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GABARITO DO DIA 23/11/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 279 – Polissemia: palavras com mais de um sentido 
 

1) Sugere que Gaturro chegou contente, saltitante. 
 

2) a) Ele começa a mudar de forma, virando um cubo, uma esfera, uma pirâmide, etc. 

b) Ela parece achar estranho o que vê ocorrer com Gaturro. 
 

3) a) Na fala de um esportista, tem sentido de estar saudável, esbelto, magro, sem excesso de 

peso. 

b) Que estava tomando diferentes formas: de cubo, de esfera, de pirâmide, etc. 
 

Página 280 – Polissemia: palavras com mais de um sentido (continuação) 
 

c) Surpresa, espanto. 
 

4) Provavelmente não, pois, por causa do esforço de agradar Ágata, Gaturro deixou de ser ele 

mesmo e adquiriu formatos estranhos na opinião dela. 
 

5) a) Consentimento para casar. 

b) O sentido em que se deve trafegar em uma via pública. 

c) Camada de tinta. 
 

Página 281 – Polissemia: palavras com mais de um sentido (continuação) 
 

c) Sob minha responsabilidade. 

d) Eu não me responsabilizo. 

f) Eu fiquei sem nada. 

g) De graça. 

h) Antes de todos. 

i) É hora de fazer as pazes. 
 

6) Não ter habilidade para nadar e “mais ou menos”. 
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GABARITO DO DIA 23/11/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 121 – O Museu da Imigração 
 

1) Registrar e acolher os imigrantes recém-chegados até que eles fossem contratados para 

trabalhar. Não. Hoje, o local abriga o Museu da Imigração. 
 

2) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: esses objetos são importantes para os 

descendentes de imigrantes, pois eles podem contar a história de seus antepassados. 
 

Página 122 – A crise do café  
 

1) O governo comprou o excedente do café produzido e mandou queimá-lo. O objetivo era 

diminuir a quantidade de café existente no mercado para garantir que o produto não se 

desvalorizasse. 
 

Página 123 – Migração para as cidades 
 

2) a) Sim; da Itália. 

b) Ele chegou a Jaú de trem. Na cidade, passou a usar bondes para se locomover. 

c) A família do senhor Hilário trabalhou nas lavouras de café. Na cidade, ele trabalhou como 

servente de pedreiro e comerciante (vendendo manteiga). 
 

Página 124 – Os imigrantes nas cidades 
 

1) Resposta pessoal. 
 

2) Resposta pessoal. 
 

Página 125 – Operários: O trabalho nas fábricas 
 

3) a) Não, porque o trabalho infantil no Brasil, atualmente, é proibido por lei, além de ser uma 

prática inaceitável e combatida por parte da sociedade. 

b) Resposta pessoal. 
 


