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GABARITO DO DIA 27/04/2020 (sexta-feira) 

 

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 
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6) Porque ela deixou todos felizes em casa. 

 

7) a) Por ter mentido que estava doente. 

b) Para fazer as pazes com a filha e também porque, sem querer, ela o ajudou a curar seu 

estresse, como se fosse uma médica mirim.  

 

8) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal.  
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9) Resposta pessoal.  

 

10) a) Eu, meu, eu, além das formas verbais gosto, confesso, estava, adorei e vou guardar. 

b) Aconteceram no passado. 
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GABARITO DO DIA 27/04/2020 (sexta-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do Questionário da revisão (Atividades realizadas no caderno) 

1) Resposta pessoal. 

 

2) As principais vilas da região das minas foram Vila Rica (atual Ouro Preto), Ribeirão do 

Carmo (atual Mariana), Vila Real (atual Sabará), São José Del Rei (atual Tiradentes), Arraial do 

Tijuco (atual Diamantina) e Vila do Príncipe (atual Serro). 

 

3)  A exploração de ouro e pedras preciosas. 

 

4) Porque a atividade mineradora era mais lucrativa. 

 

5)  Grupos de comerciantes que conduziam gado e tropas de mulas ou burros transportando 

mercadorias, como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. 

 

6) As antigas vilas tornaram-se vilas turísticas após o esgotamento das minas. 

 

7) Não. Nem todas as pessoas se beneficiavam da riqueza das vilas, pois viviam também as 

pessoas escravizadas, que trabalhavam nas minas, e muitas pessoas livres pobres. 

 

8) Resposta pessoal. 

 

 


