
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM HISTÓRIA – SIMONE 

 

Conteúdo: 

 Módulo 9 e 10 – Caderno 2 – Anglo.  

 Módulos 11 e 12 – Caderno 3 – Anglo.  

 Atividades do livro e caderno. 

 

Questão 1 – Para garantir o controle e o crescimento do Império, o Sapa Inca negociava com os líderes das 

comunidades vizinhas a construção de depósitos. Com qual intuito ele fazia isso? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Questão 2 – Como aconteceu o processo de conquista dos territórios e de submissão das comunidades vizinhas?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

    

Questão 3 – A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Explique por que foi chamada 

na Antiguidade, de berço da civilização: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – A imagem a seguir foi 

desenhada por Felipe de Poma Ayala, 

descendente dos Incas e de espanhóis. 

Marque a opção que relata qual aspecto 

da sociedade inca as imagens se referem: 

a) criação de animais 

b) plantio e colheita pela ajuda mútua 

c) construções de muros de pedras 

d) ritual de adoração ao deus Sol 

e) contagem da produção através do 

quipu  

 

 



Questão 5 – Em relação ao continente africano, é correto afirmar: 

a) O continente é separado da Europa pelos rios Tigre e Eufrates. 

b) Este continente corresponde a aproximadamente 20% de toda superfície terrestre. 

c) As paisagens e a fauna é unificada em todo o continente. 

d) Mesmo sendo um continente tão grande, há uma só etnia. 

e) A tradição oral não faz parte das fontes de pesquisas africanas. 
 

Questão 6 – O que podemos considerar que unia as tribos do reino do Congo? 

a) Os impostos que pagavam ao rei. 

b) A tradição de caçar juntos. 

c) O compromisso de fidelidade ao rei. 

d) A adoração ao mesmo deus. 

e) O treinamento para as guerras. 
 

Questão 7 – O Reino de Gana, a “terra do ouro”, apresentava em sua administração o rei (gana), o qual era visto 

como um elo entre os deuses e o homem além de liderar um poderoso exército. A sociedade era estratificada 

composta por:   

a) Nobres, sacerdotes e escravos. 

b) Servos, homens livres e nobres. 

c) Sacerdotes, homens livres e servos. 

d) Nobres, homens livres, servos e escravos. 

e) Servos, escravos e camponeses. 

 

Questão 8 – O que há em comum entre os reinos de Gana e Congo? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 
Questão 9 – O que era o Código de Hamurabi, criado na Babilônia? 

a) Conjunto de leis que organizava o comércio na região da Mesopotâmia. 

b) Conjunto de leis e regras sociais criadas pelos assírios, cujo objetivo era educar a população mesopotâmica. 

c) Conjunto de leis criado pelo rei Hamurabi que definia punições severas a quem cometesse crimes. Tinha como 

base a lei de talião: “olho por olho, dente por dente”.  

d) Conjunto de leis criado por Nabucodonosor II, que tinha como objetivo principal cobrar impostos da população e 

punir os sonegadores. 

e) Conjunto de leis que regiam toda a civilização do Egito e todos eram tratados igualmente. 

 

Questão 10 – Escreva um parágrafo historicamente correto utilizando 4 palavras do quadro abaixo:   

 
  
 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Sapa Inca – lhamas – milho – chasquis – quipus – Cuzco  


