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GABARITO DO DIA 06/07/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

 Página 51 - A escravidão nas minas 

 

1) a) Os escravizados trabalhavam em condições difíceis. Na imagem, eles estão curvados e 

com os pés e as mãos imersos na água. Geralmente, permaneciam horas nessas condições. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A vigilância era uma forma de coibir as tentativas 

de fuga que os escravizados poderiam empreender para escapar da situação de escravidão. 

 

Página 52 - O trabalho nas minas 

 

2) a) A extração de ouro de lavras. A gravura mostra escravizados com picaretas, instrumentos 

utilizados nesse tipo de exploração do ouro. 

b) Não, eles não usavam nenhum tipo de proteção. 

 

3) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A Exploração em encostas e ladeiras era mais 

perigosa, pois deixava os trabalhadores sob risco de cair ou sofrer com os deslizamentos de 

terra. 

 

Página 53 - Registros 

 

1) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Pessoa falsa, que aparenta ser o que não é. 
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Gabarito da atividade anexada de História 

 

1) Eram homens livres que organizavam expedições, chamadas bandeiras, para explorar o 

interior do Brasil, com o objetivo de capturar indígenas e procurar metais preciosos. 

 

2) a) A extração de ouro de aluvião era realizada em leitos de rios e a extração de ouro de 

lavras era realizada nas encostas e morros. 

b) Os escravizados utilizavam a bateia, uma vasilha rasa, parecida com um prato grande. Com 

ela, retiravam do rio uma porção de cascalho e água. Balançando e girando a bateia, 

conseguiam separar o ouro ou as pedras preciosas, que ficavam depositados no fundo. 

c) Nas encostas dos morros, os africanos escravizados utilizavam picaretas. Com elas, 

retiravam torrões de terra ou pedaços de rocha que continham ouro ou pedras preciosas. 

 

3) Sim. Os escravizados eram obrigados a trabalhar nas águas geladas dos rios, durante 

muitas horas seguidas e acabavam adoecendo. O trabalho nas encostas e nos morros oferecia 

riscos de desmoronamento. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 147 
 

7) pequenez,    lividez, 

polidez,     languidez, 

clareza,     embriaguez, 

riqueza,     estupidez. 

robustez, 

 

a) languidez               b) robustez                 c) polidez. 

 

Página 148 
 

2) magreza, frieza, malvadeza, tristeza. 

 

3) beleza, nobreza, delicadeza. 

 

Gabarito da atividade anexada de Português 
 

1) Inveja. 

 

2) Desejo de se alimentar com a ração que era servida no pombal. 

 

3) Na torre de uma igreja, com outras gralhas. 

 

4) Não, pois foi descoberta pelas pombas ao soltar o som que toda gralha solta. 

 

5) Porque não a reconheceram pintada de branco. 

 

6) Ficar angustiado, desesperado, agoniado. 

 

7) Letras A, D, F. 


