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GABARITO DO DIA 09/11/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 266 – Os sentidos do texto (continuação) 

 

4) a) A amizade feita pela Internet, pois as pessoas se tornam “amigas” sem se conhecerem 

direito. 

b) A amizade presencial, pois para construí-la, é necessário procurar a companhia do outro e 

mostrar interesse pelo que o outro fala e faz. 

 

5) Os adultos já construíram suas amizades presenciais no passado; assim, as amizades 

virtuais são um complemento. Já as crianças estão construindo suas primeiras amizades e, por 

isso, precisam de amigos reais. 

 

6) a) A palavra presença, que dá a ideia de amizades presenciais. 

 

Página 267 – Os sentidos do texto (continuação) 

 

b) A autora não impõe sua opinião. As palavras talvez e seja indicam que ela considera a 

amizade presencial um caminho possível e talvez o melhor, mas essa opinião não é imposta ou 

apresentada como a única e correta. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 107 – A economia cafeeira 

 

1)  a) A participação do Brasil aumentou. 

b) O aumento da participação indica que as lavouras cresceram consideravelmente. 

 

2) Eles representam os mesmos dados: a participação do Brasil na produção mundial de café 

nos períodos de 1 820 - 1 829 e 1 900 - 1 904. Resposta pessoal. 

 

Página 108 – Mudanças no cenário 

 

3) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A casa deve ter pertencido à família proprietária 

da fazenda de café, pois mostra um cômodo com móveis e outros objetos luxuosos, 

inacessíveis a trabalhadores livres ou escravizados. 

b) Respostas pessoais. 

c) O cultivo do café gerou riquezas que possibilitaram aos fazendeiros viver com luxo e 

conforto, como mostra a foto. 

 

Página 109 – As estradas de ferro 

 

4) Pode-se concluir que elas foram construídas em locais onde havia plantações de café, por 

causa da necessidade de transportar o produto até os portos, de onde seria exportado. 

 

5) As ferrovias facilitaram o transporte do café até os portos, diminuindo o tempo das viagens 

e, consequentemente, o preço do produto. 

 

Páginas 114 – Da escravidão ao trabalho assalariado 
 

• Resposta pessoal. 

• Resposta pessoal. 

• Resposta pessoal. 
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Página 115 – Em direção ao fim da escravidão 

 

1) a) Nesse período, o número, quase sempre, cresceu ano a ano. Porque a agricultura de café 

estava se expandindo e os fazendeiros compraram africanos escravizados para trabalhar nas 

fazendas. 

b) Diminuiu muito. A Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico em 1 850. 


