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1) a) Parece uma mão. 

b) A mancha escura dá a impressão de que há uma mão tapando a boca da índia, ou seja 

calando a sua voz. 

c) Significa os índios terem suas terras respeitadas e não invadidas e não sofrerem preconceito 

nem violência por parte dos brancos. 
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2) a) nós 

b) Em 1500, tiramos a voz dos índios. 

c) Em 1500 , a gente tirou-a. 

 

3) a) A eles. 

b) Aos índios. 

 

4) Disputas de terras, discriminação e violência. O verbo concorda com o sujeito na frase, pois 

ambos estão no plural. 

 

Página 224 

 

5) Refere-se a essa situação. 

 

6) produzissem 

quisesse/queria 

examinasse 

parece 

merece 
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1) Resposta pessoal. 

 

2) Porque os catadores têm contato com objetos que cortam, com muita sujeira e com animais 

que transmitem doenças.  

 

3) Sim. Um exemplo é a falta de água.  

 

4) Muitos moradores têm dificuldades de acesso à água tratada e têm que armazenar o pouco 

que consomem em recipientes pouco apropriados.   

 

5) Por problemas relacionados à falta de água e/ou à má qualidade da água que utilizam. 

 

6) Resposta pessoal. 
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1) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

 

2) a) A seta branca indica que a água que estava no estado líquido passou para o estado 

gasoso. Essa mudança é chamada de vaporização. 

b) A seta vermelha representa a condensação. Ela pode ser observada quando se formam 

gotas de água em uma grande garrafa de água gelada, por exemplo. 
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3) a) O vinagre e o xarope de groselha. 

b) O cascalho e o óleo. 

c) Resposta pessoal. 

 

4) Significa que o petróleo é insolúvel em água, pois é possível distingui-lo dela visualmente. 


