoal. 

Sugestão de resposta: 

Direitos: A educação, saúde, a alimentação. 

Deveres: Respeitar as leis, preservar o patrimônio, participar da escolha das políticas públicas, 

respeitar os direitos dos outros cidadãos. 

 

Capítulo 7: As origens da cultura brasileira 

 

1) Portugueses usavam armas de fogo, sapatos, roupas de tecido. Já os indígenas usavam 

trajes mais simples feitos com elementos da natureza, andavam descalços, tomavam banho 

diariamente. 

 

2) Para se comunicar com os indígenas, os portugueses aprenderam as línguas da família tupi-

guarani. 

 

3) Berimbau, acarajé, vatapá, capoeiras entre outros. 
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Gabarito do livro de História 
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Atividades orais. 

 

→ Do território que formaria o Brasil. 

 

→ Viviam felizes, com abundância de terra e de recursos para sua sobrevivência. 

 

→ Os portugueses. 

 

→ Respostas pessoais. 
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Atividades orais 

1) a) O autor da gravura é Théodore de Bry. 

 

b) Ela foi feita em 1592. 

 

c) Foram representados nus, com os cabelos raspados, em canoas e na praia. Eles portam 

arcos, flechas e remos. 

 

d) Foram representados em uma caravela, vestidos e em menor número. A caravela foi 

representada em tamanho menor ou equivalente ao das canoas. 

 

Página 92 

 

2) Carneiro e galinha. 
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Atividade oral. 

 

3) a) São indígenas. 

 

b) Os indígenas estão na mata perto da praia. Eles estão cortando e carregando pau-brasil. 

 

c) Resposta pessoal. 

 

Atividade oral. 

 

4) Com objetos como facas, machados, miçangas e pentes. 

 

Página 94 

 

Atividade oral. 

 

1) Porque os portugueses desrespeitaram os indígenas, forçando-os a transformar seus 

costumes e a trabalhar como escravos. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1) Vender mais brinquedo.  

 

2) a) Crianças, comercial, escolhido, comemoração, acabou, campanha, criar, decreto, com e 

coincide. 

 

b) Antes das vogais A, O e U.  

 

 


