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PORTUGUÊS 

 

Gabarito das atividades complementares de Português 

 

1) A) As aspas foram empregadas para sinalizar/destacar as falas do pai e do filho 

(personagens da história), de modo a diferenciá-las daquilo que foi dito pelo narrador. 

B) c) dor 

C) as falas do pai e do filho. 

D) o início da fala de uma pessoa. 

E) sinalizar o deslocamento de parte da frase para o início. 

 

2) a) coubemos 

b) trouxemos 

c) viemos 

d) vêm 

 

3) a) coubemos 

b) traz 

c) trarão 

d) trouxe 

e) vim 

f) viemos 

g) virão 

h) vinham / traziam 

 

4) a) Estão no Imperativo Afirmativo. 

b) Expressão ordem, pedido ou conselho. 

c) Porque a personagem não queria ser influenciada pelas propagandas. 

d) Porque fez uma reflexão e não conseguiu encontrar uma resposta para a pergunta “E o que 

nós somos?” A tirinha faz uma crítica à vulnerabilidade das pessoas em relação à influência da 

mídia. 

 

5) a) trouxeram 

b) trouxemos 

c) trouxe 

d) varia 

e) vario 

f) variamos 

g) passeio 

h) passeamos 

i) seja 

j) tinham / iam 

k) compus 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
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7) Resposta pessoal. 

 

8) A imagem revela que os assírios tinham o costume de caçar. 
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1) As cidades fenícias se localizavam no litoral do mar Mediterrâneo. Além disso, existiam na 

região muitas florestas de cedro, árvore do qual os fenícios extraíam a madeira para construir suas 

embarcações. 

 

2)  Biblos, Sídon e Tiro. 
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3) Resposta pessoal. 

 

4) Resposta pessoal.  
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1) 

Painel A Painel B 

Feito entre 4600 e 4000 anos atrás.  Há cerca de 3400 anos. 

Sumérios. Egípcios. 

Com calcário, lápis-lazúli, conchas, entre 

outros.  

Pintado na tumba do funcionário real Rekhmire. 

Bem preservado. Bem preservado. 
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2) a) Cenas organizadas em linhas. Um homem maior que os demais, um pequeno atrás dele, e 

dois homens pequenos à frente. 

b) Cenas organizadas em linhas. Homens carregando animais, vasos e outros objetos. 

c) Cenas organizadas em linhas. Pagamento de impostos aos governantes. 

d) Os sumérios homenageando o rei, festa, música e taças. Uma imagem pintada em calcáro e a 

outra na tumba. 
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1)  

Sumérios Fenícios 

Terras dos atuais Irã, Iraque e Kuwait Terras do atual Líbano 

Agricultura Navegação e comércio marítimo 

Cuneiforme Alfabeto fenício. 

 

2) a) Elas foram usadas como um pioneiro sistema de contabilidade. Também eram usadas como 

os… 

b) Foi registrado um contrato de compra de um terreno e de uma casa. 

c) Ele não é semelhante aos contratos atuais, que são registrados em papéis, utilizando nosso 

alfabeto. Além disso, atualmente fazemos uso de computadores para executar esse tipo de tarefa.  
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3) a) Os babilônios. 

b) Artigo 55º. 

c) Resposta pessoal. 

 


