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1. Leia o texto e, a seguir, observe a imagem. 

[...] Os incas criaram um eficiente instrumento de controle populacional e de 

bens como: quantidade de ouro, de madeira cortada, de comida produzida etc.  

O registro desse controle do patrimônio do Império Inca era feito através dos 

chamados quipus [...]. 

[...] compostos de lã de lhama ou alpaca, ou de algodão, com um cordão 

principal, a partir do qual muitos cordões pingentes são pendurados, sendo feitos nós 

que indicam valores numéricos segundo um sistema decimal [...].  

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. O uso dos quipus como ferramenta de controle tributário e de accountability dos 

incas. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. São Paulo, v. 19, n. 66, p. 613-626, dez. 2017. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-48922017000400613&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

Reprodução/Museu Brooklyn, Nova York, EUA 

 

De acordo com a leitura do texto e a observação da imagem, podemos dizer que os incas utilizavam 
os quipus principalmente como:  

a) acessório de beleza pessoal. 

b) forma de registro de contas. 

c) item de pesca nos rios. 

d) objeto para registros de estrelas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-colombianos) 

Habilidade 
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 
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Justificativas 

a O aluno identifica erroneamente que os quipus seriam acessórios de beleza pessoal. 

b 
O aluno identifica corretamente que os quipus serviam de instrumentos de 
contabilidade, para o registo de contas. 

c 
O aluno identifica erroneamente que os quipus eram utilizados como um instrumento 
de pesca. 

d 
O aluno identifica que os quipus eram instrumentos para registrar quantidades, mas 
confunde a finalidade de registro que eles possuíam, indicando que auxiliavam em 
estudos astronômicos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca abordar um instrumento utilizado pelos incas em seus registros cotidianos. 
Releia o texto com os alunos e busque auxiliá-los em sua interpretação. Converse sobre a 
importância que esses instrumentos tinham para essas populações, buscando estabelecer 
um paralelo com as formas de registro e contabilidade de informações utilizados na 
atualidade. Dessa forma, espera-se que o aluno obtenha uma compreensão mais 
aprofundada sobre um dos aspectos culturais dos incas. O professor poderá aproveitar a 
oportunidade para explorar outras formas de registro usadas por sociedades pré-
colombianas, como os códices maias e astecas.  

 

2. Leia o texto a seguir: 

Como no Egito, a não ser em caso de isenção concedida pelos governos, toda 

a população, com exceção de um punhado de privilegiados, estava obrigada à corveia 

para os trabalhos de irrigação, tarefas agrícolas ou construções públicas; e a prestar 

serviço militar [...]. 

CARDOSO, Ciro F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade: ensaio introdutório e coletânea de fontes primárias. 

Rio de Janeiro: Graal, 2003. p. 46.  

Corveia: trabalho obrigatório feito para o Estado. 

O texto faz referência a um tipo de trabalho realizado tanto Egito antigo como na Mesopotâmia, 
que também podemos chamar de: 

a) trabalho remunerado. 

b) servidão coletiva.  

c) escravidão pessoal.  

d) trabalho livre. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África) 

Habilidade (EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a O aluno não identifica que o texto não aborda uma forma de trabalho remunerado. 

b 
O aluno identifica corretamente a relação de trabalho abordada no texto como 
servidão coletiva. 
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c 
O aluno reconhece que o texto aborda um tipo de trabalho compulsório, mas não o 
distingue entre a servidão coletiva e a escravidão pessoal. 

d O aluno não identifica que o texto não aborda um tipo de trabalho livre.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de ajudar o aluno a compreender o que era servidão coletiva, um 
dos tipos de trabalho compulsório que existiu nas sociedades antigas. Releia o texto com os 
alunos e busque auxiliar na sua interpretação. Revise com os alunos os conceitos de 
“escravo”, “servo” e “trabalhador livre”, para que eles possam distingui-los. Dessa forma, 
espera-se que o aluno construa uma noção mais abrangente sobre as formas de trabalho 
existentes no Egito antigo e que o professor possua mais recursos para discutir, em sala de 
aula, aspectos econômicos relevantes dessas formas de trabalho. 

 

3. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram um dos primeiros povos a desenvolver um sistema de 
escrita. Podemos observar, na imagem a seguir, como essa escrita era registrada. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Contrato sumério relativo à venda de um campo e de uma casa. Shuruppak, c. 2600 a.C.  

