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História  6º Ano  

Atividade para quarta-feira (01 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Aula virtual 

Reinos e impérios da África 

Norte Africano ;Núbia e Reino de Cuxe 

Reino de Cuxe 

Influências do Egito sobre Cuxe 

Paginas 158-159-161-162-163 

  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de julho de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Ponto de partida pagina 160 

Pagina 163 , atividades 1,2 e 3 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 26 de junho de 2020 

 

Correção da pagina 154 e 155 

1 

(v) 

(f) 

(v) 

(v) 

(f) 

2-Os mercadores estavam acima dos artesãos, camponeses e escravos na 

hierarquia, mais abaixo dos escribas, militares, sacerdotes, conselheiros , 

nobres e do próprio Faraó. 

Os sacerdotes eram muito importantes na sociedade egípcia, e tinham 

grande influência sobre os faraós. 

3-Período Pré –Dinástico; Povos nômades começam a se sedentarizar e se 

organizar no nomos. 

Período Dinástico inicial- Unificação entre alto e Baixo Egito 

Antigo Império- Fortalecimento do poder dos faraós e expansão territorial. 

Médio Império- Invasão dos hicsos. 

Novo Império- Revoltas sociais e enfraquecimento dos faraós. 

Domínio de outros povos; Egito deixa de ter autonomia e passa a ser 

província de outros povos. 

4-A religião estava em tudo que eles faziam , desde as ações mais banais e 

cotidianas até as mais importantes. O fator principal para entendermos os 

egípcios é a crença na vida após a morte, que ajuda a explicar a 

mumificação , os sarcófagos , as pirâmides etc. 

5-Porque acreditavam na vida após a morte e, portanto , pretendiam 

preservar os corpos das pessoas. 



6-As pirâmides eram grandes monumentos funerários que guardavam os 

corpos mumificados dos faraós e outros nobres, onde ficavam 

acompanhados de seus objetos pessoais , bens e riquezas, sempre 

pensando na vida após a morte. 

Correção aprofundando o olhar pagina 155 e 156 

Hatchepsut 

a)Por volta de 1478 a 1458 a.C .Ela se casou com Thutmose II e , sete anos 

depois, quando ele morreu, casou com seu enteado; Thutmose III. Na 

teoria , quem governava era o homem , mas, na prática  , era ela que 

governava 

b)Coifa real 

C)Sim esta representada com a coifa real. 

Nerfetiti 

a)Foi faraó do Egito, tendo governado junto de Akhenaton entre 1353 e 

1336 a .C 

b)Ela foi representada em esculturas e desenhos com características 

típicas de um faraó. 

c)Nefertiti  era uma mulher negra. As representações predominantes no 

século  XX, muitas delas da indústria cinematográfica, desviam- se da 

realidade dos fatos. 

 

Cleópatra; 

a)Ela tinha origem macedônica .Seu governo aconteceu por volta de 51 a 

12 a. C 

b)Primeiro , ela governou junto de seu pai. Depois junto do seu irmão .Por 

fim , governou sozinha com apoio dos romanos com os quais se aliou. 

c)Ela falava seis línguas e era muito boa em diplomacia , conseguindo 

extrair benefícios da aliança com os romanos. 

d)Cleópatra não era negra, como as faraós anteriores, mas certamente 

não foi branca como foi representada no cinema. 

Correção pagina 157 



a)Força e trabalho- de 30mil a 100 mil pessoas, a depender do 

pesquisador. 

Temo de construção- cerca de 20 anos. 

Trabalhadores envolvidos- Cortadores de pedra , carreadores dos blocos 

de pedra, arquitetos , médicos e cozinheiros. 

Preparação do terreno-para ser construída a pirâmide , o terreno foi 

aplainado. 

Quantidade de blocos de pedra- cerca de 2,3 milhões. 

Como eram movimentadas as pedras- de duas formas; Tanto pelos rios e 

canais de agua quanto por rampas com cascalho. 

Como eram erguidas as pedras- Através de uma espécie de guindaste 

antigo feito com um sistema de alavancas. 

Dimensões- altura 147 metros. Área total ;13 acres (52598 metros 

quadrados )peso 6,5 milhões de toneladas. 

 

b) resposta pessoal- 


