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GABARITO DO DIA 16/11/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 
 

 

1) ( X ) habilidoso. 

( X) -oso ou -osa.      

 

2) a) A partir da palavra delícia. 

b) A palavra deliciosa é classificada como adjetivo. Ela é formada pela união do substantivo 

delícia com a terminação - osa. 

 

3) a) Sim. 

b)  

• análise 

• real 

c)  

• -isar  

• -izar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 4° Ano  

                                                                 Professoras: Bianca e Luanna 

 

GABARITO DO DIA 16/11/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 116 – Leis abolicionistas 

 

2) A fuga de escravizados. 

 

3) Respostas pessoais. Sugestão de resposta: possivelmente, essas leis favoreceram mais os 

proprietários de escravizados. No caso da Lei do Ventre Livre, os escravizados nascidos a 

partir da data da vigência dela serviam ao proprietário até os 21 anos, que representavam, na 

prática, a vida toda deles (segundo dados levantados pelo historiador Stuart B. Schwartz, a 

expectativa de vida de um escravizado ao nascer, no século XIX, era de 19 anos). Nesse 

sentido, a liberdade prometida aos idosos na Lei dos Sexagenários era igualmente impossível 

de ser alcançada. 

 

Página 117 – Lei Áurea 

 

4) Respostas pessoais. Sugestão de resposta: O cartaz é uma representação bastante irreal do 

processo de abolição da escravidão no Brasil. Os escravizados não receberam nenhum tipo de 

apoio do Estado e foram abandonados à própria sorte. Aqueles que tinham conhecimentos 

relacionados a alguma profissão buscaram entrar no mercado de trabalho livre, no entanto, 

várias questões, entre elas o racismo, impediram que a maioria deles pudesse exercer uma 

atividade comercial que lhes garantisse o sustento da família. Boa parte passou a exercer 

funções informais e/ou mal remuneradas. 

 

Página 118 – Chegam os imigrantes 

 

1) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: As dificuldades de sobrevivência enfrentadas 

pelas pessoas, como guerra, conflito étnico, catástrofes naturais (terremoto, furacão, 

maremoto, seca), perseguição política ou religiosa. 

 

2) Respostas pessoais. 
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Página 119 – O trabalho nas fazendas 

 

3) Eles exerciam atividades como sapateiros, costureiros, marceneiros, etc. 

 

4) Respostas pessoais. Sugestão de resposta: As pessoas eram obrigadas a trabalhar em 

condições insalubres e, também, sofriam punições e castigos físicos. Mesmo com a chegada 

dos imigrantes, a situação de opressão e insalubridade continuaram dando a tônica das 

relações de trabalho no Brasil. Situações como essa ferem a dignidade do trabalhador. Por 

isso, o respeito às leis trabalhistas é fundamental, pois elas garantem ao trabalhador condições 

de vida digna. 

 

Página 120 – Os sistemas de trabalho 

 

5) No sistema de parceria, o trabalhador recebia parte do dinheiro da venda do café. 

Mas, apesar de ser “parceiro” do fazendeiro, era obrigado a comprar dele tudo de que 

precisasse, ficando sempre em dívida. No sistema de colonato, os imigrantes cuidavam de uma 

quantidade de pés de café em troca de um salário anual fixo e de parte da colheita. Eles 

também podiam plantar alimentos para consumo da família e para venda. 


