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5º ano.
Atividade de Fixação de História
1- Para identificar o sistema de crença de cada grupo, preencha com P para politeístas e
M para monoteístas.
( ) Gregos antigos
( ) Cristãos
( ) Mesopotâmicos
( ) Judeus
( ) Islâmicos
( ) Egípcios antigos
2- Associe as colunas de acordo com as informações de cada religião.
(H) Hinduísmo

(I) Iorubá

(B) Budismo

( ) Fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama.
( ) Sua filosofia religiosa está escrita em quatro livros chamados Vedas.
( ) Um dos maiores grupos linguísticos africanos que hoje ocupam a região da Nigéria e
outros países.
( ) Tem forte presença na China, Japão, Coreia do Sul, Sri-Lanka e Tailândia.
( ) Nessa religião existe um ser supremo: Olodumare ou Olorum.
( ) Reverencia centenas de divindades, entre elas: Brahma, Vishnu e Ganesha.
3- Dê dois exemplos do que podemos considerar cultura material e dois exemplos do que
podemos considerar cultura imaterial de um povo.
Cultura material: __________________________________________________________
Cultura imaterial: __________________________________________________________

4- Observe as imagens a seguir.

a) Qual material foi usado para essas construções?
R._______________________________________________________________________
5- Ambas construções acima eram utilizadas para fins religiosos. Quais características
mostram a importância da religiosidade para esses povos?
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6- Assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) No Egito antigo, a vida cotidiana girava em torno do Rio Nilo.
( ) Os egípcios não usavam o papiro para criar qualquer objeto que fosse útil no dia a dia.
( ) Nos centros antigos da Mesopotâmia havia artesãos, ferreiros, escribas e soldados.
( ) Os egípcios conheciam muito o corpo humano devido à prática da mumificação.
( ) Os egípcios não tinham noções sofisticadas de matemática e não tinham um sistema
próprio de numeração.

Ciente:_________________________________

