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Querido (a) aluno (a), 

Para melhor organização, a partir de agora, o gabarito será postado diariamente. 

Este gabarito tem o objetivo de tirar as suas dúvidas e/ou possibilitar que você faça uma 

conferência das suas respostas, se assim você quiser.  

Lembramos que a correção e a revisão dos conteúdos das atividades online serão feitas pelas 

professoras no retorno à escola. 

Atenciosamente, 

A coordenação. 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Os sentidos dos textos – página 91 a 94 (até o número 8) 

 

1) O tema do texto 1 é o preconceito. 

 

2) a) Ela foi ofendida por colegas da escola. 

b) Por ser negra e ter cabelo crespo. 

 

3) a) Resposta pessoal. 

b) Sim, pois os colegas associaram cabelo crespo com pobreza, como se as duas coisas fossem 

demérito. 

c) Preconceito contra os negros e contra os pobres. 

 

4) A pobreza é uma condição social da pessoa, e não uma escolha, ou seja, as pessoas 

geralmente são pobres por falta de oportunidades sociais, por falta de estudo e especialização, 

por razões familiares, etc. 

 

5) a) Ela está se dirigindo aos leitores desse caderno, ou seja, às crianças. 

b) Porque ela acredita que discutir, dialogar esse assunto e ouvir relatos de pessoas que sofrem 

preconceito ajudam as pessoas a ficarem melhores. 
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6) Ela é contra o preconceito, pois nos dois últimos parágrafos afirma que compreender melhor o 

que é o preconceito ajuda a pessoa a se tornar melhor, ou seja, a não ser preconceituosa, e que 

isso é bom para o futuro da criança e para o mundo. 

 

7) a) Parece que ele está falando de alguma doença. 

b) Percebemos que o adulto está falando de preconceito, e não de uma doença. 

c) Pelos pais, pelos amigos da escola e pela tevê. 

d) Resposta pessoal. 

 

8) Sim, pois ela sugere que os leitores conversem com os colegas e com os professores a 

respeito do tema preconceito. 

 

 

Gabarito das Atividades de fixação de Português 

 

1) a) banda 

b) esquadrilha 

c) vara 

d) cardumes 

 

2) a) as ovelhas 

b) árvores frutíferas 

c) flores 

d) índios 
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HISTÓRIA 
 

Gabarito do livro de História 
 

Como se cultivava a cana?  Página 32 

 

2) Diferença: Na foto atual, o trabalhador usa equipamentos de proteção, como botas, uma 

espécie de capacete/capuz e luvas. 

Semelhança: O trabalho de colheita manual da cana com a utilização de facão. 

 

3) O monitoramento é importante para que as autoridades possam controlar os riscos ambientais  

das queimadas, como o desmatamento e a poluição, bem como para punir os crimes contra o 

meio ambiente. 

 

O trabalho na produção do açúcar – Página 33 

4) B; A; C; D. 

 

O Engenho – Página 34 

 

1) A senzala é uma estrutura que não poderia existir. Essa precária acomodação era destinada 

aos trabalhadores escravizados. Atualmente, no Brasil, a escravidão é proibida por lei, portanto é 

uma prática condenada, pois fere os direitos humanos. 

 

 

Gabarito das Atividades de fixação de História 

 

1) 3; 1; 4; 5; 2. 

 

 

2) a) Representa escravos trabalhando no engenho durante a produção do açúcar. 

b) Africanos escravizados. 

c) Resposta pessoal. 

 


