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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 284 – De olho na leitura e na escrita: O dicionário 

  

1) a) Placidez é a primeira da página, e plantar é a última. 

b) É ajudar a encontrar a palavra que é procurada. 

 

Página 285 – De olho na leitura e na escrita: O dicionário (continuação) 

 

2) a) Sossegado, tranquilo, calmo, pacífico, brando. 

b) Todos os sentidos são adequados. 

 

3) a) Palidez. 

b) Plácido. 

 

Página 286 – De olho na leitura e na escrita: O dicionário (continuação) 

 

4) a) compra, conhecer, contar. 

b) nada, não, nunca. 

c) sair, sem, sofá. 

d) marreco, me, mim, minha, mudar, mude. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 128 – Vida urbana e indústria 

 

→ Naturais: árvores e morros. Construídos: casas, igreja, postes de iluminação, trem, ponte 

ferroviária e placas de sinalização. 

→ Os postes de iluminação, o trem, a ponte ferroviária, as placas de sinalização e as várias 

casas amontoadas são elementos que indicam o processo de urbanização do Brasil no início 

do século 20. 

→ Respostas pessoais. 

→ Respostas pessoais. 

 

Página 129 – Industrialização e urbanização 

 

1) a) Houve um grande aumento do número de indústrias nesse período. 

b) Entre 1907 e 1929, o número de indústrias, assim como o de trabalhadores, teve um grande 

crescimento. Muitos desses trabalhadores eram imigrantes que vinham do campo para 

trabalhar nas fábricas que surgiam. 

 

Página 130 – As primeiras indústrias no Brasil 

 

2) O cultivo do café e as riquezas geradas por ele contribuíram para o 

processo de industrialização dessas cidades. 

 

Página 131 – O crescimento das cidades 

 

3) A maioria das construções passou a ter dois andares ou mais; a rua foi pavimentada; há 

chaminés nos telhados dos prédios e iluminação pública. 

 

4) Respostas pessoais. 
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Página 132 – Uma vida nada fácil 

 

5) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Se, por um lado, a criação de vilas operárias 

garantia aos trabalhadores moradia e alguma infraestrutura de lazer e educação, por outro, 

estabelecia um vínculo deles com as fábricas, já que, de certa forma, eles moravam em 

habitações conjugadas a ela. Além disso, as atividades não relacionadas à fabrica ocorriam em 

horários e momentos estabelecidos pela própria fábrica. Dessa forma, os âmbitos da vida 

privada dos trabalhadores eram controlados pelos patrões. 


