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GABARITO DO DIA 13/04/2020 

 
 

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 das Atividades de Português - Folha 1 

 

1) Resposta pessoal 

 

2) a) por quê 

b) Por que  

c)  porque  

d) porquê  

 

3) Resposta pessoal. 

 

4) Resposta pessoal 

 

Gabarito das Atividades de Português - Folha 2 

 

1) c 

 

2) b 

 

3) c 

 

4) a) porque. 

b) por quê 
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c) por que 

d) porquê 

e) por que 

 

5) b 

 

6) c / d 

 

7) a 

 

8) a) por que 

b) porque 

c) porquê 

d) por que 

e) porque 

f) por quê 

g) por que 

h) porque 

i) porquê 

  

9) b 

 

10) a) por que  

 b) porquê  

 c) porque . 

 d) por quê. 
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História 

 

Gabarito do livro de História 

 

Gabarito das páginas 34 a 41 

 

Página 34 

1) Desenho 

 

Página 35 

2) Atividade de pesquisa sobre os povos sambaquis 

 

Página 36 

3) a) Em áreas próximas dos rios. 

b) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: Pela importância dos fluxos de água potável para 

sobrevivência, para plantação e cultivo, a caça e pesca de animais. 

 

Página 37 

1) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: Figuras de mulheres e animais. Pois para eles era 

importante mostrar como dominavam essas técnicas, revelando como desenvolveram várias 

atividades, e constituem vestígios de onde moram. 

 

Página 39 

1) 

 Em uma caverna localizada no Parque Nacional da Serra da 

Capivara, no Piauí. 

 Há cerda de 12 mil anos. 

 Resposta pessoal 

 

2) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Pinturas rupestres feitas em rocha localizadas no 

município de carnaúba dos Dantas, no RN, há cerca de 10 mil anos. Foto de 2014. 
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b) Predominam tons de vermelho. 

c) Vários seres humanos e outros animais. 

d) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: Pois são importantes patrimônios materiais, 

apresentam aspectos do dia a dia dos primeiros grupos humanos, a técnica de produção de tintas, 

os animais que existiam naquela época e a prática de caçar e pescar. 

 

Página 40 

1) 2       3 

1       2 

1       3 

 

2) a) O material dos sambaquis foi utilizado na produção de cal e argamassa para a construção 

das cidades; séculos depois, voltou a ser utilizado na pavimentação de rodovias. 

b) 1961 

c) Visitantes que levam partes dos sambaquis para casa, a construção de obras nos locais onde 

estão os sambaquis e a falta de fiscalização da preservação dos sítios. 

d) Resposta pessoal. Possibilidade de resposta: Por ser um importante patrimônio da humanidade 

e do Brasil. 

 

Página 41 

3) a)  

 Produzir recipientes para armazenar, transportar e 

cozinhar alimentos. 

 Garantir o consumo de alimentos vegetais. 

 Proteger do frio 

 

b) Feijão, milho, cará, mandioca, amendoim, abacaxi e caju. Resposta pessoal 

 


