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Gabarito 

 As respostas abaixo servem como uma sugestão. Outras respostas são possíveis.  
 

Folha 9: 
1. O fato mais marcante da história de uma sociedade escolhido para ser o ano 1 de seu 

calendário. 
2.  Criação do mundo ou criação de Adão e Eva. 

Nascimento de Cristo. 
          Saída de Maomé de Meca para Medina. 

3. Porque cada povo tem a sua história com o seu fato mais marcante, escolhido para ser o 
marco inicial de seu calendário, ou seja, o seu ano 1. 

 
Folha 10: 
 

4.  
                  (        a.C.      )                                                          (        d.C.      ) 
 

 
    Ordem   decrescente                                        Ordem   crescente  
 
 
 
 
 
300 a.C.   -    201 a.C. 
200 a.C.   -    101 a.C. 
100 a.C.   -     1 a.C. 
 
101   -   200 
1       -   100 
201   -   300 

 
Folha 11: 
 

1. a) Além dos relógios, também usamos aparelhos celulares para ver as horas. 
 b) Podemos ver a passagem do tempo pela mudança das estações do ano, pelo 
envelhecimento das pessoas e dos animais, pelo amanhecer e pelo anoitecer etc. 
 c) Os calendários são muito importantes para organizar as atividades dos seres 
humanos. 
d) O que demora mais para passar é o tempo com algo que nos desagrada. Quando nos 
divertimos o tempo passa rápido. 
 

Nascimento de Cristo 
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Folha 12: 
4. Corrida de fórmula 1, competição de natação,  jogos de futebol etc. 

 
5. Clepsidra           ampulheta       relógio de sol 

             água                     areia                   sol 
 

6. a) 
 
Folha 13: 
 

7.  
Acontecimentos da vida de Miguelito: 

Nascimento 
Nasceu o 1º dente. 
Ele já falava direitinho. 
Foi para o Jardim de Infância. 
Ingressou na 1ª série. 

 
 


