
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

História 6º Ano  

Atividade sexta -feira (03 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Aula virtual 

Paginas para aula;164-165-167-168 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de julho 2020 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Diálogo com as fontes; 

Apostila pagina 166 

Apostila página 169 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 01/07 

Correção apostila pag 160 

1- É o esqueleto de Lucy, trata- se do mais antigo vestígio de uma 

espécie humanoide já encontrado. 

2- Ajuda a comprovar que a espécie humana, se desenvolveu na 

África. 

3- A espécie humana surgiu na  África e depois espalhou pelo mundo. 

Antes disso se espalhou pelo próprio continente .Com isso levou 

muito tempo, grupos humanos ficaram em áreas distintas, 

diferentes povos  foram formados ao longo da história. 

 

Correção da pagina 163 

1-Ao sul do Rio Nilo, foi dominada pelo Egito  e pelo Reino de Cuxe. 

 

2- Não .Houve um momento pacífico , de trocas comerciais  , houve 

momentos de domínio do Egito sobre os cuxitas, e  um momento de 

domínio do Reino de Cuxe sobre o Egito. 

 

4- Egito e Sudão 

 

 

Orientação para o trabalho de história 

Trabalho para 17/07 

Levar na escola ou por email; 

Gleici.leandro@hotmail.com 

Conteúdo pagina 124 a 152 

 

  

mailto:Gleici.leandro@hotmail.com


 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de julho de  2020 

Professora-                                        Série; 

 

 

Aluno(a)-----------------------------------------------nº------- 

 

 

 

Avaliação de História 

 

1-Qual a forma de escrita mais antiga ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

2-Quais foram um dos primeiros povos a dominar a 

mesopotâmica ? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

3-Escreva sobre a Dinastia Xia , 2100-1600 a.C ; 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

4-Qual Dinastia estabilizou o império e o tornou mais 

duradouro? 

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

5-As pirâmides de Gizé naquela época tinha uma função, qual 

seria essa função? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

6-Estudamos a cronologia da história do Egito antigo , escreva 

sobre o período pré- dinástico 5000 a.C; 



-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

7-Complete a frase; 

 

Os egípcios eram ----------------------------, ou seja , acreditam 

em diversos deuses. 

 

 

8- O que o papiro de Ani representa? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

9-A região fértil (rio Nilo)foi dividida em varias pequenas 

comunidades , como são chamados essa comunidades? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 


