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BOM DIA! ATIVIDADE DE HISTÓRIA DA 18º SEMANA – DIA 04-09-2020.  
 
Atividade AVALIATIVA. Releia o texto da semana passada (Reino de Cuxe) e também 

sobre o Egito. Copie as questões no caderno e responda. É NECESSÁRIO enviar por e-

mail: hist.proflucas@gmail.com 

 

1- No Egito a escrita surgiu por volta de 3.000 a.C. Para escrever os egípcios 

usavam caracteres, a escrita era usada em textos oficiais e sagrados, gravados 

em pedra. Que nome recebeu a escrita egípcia?  

a) Cuneiforme.  
b) Hieroglífica.  
c) Escriba.  
d) Nomarcas. 

 

2- Em vista do que aprendeu, como era a religião no mundo antigo? 

 

a) Monoteístas 

b) Politeístas 

c) Católicos 

d) Não havia religião 

 

3- Qual a importância do Rio Nilo para o Egito e para o Reino de Cuxe? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4- Sobre o papel das mulheres no Reino de Cuxe podemos AFIRMAR que: 

a) O reino possuía um sistema social que impedia que as mulheres ocupassem posições 

de importantes na sociedade. 

b) Ainda que as mulheres pudessem participar ativamente das questões políticas do 

Reino, nenhuma mulher ocupou cargos na administração civil. 

c) Eram responsáveis pelo trabalho doméstico e pela agricultura, além de cuidarem dos 

filhos e dos maridos. 

d) As mulheres desempenhavam papéis relevantes na vida política de seu povo. Dentre 

essas funções destacava-se o papel das sacerdotisas e o cargo de rainha-mãe. 

 

5- Sobre o Reino de Cuxe, identifique se as afirmativas são Verdadeiras (V) ou 

Falsas (F) e marque a alternativa correta. 

 

(   ) O Reino de Cuxe era um dos maiores produtores de ouro do mundo Antigo. 

 

(   ) O Rio Nilo teve pouco importância para o Egito e Reino de Cuxe. 

 

(   ) O Reino de Cuxe se desenvolveu na região da Núbia, atual Sudão. 

 

(   ) Os egípcios construíam pirâmides, mas Cuxe não desenvolveu essa prática. 

 

a) V, F, V, F 

b) Todas Verdadeiras 

c) V, F, V, V 

d) F, V, F, V 

 

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO! 


