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GABARITO DO DIA 29/06/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

 

Página 48 - O trabalho dos escravizados 

 

 O trabalho das pessoas escravizadas, principalmente das que executavam trabalhos 

domésticos, no Brasil colonial. 

 Famílias ricas e famílias modestas. As famílias ricas. 

 A de carregador de liteira; a de carregador de alimentos (provavelmente, vendedores 

ambulantes) e outros objetos; e atividades da construção civil (calceteiros fazendo a 

pavimentação da rua). 

 Sugestão de resposta: Limpeza das casas, o cuidado com as roupas, a preparação de 

alimentos, o trabalho em lavouras ou engenhos, as atividades relacionadas à mineração, 

etc. 

 

Página 49 - A escravidão nos engenhos 

 

1) As duas pessoas brancas estão sentadas em um banco, já as escravizadas estão no chão ou 

servindo a senhora. A senhora usa roupas aparentemente mais sofisticadas que as das pessoas 

escravizadas. Ela usa também um penteado,  joias, sapatos e outros adereços. Além disso, ela foi 

colocada no centro da gravura, com uma iluminação que a destaca. 

 

2) Sugestão de resposta: A violência da escravidão estava presente em todos os lugares. Tanto os 

escravizados domésticos quanto os que trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar eram 

submetidos a castigos, humilhados e não tinham liberdade de ir e vir. 

 

Página 50 - Vivendo na senzala 

 

3) As duas imagens retratam senzalas. A imagem A é uma pintura do século 19 e mostra a área 

externa da senzala. Já a imagem B é uma foto de 2015 e mostra o interior de uma senzala onde, 

atualmente, funciona o Museu Casa dos Contos. 
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GABARITO DO DIA 29/06/2020 (segunda-feira) 

 

Gabarito da atividade anexada de História 

 

1) Os “ladinos” preparavam os alimentos, cuidavam das crianças, limpavam a casa, lavavam as 

roupas, eram jardineiros e cuidavam dos cavalos. 

 

2) O termo “ladino” significa esperto e inteligente. 

 

3) As senzalas eram grandes barracões. A maioria não tinha janelas; quando tinha, eram 

gradeadas. As senzalas também não possuíam divisão interna nem mobília. O chão era de 

terra batida e os escravizados dormiam em esteiras estendidas no chão. 

 

4) Os escravizados recebiam uma pequena quantidade de alimentos. Eles comiam: farinha de 

mandioca, milho, feijão e arroz. 

 

5) Eles preservavam suas tradições reunindo-se nas senzalas para conversar, cantar e contar 

histórias. 
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GABARITO DO DIA 29/06/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 141 - Divisão silábica (continuação) 

 

2) a) Ma-lu-qui-nho 

b) A separação em partes sugere que a garota falou o nome do Menino Maluquinho com 

intervalo, e as letras mais escuras indicam que ela falou gritando. 

 

Página 142 

 

c) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: MALUQUIIIIIIIINHO! 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 

 

1) Letra B: Ba-ú (dissílaba); car-va-lho (trissílaba). 

 

2) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Espera-se que o aluno compreenda que não 

houve espaço para a escrita completa da palavra. 

b) A palavra presente poderia ser dividida da seguinte forma: presen-te 

c) Cibele, boneca, contente. 

d) Ontem, ganhou, uma, ficou, muito. 

 

3) a) Sim. A palavra foi separada corretamente devido a separação do rr e do ss. Ambos 

ficaram em uma sílaba. 

b) Possuem 4 palavras; gigante, fantasma, carrossel, crianças. 

c) Não possui. 

d) Quero, roda, chega, todo, mundo, tédio, assim. 

 

 

 