A escrita suméria ficou conhecida como 

a) hieroglífica. 

b) latina.  

c) cuneiforme.  

d) hierática. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-colombianos) 

Habilidade 
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no 
Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 
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Justificativas 

a O aluno confunde a escrita suméria com a escrita egípcia. 

b O aluno confunde a escrita suméria com o sistema de escrita latino. 

c O aluno identifica corretamente o nome pelo qual ficou conhecida a escrita suméria. 

d O aluno confunde a escrita suméria com a escrita egípcia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é levar o aluno a compreender que a escrita é algo antigo em nosso 
mundo e que diferentes sociedades produziram diferentes formas de registros. Ajude os 
alunos a interpretar a imagem perguntando: “Qual objeto teria sido utilizado na elaboração 
desses símbolos?” Depois de ouvir as respostas, relembre que os sumérios costumavam 
escrever com uma cunha. Espera-se que o aluno consiga relacionar a cunha com o nome da 
escrita e a forma como se dava o seu registro em placas de barro, madeira ou pedra. 
Converse sobre as outras formas de escrita da Antiguidade, como os hieróglifos e a escrita 
hierática, diferenciando-as da escrita cuneiforme. Assim, espera-se que o aluno construa 
uma noção mais abrangente acerca das diferentes formas de escrita da Antiguidade, com 
destaque para a escrita cuneiforme, considerada uma das mais antigas de que se tem 
registro. A partir da questão, o professor terá maiores recursos para discutir, em sala de aula, 
aspectos culturais e políticos associados à criação da escrita nas sociedades da Antiguidade. 

 

4. Observe a imagem a seguir. 

Reprodução/Museu Brooklyn, Nova York, EUA 

 

A estátua acima, feita no Egito antigo, representa um dos grupos sociais que tinha uma importante 
função para a sociedade, relativa ao:  

a) comando das tropas egípcias e controle das fronteiras. 

b) governo dos servos e controle da produção agrícola. 

c) plantio de alimentos e pagamento de impostos. 

d) controle jurídico e econômico através da escrita.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África) 

Habilidade 
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 
organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque 
para as relações entre senhores e servos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a O comando das tropas e o controle das fronteiras eram atribuições dos faraós.  

b 
O governo dos servos e o controle da produção agrícola eram atribuições dos faraós. 
Além disso, os faraós eram representados com muitos adornos, o que não é o caso da 
figura representada na estátua.  

c 
O camponês era responsável pelo cultivo da terra e pagamento de impostos, e, na 
imagem, não há elemento algum que indique a prática dessas atividades e outras 
exercidas por camponeses. 

d 
O aluno identifica corretamente a representação do escriba na estátua, especialmente 
em função de sua posição corporal e do papiro que está segurando.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão aborda um dos grupos sociais do Egito antigo, o dos escribas. Revise com os 
alunos os diferentes grupos sociais egípcios e suas funções. Converse sobre a importância de 
existir um grupo responsável por elaborar os documentos escritos relacionados à 
contabilização de mercadorias e pagamentos, além de escrever obras religiosas e literárias. 
Peça aos alunos que descrevam a estátua para, assim, praticar sua habilidade de 
interpretação. Dessa forma, espera-se que o aluno construa uma noção mais abrangente 
sobre as formas de trabalho e as principais funções de cada grupo na sociedade egípcia. 

 

5. Leia o texto a seguir: 

As origens da escravidão egípcia eram, quanto aos escravos estrangeiros [...] a 

captura na guerra, o comércio (feito por mercadores estrangeiros), a prole dos 

escravos e, no Reino Novo, o tributo imposto às regiões dominadas (o qual incluía 

cativos). [...] 

CARDOSO, Ciro. O trabalho compulsório na Antiguidade: ensaio introdutório e coletânea de fontes primárias. 

Rio de Janeiro: Graal, 2003. p. 35. 

Prole: filhos ou filhas de uma pessoa.  

Cativo: que ou quem perdeu sua liberdade; preso, encarcerado, escravo. 

De acordo com o texto, a escravidão no Egito antigo tinha diferentes origens. O texto não cita 
como casos de escravidão:  

a) prisioneiros de guerra. 

b) filhos de escravos. 

c) comércio feito por mercadores estrangeiros. 

d) egípcios pertencentes à nobreza. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África) 

Habilidade (EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a 
O aluno não reconhece pelo texto-base que ser um prisioneiro de guerra era uma das 
origens da escravidão. 

b 
O aluno não identifica pelo texto-base que os filhos de escravos herdavam a condição 
dos pais. 

c 
O aluno não identifica pelo texto-base que os escravos eram tidos como mercadorias, e 
que poderiam ser, dessa forma, comercializados. 

d 
O aluno identifica corretamente que os egípcios pertencentes à nobreza não são 
citados no texto-base. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca fazer o aluno refletir sobre as origens da escravidão no mundo antigo. 
Busque reler o texto com os alunos, auxiliando-os na sua interpretação. Converse com a 
turma sobre a diferença entre escravidão e trabalho livre. Dessa forma, espera-se que o 
aluno construa uma noção mais abrangente sobre a escravidão no Egito antigo e os critérios 
utilizados para que indivíduos fossem escravizados. Assim, o professor terá mais ferramentas 
para discutir, em sala de aula, aspectos econômicos e políticos relacionados à escravidão no 
Egito, diferenciando também esse tipo de trabalho das estruturas de servidão. 

