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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 4

1. São características do Rio Amarelo, exceto:

a) Com 5.464 quilômetros de extensão, é o maior rio chinês.
b) É conhecido como o “berço da civilização”.
c) É conhecido com o “lamento da China”.
d) Atualmente esse rio vem sofrendo com períodos contínuos de seca.
e) Em períodos de estiagem, a água do rio seca antes de chegar ao mar.

3. Sobre Buda, assinale a alternativa correta:

a) Sidarta Gautama nasceu no Sul da Índia.
b) Os ensinamentos de Buda formam a doutrina gautama.
c) Para vencer o sofrimento, Buda pregava a necessidade de controlar os desejos materiais e vi-
ver com moderação.
d) Para Buda, a satisfação material era de maior importância para o ser humano.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. Na Índia, atualmente, convivem diversas religiões. A maior parte da população segue o hinduís-
mo, mas há muitos adeptos do islamismo e do cristianismo. Complete o esquema com caracterís-
ticas das religiões.

        HINDUÍSMO                           CATOLICISMO                            ISLAMISMO
 

  
    

 

  
    

 

  

4. Leia atentamente.

“Um dos mais qualificados candidatos à oitava maravilha do mundo (e por muitos considerado a 
mais sensacional descoberta arqueológica do século XX), esse exército de soldados de terracota 
de 2.220 anos de idade, uma guarda de honra, em tamanho real, formada junto ao túmulo do 
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imperador [Ch`in Che], morto em 210 a. C., é um dos maiores tesouros culturais da China.
SCHULTZ, Patrícia. 1000 lugares para conhecer antes de morrer. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.

Agora responda:
a) O imperador apresentado pelo texto foi o primeiro a nascer na China unificada. Cite dois feitos 
de seu governo.
b) O que é terracota e o que representam esses soldados?

5. Nas residências mais luxuosas da dinastia Han, o dono da casa costumava promover banque-
tes, contratando bailarinos e bailarinas profissionais para animar os convidados. Indique quem 
eram os ricos dessa dinastia e suas práticas.

6. A China é famosa por produzir uma porcelana de alta qualidade e imcomparável beleza. Elabo-
re um texto que apresente as principais características da história dessas peças.

7. Pinte o fluxograma de acordo com a legenda abaixo.
 

Meditação, orações e prática da ioga. 

Aceitar o sofrimento. 

Renunciar aos desejos materiais. 

Superar as ilusões criadas pela 
ignorância. 

 
 Caminho do conhecimento.

 
 Caminho da santidade individual.

 
 Caminho da ação.
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8. Complete a tabela com pelo menos quatro exemplos para cada ítem.

Produção artesanal da antiga civilização indiana

Instrumentos e armas

Utensílios domésticos

Joias

9. O pouco que se sabe das crenças harapenses baseia-se no estudo de sinetes encontrados por 
arqueólogos nas ruínas de Harapa e Mohenjo- Daro. Com base em seus estudos, descreva como 
era a vida religiosa desse povo.

10. Complete com V (verdadeiro) e F (falso).
a) A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano são os livros chamados 
Vedas. (    )
b) O islã aceita somente dois principios do hinduísmo: o sistema de castas e a reencarnação. (    )
c) A matéria-prima utilizada para fabricar objetos de porcelana é a argila. (    )
d) A acupuntura é uma técnica utlizada para prevenir doenças e recuperar a saúde do corpo hu-
mano. (    )
e) O treinamento do Tai Chi Chuan é caracterizado por movimentos circulares. (    )


