QiD 3 – 6º ANO – PARTE 3 – HISTÓRIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 31 / 05 / 2017

GABARITO
1.

(1,0) O Crescente Fértil uma faixa de terra que se estende do norte da África até o golfo Pérsico. É
uma vasta área de 500 mil km2 , muito árida, com algumas extensões desérticas, porém irrigada
pelos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates. Os rios são de extrema importância para a manutenção da
agricultura.

2.

(1,0) Porque a maioria desses povos se desenvolveu próximo a rios para beneficiar a agricultura.

3.

(1,0) Mesopotâmia situava-se em um vale, localizado entre os rios Tigre e Eufrates.

4.

(1,0) Escrita cuneiforme.

5.

(1,0) O aluno poderá responder: - A escrita ajudava os sacerdotes a registrar o pagamento dos
tributos feito pelos agricultores. - A escrita ajudava os mercadores a registrar e controlar a
quantidade de cereais que eram comercializadas no exterior.

6.

(1,0) Pois acreditavam em vários deuses.

7. (1,0) O zigurate é uma forma de templo, criada pelos sumérios e comum para os babilônios e
assírios, construído na forma de pirâmides terraplanadas, também eram utilizados como
observatórios astronomicos.
8.

(1,0) Os povos da mesopotâmia eram politeístas e acreditava em vários deuses, já os hebreus
eram monoteístas.

9.

(1,0) O código é baseado na lei de talião, “olho por olho, dente por dente”, ou seja, um crime teria
uma punição equivalente.

10. (1,0) Não possuíam direitos iguais, pessoas livres e escravas tinham eram julgadas de forma
diferente como apresenta do item 9 do texto.

QiD 3 – 6º ANO – PARTE 3 – GEOGRAFIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 31 / 05 / 2017

GABARITO
OBSERVAÇÃO: (caro monitor, por favor, considerar ao máximo as respostas dos alunos, dando
metade do ponto, se necessário)
1. a) Norte, Sul, Leste e Oeste. (0,5)
b) Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. (0,5)
2. Depois que você tiver localizado o Cruzeiro do Sul, basta prolongar o braço maior da cruz quatro
vezes e meia e traçar uma linha imaginária até o horizonte que você encontrará o Sul. (1,0)
(Caro monitor de correção, o aluno poderá recorrer a um desenho para auxiliar sua resposta.
Estando correto, por favor, considerar)
3. (1,0) Isso acontece porque o planeta Terra tem um campo magnético que funciona como se fosse
um grande ímã. É sabido que pólos opostos se atraem; então, quando se coloca uma bússola - que
traz um ímã em si - em qualquer local do planeta, o ponteiro que representa o norte aponta para a
região cuja polaridade o atrai. Independentemente do local onde a pessoa estiver, tal ponteiro será
atraído pelo norte.
4. (1,0) É o movimento que aparentemente é o Sol que realiza durante o dia , mas que na verdade, é
resultado do movimento de Rotação da Terra.
5. (1,0) Os navegadores poderiam orientar-se com o Sol, já que é sabido que o Sol nasce a Leste e se
põe a Oeste. A partir de constelações como Cruzeiro do Sul e Polar do Norte –A cruzeiro do Sul
aponta em direção ao Polo Sul e a Polar do Norte em direção ao Norte. (o aluno pode recorrer ao
desenho – caso tiver pode dar como correto).
6. (1,0) Cruzeiro do Sul.
7. (0,5) a) Sudeste.
(0,5) b) Norte.
8. (0,25) a) mapa físico
(0,25) b) mapa histórico
(0,25) c) mapa demográfico
(0,25) d) mapa político
9. (2,0) A : 50 º N
100º O
B: 40 º N
80 º L
C: 20 º S
40 º O
D: 10 º S
20 º L
E: 60 º N
140 º L
F: Groelândia.
G: Alaska.
H: Antártida.
I: Austrália
J: Oceano Glacial Antártico.
Obs: Caro monitor, cada item vale 0,2. Por favor, só considerar do A até o E como corretos, se
o aluno indicar as direções (N, S, L e O).