 

6. Leia o texto a seguir: 

O kuraqa Vilca Xagua queria construir um canal para irrigar seus campos. Mas 

dois enormes rochedos barravam a passagem, e todos os esforços para deslocá-los 

tinham sido vãos. O senhor convocou os melhores feiticeiros da região e ordenou que 

encontrassem um meio para que a água pudesse achar um caminho entre as pedras. 

[...] 

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. História do Novo Mundo: da descoberta à conquista, uma experiência europeia, 1492-1550. 

São Paulo: Edusp, 2001. p. 34-35. 

Kuraqa: chefe.  

O texto faz referência a um tipo de construção inca que foi muito útil para a sociedade, os 
aquedutos. Identifique como os aquedutos facilitaram a ocupação territorial inca.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-colombianos) 

Habilidade 
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 
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Grade de correção 
✓ 

Os aquedutos serviam para transportar a água para regiões afastadas dos rios e 
abastecer a sociedade. No trecho “O kuraqa Vilca Xagua queria construir um canal 
para irrigar seus campos”, fica evidente que a água era importante para irrigar as 
plantações, sobretudo na região montanhosa ocupada pelos incas, cortada pela 
cordilheira dos Andes. 

 Considerar incorretas as respostas que não identifiquem a função dos aquedutos e 
sua importância para a sociedade inca. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca abordar uma das construções incas que facilitou a ocupação do território e 
a vida em sociedade. Releia o texto com os alunos e explique o seu conteúdo, auxiliando-os 
em sua interpretação. Relembre a eles como se deu o desenvolvimento cultural e técnico dos 
incas, buscando exemplificar alguns dos feitos que marcam seus conhecimentos: metalurgia, 
pavimentação de estradas, aquedutos, canais de irrigação etc. Apresente imagens dessas 
construções para ilustrar seu argumento, projetando-as em sala de aula, e busque fazer com 
que o aluno avalie a importância de cada uma delas. Espera-se, assim, que o aluno 
desenvolva uma noção mais abrangente sobre as principais características das sociedades 
originárias americanas. 

 

7. Leia o relato a seguir: 

[...] Entregando-se a uma incessante — e angustiante — interrogação sobre os 

astros, ele mediu, com espantosa precisão, seus movimentos aparentes. 

Naturalmente, o Sol e a Lua o atraíam mais que tudo, assim como o planeta Vênus [...]. 

Desde os primeiros séculos de nossa era [...] esses povos possuíram — caso único na 

história da humanidade — dois calendários dos quais se serviam simultaneamente [...]. 

GENDROP, Paul. A civilização maia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.  

Com base no texto, identifique quais eram os principais elementos observados pelos maias para 
elaborar seus calendários. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-colombianos) 

Habilidade 
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 
✓ Os maias elaboraram calendários complexos com base na observação astronômica, 

especialmente os movimentos do Sol, da Lua e do planeta Vênus. 

 Considerar incorretas respostas nas quais o aluno não identifique a relação entre o 
calendário maia e seus conhecimentos astronômicos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão aborda a elaboração dos calendários pelos maias, que, para isso, baseavam-se na 
observação astronômica. Converse com os alunos sobre como essas observações possibilitaram 
aos maias o desenvolvimento de calendários precisos. Relembre que os conhecimentos 
astronômicos também são usados em nossa sociedade para organizar e contar os dias, os 
meses e as estações. Aponte como era relevante para a sociedade maia ter domínio da 
passagem do tempo e entender melhor os ciclos da natureza e da agricultura. Mostre que até 
hoje nossos calendários trazem os ciclos lunares. Dessa forma, espera-se que o aluno obtenha 
uma compreensão mais aprofundada acerca da passagem do tempo em diferentes culturas e 
que o professor consiga abordar as semelhanças e diferenças de culturas do passado em 
relação à cultura contemporânea na percepção e contagem do tempo. 
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8. Leia o texto a seguir. 

As razões de haver-se constituído um Império Egípcio na Ásia são discutidas. 

Tradicionalmente tal fato era atribuído à necessidade de um controle estratégico [...] 

do corredor sírio-palestino, rota de qualquer invasão terrestre do Egito [...]. Outros 

autores, porém, preferem atribuir a expansão ao desejo de controlar rotas de 

comércio para garantir o abastecimento de produtos de luxo e de matérias-primas [...], 

além de propiciar a cobrança de tributos. [...] 

CARDOSO, Ciro F. S. O Egito Antigo. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 67.  

Propiciar: proporcionar as condições para a realização de algo; permitir. 

