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História 7º Ano  

Atividade para terça- feira (01 de dezembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Apostila paginas 172-173-174 

  

Diáspora africana; 

Ponto de partida 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de dezembro de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Apostila pagina 170 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 30/11 

Correção pagina 168 

• 1-Sim. São citados os danos causados pelo ciclone Idai e a epidemia 

de ebola no Congo. 



• 2-É diretora regional da organização das Nações Unidas para África 

.Ela discursou em um fórum da Organização Mundial de Saúde, em 

cabo verde. 

• 3-Os problemas africanos são uma herança dos tempos coloniais , 

da exploração desenfreada e da destruição de diversas culturas e 

reinos pelos europeus. 

4-Contra a intervenção de países que desejam dominar as riquezas de 

outro país. 

 

Correção pagina 169 

• 1-O tráfico negreiro era o comércio de africanos capturados na 

África e vendidos ás colônias americanas como escravos . Foi 

incentivado porque gerava lucros  para os governos e as burguesias 

europeias. 

• 2-(x)Navio que transportava africanos cativos da África para a 

América. 

• 3-(x)Com os africanos , os mercadores podiam ....... 

• 4-As condições de viagem nos navios negreiros eram péssimas , com 

pouco espaço , sem conforto , sem higiene e com alimentação 

precária . Os africanos adoeciam e morriam. 

• 5-Eram conduzidos a posto comerciais nos quais eram leiloados , 

depois de vendidos eram levados pelos donos aos locais onde 

viveriam e trabalhariam. 

• 6-Decadência das antigas sociedades africanas, desaparecimento de 

tradições e costumes que antes passavam de geração em geração e 

expulsão de muitas comunidades de suas terras .As transformações 

foram ruins , pois a população perdeu a liberdade e precisou se 

adaptar a vida dos europeus que foram viver nas colônias. 

7--sim, fugindo dos locais de cativeiro, sozinhos ou em grupos , 

fundando quilombos , em rebeliões coletivas contra os donos e 

autoridades , suicidando-se , envenenando os senhores e feitores 

usando crenças em feitiçarias e magias. Exemplos; rebelião no navio 



negreiro, Revolução no Haiti, a Revolta dos Malês, em Salvador, na 

Bahia. 


