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HISTÓRIA

Página 122

Para responder as questões desta página é importante saber que as escolas e outros espaços públicos

devem contar com ferramentas e adaptações que garantam a acessibilidade de todos, como rampas para

pessoas com deficiência física, materiais em braile para pessoas cegas, intérprete de libras (Língua Brasileira

de Sinais) para pessoas surdas. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito a um

acompanhante especializado (até mesmo em escolas privadas, sem custo adicional para a família)que

auxiliará em atividades de comunicação ou interação social, entre outros recursos.

*************************************************************************************

Página 123

Questão 8: é importante destacar que a cidadania no presente envolve um conjunto de direitos e deveres

compartilhados por todos. A Constituição brasileira, aprovada em 1988, estabelece direitos e deveres a

todos os cidadãos. Para uma sociedade funcionar com justiça é necessário que a população tenha direitos

respeitados, mas que também cumpra seus deveres preestabelecidos.

*************************************************************************************

Página 124

Questão 10: é importante lembrar que os cidadãos devem contribuir para a organização da sociedade,

garantindo o bem-estar coletivo e a solução de problemas que afetem a vida de todos.

Questão 11: reflita sobre a relação entre o cotidiano escolar, seus direitos e os deveres que decorrem

desses direitos. O direito de aprender e de frequentar a escola, por exemplo, traz consigo o dever de

estudar. Outros deveres são: preservar o patrimônio da escola, respeitar os colegas e aceitar as diferenças.

Questão 12: não precisa responder.

*****************************************************

LÍNGUA PORTUGUESA

Página 139, 140 e 141

O verbo é uma classe gramatical complexa que exige estudo amplo. Optou-se por estudá-lo em etapas,

evidenciando primeiramente seu papel fundamental na organização da temporalidade (tempo: presente,

passado e futuro) nos textos. Nessas páginas serão enfatizadas flexões de tempo e pessoa. Deve-se

observar o significado do termo conjugar: flexionar alterando o tempo, modo e pessoa.
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Pretérito é sinônimo de passado.

*****************************************************

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO
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