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GABARITO DO DIA 13/07/2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 
 

Página 54 – A escravidão nas cidades 

 

1)  

Imagens Semelhanças Diferenças 

 

 

A 

 

Os vendedores ambulantes 

carregam as mercadorias 

oferecendo-as às pessoas. 

Hoje, os vendedores ambulantes são 

trabalhadores livres. Os produtos vendidos são 

variados e, geralmente, são expostos em bancas. 

 

 

B 

 

Trabalho de calçamento e 

pavimentação das ruas. 

Hoje, a pavimentação de ruas e estradas é 

realizada, geralmente, por funcionários de 

empresas contratadas pelo governo. O uso de 

equipamentos de proteção é obrigatório. 

 

Página 55 – Escravos de ganho 

 

2) Resposta pessoal. 

 

Página 57 – Agora é sua vez 

 

1) a) A mulher negra está sentada e usa roupas escuras e joias. O menino branco está de pé, 

abraçando a mulher, e usa calça, paletó, camisa e gravata. 

b) Ama de leite. 

c) Não. Resposta pessoal. 

d) Sim. A criança abraça de maneira carinhosa o braço da ama de leite. 

 

2) A; B; B; A. 

 

3) Resposta pessoal. 
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GABARITO DO DIA 13/07/2020 (segunda-feira) 

 

PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 

 

Página 161 – A imaginação invade a sala   

 

1) a) Há pessoas sentadas nas proximidades de uma lareira. Três delas estão voltadas para uma 

mulher que tem um livro na mão. 

b) Há uma floresta. 

c) Parece que estão em uma sala em que há uma lareira. 

d) A luz vem apenas da lareira. Há sombras e escuridão. 

 

2) a) Quatro. 

b) Parece ser uma mãe e seus filhos. 

c) Ela está lendo para as outras pessoas e, talvez, nesse momento, esteja fazendo algum 

comentário. 

d) Todas escutam atentamente o que a mulher está dizendo. 

 

3) a) As tábuas do assoalho vão, aos poucos, se erguendo e se transformando em árvores de uma 

floresta. 

b) O livro ou a mulher com o livro na mão. 

c) Resposta pessoal. 

 

4) a) Elas estão apreensivas e pensando na história que está sendo lida. Pode ser também que 

estejam com medo, pois a menina se apoia no ombro do garoto ao lado dela. 

b) Pode ser uma história de suspense ou de terror, pois a floresta é escura, sombria e misteriosa. 

 

5) Resposta pessoal. 

 

 