O texto apresenta um tipo de organização política que marcou o Egito antigo, o império. Com base 
no que é mencionado, identifique as razões que levaram os egípcios a escolher esse tipo de 
organização.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As diferentes formas de organização política na África: reinos, impérios, cidades-estados e 
sociedades linhageiras ou aldeias 

Habilidade 
(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes 
formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

✓ 
O texto aponta duas possíveis razões para os egípcios terem escolhido o formato 
imperial: estabelecer controle territorial estratégico com a finalidade de evitar uma 
invasão e o desejo de controlar rotas de comércio, que possibilitaria a cobrança de 
tributos. 

 
Considerar incorretas as respostas nas quais o aluno não identifique as possíveis 
causas que levaram os egípcios a optar pelo governo imperial, de acordo com o 
texto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca abordar as razões apontadas por estudiosos para a constituição do império, 
uma das formas de organização política que marcou o Egito antigo. Converse com os alunos 
sobre essa e outras formas de organização política existentes na Antiguidade. Releia o texto 
com os alunos para ajudá-los a entender melhor seu conteúdo. Discuta as razões apontadas 
pelo texto que levaram os egípcios a formarem um império, demonstrando que esse modelo 
beneficiava os egípcios. Dessa forma, espera-se que o professor consiga estabelecer uma 
noção de “império” em sala de aula, apontando as peculiaridades do Império Egípcio. 
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9. Leia o texto a seguir. 

Essa é uma hipótese bastante aceita até agora pelos egiptólogos. Defende que 

a prática da escrita, no Egito primitivo, veio da Mesopotâmia, junto com outros 

avanços civilizatórios, como o uso do metal e da construção de casas com tijolos de 

barro. [...] 

DOBERSTEIN, Arnoldo Walter. O Egito Antigo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. Disponível em: 

<www.pucrs.br/edipucrs/oegitoantigo.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

Egiptólogo: pessoa que se dedica ao estudo do Egito antigo. 

Com base no texto, explique uma hipótese aceita pelos egiptólogos a respeito de como a escrita 
surgiu no Egito.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-colombianos) 

Habilidade 
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no 
Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 
✓ 

A partir do texto, o aluno pode afirmar que a escrita egípcia foi trazida da 
Mesopotâmia com outros conhecimentos, como o uso do metal e a construção de 
casas com tijolos de barro. 

 Considerar incorretas as respostas que apontem que a escrita surgiu no Egito antigo 
sem a influência da cultura mesopotâmica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca abordar o surgimento da escrita e as trocas culturais entre os povos. 
Converse com os alunos a respeito da escrita a da sua importância para registrar 
informações. Aponte que o contato entre diferentes povos pode possibilitar trocas muito 
valiosas, como no caso dos povos egípcios com os mesopotâmicos. Comente sobre os 
diferentes tipos de alfabetos que existem no mundo (grego, latino, chinês, árabe, etc.) e sua 
origem. Espera-se, com isso, que o aluno compreenda que o conhecimento – mesmo na 
Antiguidade – se difunde pelos mais diversos e, por vezes, esparsos territórios. O professor 
poderá utilizar a oportunidade para explorar outros exemplos que indiquem como se deram 
as conexões culturais na Antiguidade, refletindo, por exemplo, sobre a relação entre o 
sistema jurídico e gramatical egípcio e mesopotâmico. 
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10. Observe a imagem a seguir.  

Reprodução/Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA 

 

A imagem traz a representação de uma cena comum no Egito antigo. Identifique e caracterize o 
grupo social representado na imagem.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África) 

Habilidade 
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 
organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque 
para as relações entre senhores e servos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

✓ 

Na imagem, é possível identificar camponeses realizando atividades relacionadas à 
agricultura, como a aragem do campo, o lançamento de sementes na terra e a 
colheita. Como características principais dessa camada social, podem ser 
mencionadas: viviam em aldeias, dedicavam-se à agricultura e à criação de animais, 
caçavam, pescavam e viviam em um regime de servidão coletiva. 

 
Devem ser consideradas incorretas as respostas nas quais o aluno não identifique o 
grupo social representado na imagem ou não indique algumas das principais 
características desse grupo corretamente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão aborda a composição social do Egito antigo, especificamente a camada dos 
camponeses, que desempenhavam a agricultura: uma das mais importantes atividades dessa 
sociedade. Além disso, a questão possibilita ao aluno praticar sua habilidade de interpretar 
imagens, oferecendo a oportunidade de aplicar os conhecimentos aprendidos sobre o tema. 
Sugerimos que o professor apresente aos alunos outras imagens para ilustrar as diferentes 
camadas sociais do Egito antigo. Com base na análise dessas imagens, os alunos poderão 
debater a importância de cada um desses grupos e, assim, compreender a divisão do 
trabalho no Egito antigo e as características dos principais grupos sociais. 

 


