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Atividade de Fixação / História.
1- Observe o mapa abaixo e, depois, assinale as alternativas corretas.

a- ( X ) A Fenícia se localizava na região da Mesopotâmia.
b- (

) As colônias fenícias não se relacionavam com o comércio.

c- ( X ) Os fenícios chegaram até a África e a Europa pelo Mar Mediterrâneo.
d- (

) Os povos fenícios não desenvolveram a navegação de longa distância.

2- Como se chamava essa embarcação fenícia?

Galé.
3- Há mais de 500 anos, as especiarias eram muito apreciadas e procuradas pelos
europeus.
a) Observe as especiarias a seguir. Depois, escreva o nome de cada uma delas no espaço
em branco, de acordo com as opções.
pimenta vermelha

noz-moscada

noz-moscada

canela

canela

pimenta

4- Em setembro do ano de 2018, ocorreu um incêndio no Museu Nacional, no Rio de
Janeiro. Sobre esse tema, leia o trecho da reportagem com atenção e responda às
questões.
“Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional, na Zona Norte do Rio, entre a noite
de domingo e a manhã desta segunda-feira (3). Maior museu de história natural do Brasil, o local
tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. [...]
Tesouros do acervo do Museu Nacional
• O crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas.
• Trono do rei de Daomé, presente dado por um rei africano a Dom João VI e um dos primeiros itens
do acervo do museu. [...]
• Múmias e objetos egípcios raros comprados por Dom Pedro I e Dom Pedro II, que formavam a
maior coleção egípcia da América Latina.”
O que se sabe sobre o incêndio no Museu Nacional, no Rio. G1, 4 set. 2018. Disponível em: . Acesso em: 20
dez. 2018.

a- O que foi destruído pelo incêndio?
Foram destruídos fósseis, objetos e livros raros, múmias.
b- Por que o evento provocou uma perda para a humanidade?
O incêndio destruiu fontes históricas importantes para o conhecimento da história da
humanidade.
c- Dentre os itens atingidos pelo incêndio está o crânio de Luzia. Explique a importância
dele para a história do continente americano.
Luzia foi o ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil, com cerca de 11 mil anos.
Uma vez que o crânio tinha características mais próximas dos atuais africanos e
aborígenes australianos que dos mongoloides, a descoberta de Luzia suscitou entre os
cientistas a hipótese de que houve migração de povos não asiáticos para a América.
5- Na época das grandes navegações, os portugueses e os espanhóis enfrentavam muitas
dificuldades em suas viagens marítimas, como o aparecimento de doenças e a distribuição
racionada dos alimentos. Naquela época, os navegadores tinham muito medo do que
poderiam encontrar no oceano e também do formato da Terra.
a- Assinale com um X o que realmente podia acontecer nas viagens marítimas:
(

) Os marinheiros serem devorados por serpentes marinhas.

( X ) Surgir uma grande tempestade.
(

) A caravela despencar em um abismo.

( X ) Faltar alimentos para os tripulantes.

6- Cite o nome de 1 produto utilizado nas primeiras trocas comerciais.
Sugestão de resposta. Peixe.
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