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PORTUGUÊS 

 

Gabarito das atividades complementares de Português 
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1) A) faço/fiz/farei 

B) fazem/fizeram/farão 

C) soube 
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D) fizemos 

E) souberam 

F) sei 
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2) Porque ele faz um barulhinho que parece ser um motor. 

 

3) carinho 

 

4) gatinho, maquininha, bichinho. 

 

5) INHO(A)             ZINHO(A) 

bigodinho  motorzinho 

bonequinhos  coraçãozinho 

docinho  bobagenzinha 

doencinha 

 

6) carinho. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
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 Os jogos olímpicos surgiram na Grécia Antiga e inspiraram os jogos olímpicos da atualidade. 

 Atletismo, badminton, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, entre outros. 

 Resposta pessoal.  
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1) Arquitetura. Resposta pessoal. 
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1) Pela maneira como foi formulada e pelo seu conteúdo. Resultou de uma constituinte com a 

participação de grupos sociais e representantes de partidos. 
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2) Nem sempre os direitos são respeitados, como é possível observar pelas fotos: há pessoas que 

não têm moradia e outras que lutam pelo fim do preconceito. 
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4) Foto A: Executivo;  

Foto B: Legislativo; 

Foto C: Judiciário. 

 

 

 



                                                                                                                                    Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula, Josy e Paola 

 
GABARITO DO DIA 07/12/2020 (segunda-feira) 

 

Página 139 
 

1)  a) Em semicírculo 

b) Sim 

c) Senadores 

 

2) Elas usam trajes formais, como terno e gravata. 

 

3) a) Imagem A: pintada a cerca de 2 mil anos após o ocorrido. 

Imagem B: Sim, a foto e o evento fotografado são simultâneos. 

b) Semelhança: assento para os senadores, formato de semicírculo. Diferenças: arquitetura, objetos, 

as vestimentas.  
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1)   

Presidente da República, 4 anos 

de mandato e a sua função é 

governar o povo e administrar o 

país. 

Deputados federais, 4 anos de mandato 

e elaboram leis federais e fiscalizam o 

Poder Executivo federal. 

 

Governador, 4 anos de mandato e 

administram o estado. 

 Não há senadores 

no nível estadual  

 Vereadores, 4 anos de mandato e 

elaboram leis municipais e fiscalizam o 

prefeito.  

 

 

3) A República era diferente do Brasil. No Brasil a democracia é indireta. 
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1) a) Estatuto do idoso: trata dos direitos do idoso, foi criado em 2003. ECA: trata dos direitos das 

crianças e adolescentes, criado em 1990. 

b) Art. 3º 


