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história 6º Ano  

Atividade para quarta – feira (08 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Aula virtual 

Paginas para a aula 170-171-172-173 

Sul; Khoisan, Zulus e Shona. 

O reino das grandes casas de pedra; 

Linha do tempo- As civilizações Africanas; 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de julho de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Apostila paginas 174-175  

Mural do conhecimento – 1 e 2 

Aprofundando o olhar- não iremos fazer 

Mãos a obra- pagina 176 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 03/07 

 

Correção da pagina 166 

1-Um conjunto de mapas e diagramas contendo informações geográficas. 

2-Atlas Catalão, produzido em 1375. 

3-Mansa Musa, o soberano do Mali. Ele é representado como um grande 

rei negro coberto de ouro. 

4- Sim, esse atlas foi feito na Catalunha(região da atual Espanha)e Mansa 

Musa esta representado de uma forma grandiosa , como um soberano, 

coroado segurando um cetro na mão esquerda e um globo de ouro na 

mão direita. 

Correção da pagina 169 

 

1-É posterior .A ordem cronológica é; Cuxe, Mali e Congo. 

2-Os três produziam ouro e contaram com seus respectivos rios para se 

desenvolver. 

3- 

(v) 

(v) 

(f) 

(v) 

(f) 

4-O Reino de Axum foi o único reino cristão da África . Etiópia significava, 

desde os gregos ; terra dos negros. 

 

Orientação para o Simulado; prazo de entrega 17/07/2020 deixar na 

escola, ou email gleici.leandro@hotmail.com. 

Conteúdo do 2º bimestre paginas  124 a 150 

mailto:gleici.leandro@hotmail.com


 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de julho de 2020. 

Professora:                                             Série: 6º 

 Aluno (a): ___________________________________________Nº---------- 

 

Simulado de História 2º bimestre 

 

1-Assinale a alternativa correta, referente aos povos sumérios; 

(a)Foram eles que criaram a primeira forma de escrita da história  e um 

dos  primeiros povos a dominar a região da Mesopotâmia. 

(b)O governo era teocrático, ou seja, separava o poder politico do 

religioso. 

(c)Era conhecido pelo seu poder militar e talento guerreiro. 

(d)São músicos. 

(e)Foram os povos que criaram as folhas feitas de papiro. 

2-Assinale a alternativa correta, referente a Dinastia de Zhou, 1050 a.C; 

(a)Dinastia chinesa que mais sem tem provas. 

(b)Essa dinastia derrubou os Shang para assumir o poder, apoiada pelos 

nobres e ricos. Sob o seu comando a China se dividiu em sete principados. 

(c)Essa dinastia durou muito pouco apenas o tempo de vida do imperador. 

(d)Essa dinastia estabilizou o império e  tornou mais duradouro 

(e)Essa dinastia firmou o sistema de poder hereditário , e teve 17  lideres 

ao longo de quase quatrocentos anos. 

3-Assinale a alternativa correta referente ao Primeiro Império Babilônico; 

(a)Babilônia foi uma das maiores e mais desenvolvidas cidades da 

Mesopotâmia , os babilônicos conquistaram as cidades – Estado ao seu 

redor instaurando um império; Foi criado o código de Hamurabi. 



(b)Esse império contou com povos que inventou a mais antiga forma de 

escrita. 

(c)Os povos babilônicos criaram folhas feitas de papiro para registrar as 

informações. 

(d)Foi na Babilônia que inventaram o alfabeto mais conhecidos que 

utilizamos. 

(e)No primeiro Império o governo era teocrático. 

4-Neste segundo bimestre estudamos a cronologia da história egípcia ; 

Assinale a alternativa correta referente ao Médio Império 2040-1570 a.C 

(a)Expulsão dos invasores e reunificação do Egito; Faraós recuperam áreas 

de plantio; Nova invasão de asiáticos (hicsos).Trocas culturais com os 

invasores. 

(b)Expulsão dos invasores hicsos ; Escravidão e êxodo do povo hebreu, 

Influência dos sacerdotes de Tebas. 

(c)O Egito passa a ser dominado por outros povos , torna se província dos 

assírios , depois dos persas , macedônicos e, por fim dos romanos. 

(d)Povos nômades começam a praticar a agricultura; Processo de 

sedentarização  e formação dos nomos 

(e)Unificação entre alto e baixo Egito; Organização da politica e dos 

tributos; Principio da escrita hieroglífica. 

5-complete; assinalando a alternativa correta; 

A sociedade egípcia vivia a religiosidade o tempo todo . A relação dos 

egípcios com o -------------------e o ----------------------era parte de tudo o que 

faziam ; no trabalho , na família, na politica, na vida social , na diversão , 

no nascimento e na morte. 

(a) Divino e o sagrado 

(b) Poder e o  respeito 

(c) Divino e o poder 

(d) Respeito e o  sagrado 

(e) Domínio e o  poder 

 

 



6-Os chefes dos nomos , os nomarcas chegaram ao poder por 

dominar os fenômenos naturais , com o tempo foram formados dois 

grandes grupos nomos; assinale a alternativa correta; 

 

(a)Faraó e soldados 

(b)Artesãos e agricultores 

(c)O chefe do norte (baixo Egito) e Chefe do sul (alto Egito) 

(d)Escribas e comerciantes 

(e)Assírios e Acadianos. 

 

 

 

 


