
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:       Ensino Fundamental Anos Finais        Componente Curricular: História      

Série/Ano: 6 A / B 

Professor: Marcus Vinícius Assis da Costa 

Habilidades: (EF06HI03) (EF06HI04) (EF06HI05) (EF06HI06) (EF06HI07) 

Conteúdo Selecionado: 

1. As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de 
sedentarização. 

2. As teorias sobre a origem do homem americano. 
3. História do Egito 
4. História do Reino Kush 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   

- Estudar os seguintes capítulos do livro: 

1. Unidade I, Capítulo 3 – Os primeiros povoadores da Terra (páginas 52 a 58) 
2. Unidade I, Capítulo 4 – Primeiros habitantes da América (página 68) 
3. Unidade II, Capítulo 5 – Egito e Kush (páginas 86 a 112) 

- Exercícios 2 a 8 das páginas 60 e 61. 

- Exercício 1 da página 79. 

- Exercícios 1 a 8 das páginas 113 a 116. 

- Exercícios das páginas 118 e 119. 
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Questão 1 (1 ponto) 

Observe as seguintes imagens: 

Imagem 1 

 
Crédito: Luis Montanya/marta Montanya/Science Photo Library/Fotoarena 

Imagem 2 

     
Crédito: Luis Montanya/marta Montanya/Science Photo Library/Fotoarena 

 

 



 
Análise e compare as imagens. Em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

A. A figura 1 ilustra a vida comunitária na Idade dos Metais; a figura 2 mostra os seres 
humanos reunindo-se em cooperativas de artesãos. 

B. As figuras 1 e 2 representam os seres humanos durante o Neolítico, quando a 
agricultura já havia se desenvolvido. 

C. As figuras 1 e 2 ilustram a vida dos seres humanos em diferentes fases do Neolítico: 
a Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. 

D. A figura 1 ilustra o uso do fogo no Paleolítico, quando os seres humanos habitavam 
cavernas; a figura 2 representa os seres humanos na Idade dos Metais. 

E. A figura 1 ilustra o uso do fogo no Paleolítico, quando os seres humanos habitavam 
cavernas; a figura 2 ilustra a continuidade entre a Idade dos Metais e o Paleolítico. 

Questão 2 (1 ponto) 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a Pré-História. 

a- Durante a Idade dos Metais os hominídeos passaram a praticar a agricultura. 

b- O domínio do fogo pelos seres humanos se deu há cerca de 500 mil anos, durante o 

período Neolítico. 

c- Os hominídeos do período Paleolítico eram caçadores e coletores e eram nômades. 

d- Foi durante o período Paleolítico que os hominídeos se tornaram sedentários. 

Questão 3 (2 pontos) 

Há duas hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da 
América. Identifique e explique cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Questão 4 (1 ponto) 

Leia o texto a seguir: "O culto de Amon foi proibido, seus bens confiscados; mais 
moderadamente, também o resto da religião tradicional sofreu perseguição, pois o rei tentava 
impor um quase monoteísmo". Assinale a alternativa correta, com base no texto: 

a) reforma religiosa de faraó Amenófis IV, que aboliu o culto a vários deuses e implantou 
o culto ao deus Aton. 

b) reforma religiosa do faraó Amenófis IV, que pôs fim ao culto solar e adotou a 
veneração à lua. 

c) Faraó Tutankhamon e sua tarefa de restabelecer o culto dos antigos deuses através 
da reconstrução dos santuários. 

d) Faraó Tutankhamon e sua tarefa de impor o culto monoteísta ao deus Amon a todos 
os egípcios. 

Questão 5 (2 pontos) 

Leia as afirmações a seguir sobre o Antigo Egito. 

1- Os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército com cavalaria e carros 
de combate e conquistaram o Reino de Kush. 

2- Faraós e seus funcionários coordenaram a construção de grandes obras públicas, 
como as pirâmides e a esfinge de Gizé. 

3- Revoltas internas e sublevações dos povos conquistados enfraqueceram o Egito que, 
em 525 a.C, foi conquistado pelos persas. 

4- O rei Menés, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. 

Assinale a alternativa que corresponde a ordem cronológica correta. 

a- 1, 2, 3, 4. 
b- 4, 3, 2, 1. 
c- 1, 3, 4, 2. 
d- 2, 4, 1, 3. 
e- 4, 2, 3, 1. 

 

 

 



 
Questão 6 (2 pontos) 

Os escribas do Egito antigo ocupavam uma posição subalterna na hierarquia administrativa 
governamental frente à alta nobreza. Sua posição social era inferior em relação aos 
conselheiros do Faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e 
aos sacerdotes. Mas as características de seu ofício os afastavam de trabalhos forçados e 
das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e 
escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada se explicava: 

a- por serem provenientes do meio social dos felás, camponeses livres, que investiam 
na formação educacional de seus filhos mais inclinados ao serviço público. 

b- pelo domínio dos escribas dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do 
cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades da administração pública. 

c- pela dependência direta de faraós e altos funcionários reais relativa aos 
conhecimentos dos escribas, que formavam uma corporação intelectual dotada de 
poder político. 

d- pelo domínio exclusivo dos escribas do idioma escrito, da matemática, da 
agrimensura e dos processos administrativos em geral. 

e- pelas possibilidades de ascensão social dos escribas que, em função do sucesso de 
suas carreiras, poderiam ocupar posições no alto escalão da administração pública. 

Questão 7 (2 pontos) 

Com relação ao reino Kush, assinale a alternativa correta: 

a- As mulheres não podiam assumir nenhum cargo relevante na sociedade. 
b- O reino Kush sempre foi dominado pelos egípcios, revelando sua inferioridade. 
c- A Candace possuía um papel relevante na sociedade kush, assumindo 

responsabilidades políticas e conselheiras dos seus maridos. 
d- O reino Kush foi um poderoso império que sempre dominou o Egito Antigo. 

Questão 8 (2 pontos) 

Sobre a sociedade do Antigo Egito, responda. 

a) Quem tinha maior poder e prestígio na sociedade egípcia? Por quê?  
b) Qual grupo constituía a maioria da população egípcia? Quais trabalhos eram 

realizados por essas pessoas? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Questão 9 (1 ponto) 

Na arquitetura do Egito Antigo podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função 
das pirâmides? 

a) Serviam como residência dos faraós e toda nobreza, por isso eram grandes e 
luxuosas. 

b) Para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. 
c) Servir de templo religioso, pois nelas eram realizados os rituais egípcios. 
d) Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a 

vida após a morte. 

Questão 10 (1 ponto) 

Sobre a religião no Egito Antigo é falso afirmar que: 

a) Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a técnica 
da mumificação. 

b) Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião 
monoteísta (crença na existência de apenas um deus). 

c) Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses (religião politeísta). 
d) Na religião egípcia muitos animais eram considerados sagrados, como, por exemplo, 

gato, jacaré, água, serpente, etc. 


