
 

                                  

                                    Em rede as ideias acontecem! 

 

Nome: ___________________________________________________ nº._____ turma: 6º Ano A 

Disciplina de História – Professor Marcelo Cruz  

(enviar para conferência para o email do professor até 31/03/2020) 

marcelo.historia@icjcoracaodejesus.com.br 

Atividade 02. Autocorreção e apontamentos de dúvidas da AT 01 

Capítulo 2: os povos da crescente fértil (p.28 a 38) 

Roteiro: 

Parte I. Leia as respostas esperadas e/ou sugeridas nesse gabarito, posteriormente compare com as 
suas repostas. 
 
Parte II. Faça a autocorreção colocando certo, completando as respostas incompletas ou apagando e 
corrigindo as erradas. 
 
Parte III. Após a correção, aponte nesse gabarito, qual foi o seu erro e/ou dúvidas e envie para o email do 
professor. 
 
Parte IV. Se não houver erros ou dúvidas mande também um email informando o professor. 

 
Questões para aprofundamento e reflexão: 

 
1) A respeito da vida no Egito Antigo, elabore um parágrafo destacando o poder do faraó, suas funções e 
a relação da sua morte com a construção das pirâmides. 
 
Resposta: Faraó era o título dado ao rei do Egito Antigo, após a unificação dos territórios do Baixo 

e Alto Egito. Os faraós foram os administradores e os comandantes dos exércitos do país. O título 

era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Os faraós eram considerados “deuses” e donos 

de tudo que existia no Egito.  Os egípcios eram politeístas e os rituais referentes à morte eram 

importantes, pois os egípcios acreditavam na continuação da vida após a morte e por isso 

desenvolveram a técnica de mumificação do cadáver. Nesse processo, as múmias dos primeiros 

faraós, juntamente como os seus tesouros eram guardados nas pirâmides, que acabaram se 

transformando em uma das construções mais imponentes e famosas da Antiguidade. 

Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
 
2) Na antiguidade, seguindo em direção ao sul do Rio Nilo, encontrava-se a região da Núbia, onde 
habitava uma sociedade com cultura sofisticada. Os núbios eram rivais dos egípcios, no entanto, pode-se 
identificar uma forte influencia cultural de um povo sobre o outro.  Explique os motivos dessas trocas 
culturais. 
Resposta: Os núbios eram rivais dos egípcios, mas também eram parceiros comerciais, dessa 

forma existia uma intensa troca de informações. Ao longo do tempo os egípcios dominaram os 

núbios, que passaram a adotar alguns aspectos da religião e da cultura egípcia. Após séculos de 

colonização egípcia, os núbios conquistaram sua independência e dominaram territórios egípcios 

e seus lideres passaram também a serem chamados de faraós, foi o período da dinastia dos 

faraós negros, que também construíram pirâmides.  Nesse processo as culturas dos dois povos se 

entrelaçaram e influenciaram outras culturas antigas. 

Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Leia o texto e o mapa. 
 

 
 
3) O que eram os “nomos”? Como ocorreu a unificação do Alto e do Baixo Egito? 
 
Resposta: “Nomos” foi o nome dado às primeiras comunidades formadas ao longo das terras 

banhadas pelo Rio Nilo. Essas comunidades eram lideradas por um patriarca, chamado de 

nomarca, e ao longo dos anos devido a inúmeros conflitos os “nomos” se uniram e deram origem 

a dois reinos, Alto Egito (sul) e Baixo Egito (Norte). Por volta do ano 3000 a.C., o líder do Alto 

Egito, Menés, conquistou o Baixo Egito, e unificou todo o território e se tornou o primeiro faraó. 

Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
 
5) A Antiga Núbia ficava localizada no território de quais países africanos na atualidade? 
 
Resposta: A maior parte da Núbia Antiga, ficava localizada num país da África saariana, chamado Sudão 
e uma pequena parte na atual República Islâmica do Egito. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
6) Realize um pesquisa da situação atual desses países africanos. 
 
Resposta:  
 
Sudão: Assim como a maior parte da África, as fronteiras do Sudão foram definidas artificialmente 
pelas potências ocidentais durante o processo de implantação do colonialismo. Assim, desde a 
independência do Sudão em relação ao Reino Unido em 1956, o país vive em profundas crises 
políticas, que confluíram para uma série de guerras civis. Após a independência, em relação ao 
Reino Unido, iniciaram conflitos civis/internos pelo controle do país, que resultou na divisão do 
país em Sul e Norte, o que não diminui a tensão e conflitos. 
 
Egito: Hoje, o país do faraós e uma República Islâmica, e as antigas pirâmides passaram a ser 
uma atração que atrais centenas de turistas para o país. O Egito possui um território que ocupa 
uma área de cerca de 1 milhão de quilômetro quadrado, esse abriga uma população estimada em 
82,9 milhões de pessoas. As principais atividades econômicas do país são a extração de petróleo, 
principal produto de exportação, além do ferro e fosfato. O Egito figura como segunda economia 
do continente, superado somente pela África do Sul. Além dos produtos já citados, o país se 
destaca na produção de artigos têxteis e alimentícios, outros importantes setores industriais estão 
ligados à indústria siderúrgica, cimento e petroquímico. 
 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 


