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História 7º Ano 

Atividade para terça- feira (11 de agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Apostila pagina 148-149-150-151-152 

Á Africa e os europeus; 

Povos da África nos séculos XIV e XV 

  

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de agosto  de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Apostila pagina 150-151 

 

 

 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO dia 10/08/2020 

 

Correção página 146 

• 5-América do norte; 

•  povos; Navajos, apaches, dakotas; viviam; Nômades, seminômades, 

caça, pesca coleta , artesanato de peles , cerâmica, madeiras. 

Chefes escolhidos pela experiência e conhecimentos. 

• Mesoamérica; 

• Povos; Olmecas, maias, astecas e outros. 

Viviam ; Grandes civilizações complexas , base agricultura e comércio, 

religião politeísta , sociedades teocráticas. 

• América do sul (leste) 

• Povos; Tupi-guaranis, tupinambás, xavantes, caiapós , ianomâmis 

entre muitos outros grupos. 

• Viviam; Nômades, seminômades, caça , pesca, coleta, artesanato de 

peles, cerâmica, madeiras. Chefes religiosos (pajés) e não religiosos 

(caciques) escolhido pela experiência e pela idade. 

• América do sul (oeste) 

• Povos; Incas 

• Viviam; Governos teocráticos , sociedades complexas, base 

agricultura, comércio , grandes construtores. 

• Aprofundando o olhar 

• ideias não se sustentam nos dias atuais, porque cada povo ou 

cultura tem o direito de existir a seu modo. Cada cultura representa 

o modo de vida de determinada sociedade. 

Correção página 147 

1-As cores primária (azul , vermelho e amarelo)e o preto. 

2-Tintas extraídas de plantas e sementes , bem como a argila 



3-Sim, outros povos, como africanos e indianos , também utilizam a 

pintura corporal . 

4-sim, é possível ver tanto em pinturas quanto em esculturas que todos 

pintavam o corpo. 

5-resposta pessoal 


