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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 290 – Retomando e ampliando 

 

1) Parece que Armadinho quer dizer que nada é impossível para ele. 

 

2) Porque foram arrancadas as páginas das palavras iniciadas por i. 

 

3) Ficam entre as páginas das palavras iniciadas com as letra h e j. 

 

4) a) Ela vem depois de ilustrar. 

b) Ela vem antes de indolor. 

 

5) Procuraria como existir e faltar. 

 

Página 291 – Retomando e ampliando (continuação) 

 

6) a) pegar 

b) conquistar 

c) ocupar 

d) ser surpreendido por 

e) fazer uso de  

f) ingerir 

 

7) a) um dedinho. 

b) O sentido de “um pouquinho” e o sentido literal de um dedo humano pequeno ou o mindinho 

ou mínimo. 
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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 133 – Movimentos operários: lutando por direitos 

 

6)  

 

 

7) Resposta pessoal. 

 

Página 134 – A greve geral 

 

Observação: A Constituição de 1988, nos artigos 5° e 9°, garante aos trabalhadores, 

respectivamente, a livre manifestação e o direito de organizar e participar de greves. 

Dessa forma, as manifestações em que ocorre repressão violenta das forças policiais está em 

desacordo com os direitos dos cidadãos brasileiros. Pense em formas criativas para que esse 

tipo de violência não ocorra. 

 

8) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 
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Página 135 – Transformações dos costumes 

 

1) a) Década de 1 970. 

b) Resposta pessoal. 

 

2) Atividade de pesquisa. 

 

Página 136 – As mudanças no cotidiano 

 

3) a) Um automóvel. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O consumismo (que pode ser explicado, de modo 

simples, como a compra de itens que não são realmente necessários) é prejudicial à saúde 

financeira e emocional. O consumo desenfreado também causa profundos impactos 

ambientais, pois a compra de novos produtos pode gerar o descarte antecipado de 

mercadorias que poderiam ser reutilizadas. 

c) Resposta pessoal. 

 

Página 137 – Novos meios de comunicação 

 

4) Atividade de pesquisa. 

 

Invenção da escrita: Há mais de 5 000 anos. Ao longo do tempo, vários povos, em diferentes 

localidades e temporalidades, desenvolveram formas de escrita. A data indicada refere-se à 

convenção da invenção da escrita pelos sumérios antigos, na região da Mesopotâmia. 
 

Jornais: Há pouco mais de 2 000 anos (Roma Antiga). 

 

Imprensa: Século XV, por Johannes Gutenberg (Alemanha). 

 

Telégrafo: 1832 (primeiro protótipo), Samuel F. B. Morse (Estados Unidos). 

 

Telefone: 1876, Alexander Graham Bell (Estados Unidos). 
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Rádio: Há duas versões sobre o ano de invenção do rádio. A primeira compreende o período 

de 1893 a 1894, e a invenção é atribuída a Landell de Moura (Brasil). A segunda, em 1899, é 

atribuída ao italiano Guglielmo Marconi. 

 

Televisão: 1925, John Logie Baird (Inglaterra). 

 

Computador eletrônico: 1946, John William Mauchly e John Prester Eckert Jr. (Estados 

Unidos). 

 

Celular: 1956. A idealizadora do telefone celular foi Hedwig Kiesler. Contudo, a invenção foi 

atribuída a Martim Cooper (Estados Unidos). 

 

Internet: 1969. Inicialmente nomeada Arpa ou Advanced Research Projects Agency (Estados 

Unidos). 

 

5) Rádio. 

 

6) Respostas pessoais. Sugestão de resposta: De acordo com o IBGE, em 2017, apenas 63% 

dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet. Isso significa que somente pouco mais da 

metade dos brasileiros utiliza esse meio de comunicação. Em comunidades em que o uso da 

rede digital é mais cotidiano, a ausência desse tipo de tecnologia pode ser mais percebida do 

que naquelas comunidades em que o uso não seja corriqueiro. Deve ficar claro, porém, que a 

exclusão digital priva os cidadãos de terem acesso a redes sociais, a informações e a 

conhecimentos disponibilizados por pessoas e instituições do mundo inteiro, o que reforça as 

desigualdades sociais de nosso país. 

 

 

 


