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Questão 1

Página 233
Questão 1
Por ser o monumento histórico mais antigo do Brasil, a cúpula de vidro e as
correntes são para proteger o patrimônio.
Questão 2
Não. O Marco do Descobrimento hoje é um marco de memória, porém, sua
instalação tinha uma função de marcar território português.
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Questão 1
Não. O prédio do Museu Paulista nunca foi residência. Sua construção foi para
comemorar a proclamação da independência do Brasil.
Questão 2
Sim. O Museu Paulista representa parte do nosso patrimônio histórico e cultural,
contendo a história do povo brasileiro.
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Marco do Descobrimento português, em Porto Seguro.
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Marco da República, em São Paulo.
Marco da Independência, em São Paulo.

Estudando em Casa
Página 240
Pesquisa – Resposta pessoal.
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Questão 1
(F)
(V)
(V)
(F)
Questão 2

Geografia
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A)
Pesca. Nesse caso, utiliza-se uma vara com linha e isca. Técnica utilizada por
praticamente todos os povos tradicionais, com destaque para os caiçaras e os
ribeirinhos.
B)
Extração do látex da seringueira para a fabricação da borracha. A técnica é fazer cortes
no tronco da seringueira para escorrer a seiva (látex).
C)
Indígenas caçando. A técnica é a utilização de arco e flecha. Utilizada essencialmente
pelos povos indígenas.
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Questão 1
A) Assemelha-se a uma comunidade quilombola.
B) A fonte da imagem. Além disso, os integrantes das comunidades são negros, possivelmente
antigos escravizados. As moradias são simples, com casas feitas de palha e barro
C) O Quilombo dos Palmares. Localizava-se no estado de Alagoas.
Página 308 – Debatida e feita em sala.
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Questão 9

Questão 10
Resposta pessoal.
Questão 11
(F)
(V)
(F)
(V)
(V)

