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HISTÓRIA 

 

Gabarito do livro de História 

 

Página 58 – Aprender sempre 

 

1) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O dia a dia desse trabalhador escravizado era 

muito difícil. Ele trabalhava durante muitas horas e não parava para descansar. Começava bem 

cedo e terminava a noite. A comida que recebia era bem pouca. Ele era vigiado o tempo todo 

por um feitor que ficava com um chicote na mão. 

 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Comprova o que foi estudado nesse capítulo. O 

relato do escravizado apresenta semelhanças que foram descritas no decorrer do capítulo. A 

forma como eram tratados, a alimentação precária e o trabalho pesado durante horas. 

 

2) a) Resposta pessoal. 

 

b) Resposta pessoal.  

 

c) Resposta pessoal. 

 

Página 59 – Aprender sempre (continuação) 

 

3) a) Colares, turbantes, roupas. 

 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A presença desses elementos pode significar uma 

forma de resistência cultural das mulheres africanas escravizadas, visando a manutenção de 

vínculos com a cultura de origem e a preservação dos costumes africanos. 

 

4) a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: os castigos físicos são uma forma de 

degradação moral, psicológica e física do indivíduo. O objetivo dessas ações é a humilhação e 

a dominação do outro. 
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b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A violência gera mais violência. As divergências 

de pensamentos existem, porém, o diálogo é sempre o melhor caminho para resolver qualquer 

problema.  

 

c) Resposta pessoal.  

 

 Resposta pessoal. Faça essa atividade em seu caderno de História. 

 

Página 60 – Combate e resistência à escravidão 

 

 São homens e mulheres afrodescendentes. A dança é o samba. 

 Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A preservação dos elementos culturais 

permite resguardar a identidade de um grupo, mostrando um posicionamento firme 

contra as estruturas de opressão vividas pelos escravizados. 

 Respostas pessoais. 

 

Página 61 – Formas de resistência 

 

1) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A manutenção de um instrumento musical 

tradicional se configura como resistência, já que proporciona a preservação de um elemento 

cultural, seu uso no cotidiano e sua manutenção ao longo do tempo. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
 

Página 177 – Reflexão sobre a linguagem (continuação) 
 

4) a) Para destacar o que está afirmando e dar impressão de estar gritando. 

b) Significam que a narradora se sentia feliz, porque estava apaixonada. 

 

5) a) Resposta pessoal: Sugestão: Isso tornava ele tão assustador, que todas as moças fugiam 

dele. 

b) Resposta pessoal: Sugestão: Eu deixo a senhora escolher qual delas vai ser minha esposa. 

c) Resposta pessoal: Sugestão: Logo que voltaram para a cidade, eles se casaram. 

 

Página 178 – Reflexão sobre a linguagem (continuação) 
 

6) a) Gente/senhores, isso é muito sério. 

b) Minha mãe nem está percebendo que eu estou apaixonada de verdade, pela primeira vez na 

vida. 

c) Eu gosto da minha mãe porque ela sempre foi uma grande amiga minha, mas não sei o que ela 

está pensando neste momento. 
 

7) Linguagem formal: Vocabulário mais culto, palavras escritas de acordo com o dicionário e a 

gramática, construções mais complexas. 

Linguagem informal: Vocabulário mais simples e comum, redução de palavras, construções mais 

simples. 

 

Página 179 – De olho na leitura e na escrita: Emprego das letras G e J 
 

1) a) Pela ordem: tartaruga, jabuti, tatu e cágado. 

b)Todos eles têm carapaça. 

 

Página 180 – De olho na leitura e na escrita: Emprego das letras G e J  
 

2) a) O tatu. 

b) O jabuti. 

c) A tartaruga. 


