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O QUE VOCÊ DEVE ESTUDAR? 

 
Módulo 9: OS INCAS – UMA VIAGEM PELA AMÉRICA DO SUL 
- Conceito de civilização, Estado e império; 

- As fontes históricas utilizadas para estudar os incas; 

- Origem mitológica dos incas; 

- Origem histórica dos incas; 

- A civilização inca: kurakas, ayllus, princípio da reciprocidade (any);  

- A formação do Estado inca e o poder do Sapa Inca; 

- O Império inca: características, organização, controle; 

 

Módulo 10: OS INCAS – SOCIEDADE E CULTURA 

- A sociedade inca: divisão social do trabalho e pirâmide social; 

- Funções do Sapa Inca, sacerdotes, funcionários do Estado, mamaconas, comerciantes, artesãos, soldados, famílias 

rurais, etc. 

- Agricultura em terraços e canais de irrigação; conservação de alimentos; construções inca, redes de estradas e 

sistema de comunicações; 

- Religião inca. 

 
Módulo 11: África – um continente de muitas realidades 

- Características naturais do continente africano: clima, vegetação, etc.; 

- A diversidade do povo africano e os grupos étnicos; 

- Mitos de criação de povos africanos: o mito Bambara e o mito dos Iorubás; 

- Fontes de pesquisa sobre os povos africanos (fontes históricas utilizadas para estudar os povos africanos). 

 

Módulo 12:  África – raízes de grandes histórias 

- Muitas respostas ao desafio da sobrevivência: os diversos povos que vivem e viveram na África ao longo do tempo; 

- Conceitos: vilas, aldeias, reinos e impérios; 

- Localização de reinos africanos no espaço geográfico e no tempo cronológico;  

- Séculos e números romanos; 

- Os berberes, os soninké e o bantos; 

 

 
 

NÃO ESQUEÇA: 

Os textos e os exercícios da apostila devem ser estudados e revisados.  

Os slides, vídeos e as postagens no blog são materiais importantes para a 

compreensão das aulas e a realização da prova.  

Bons estudos!!!!!!! 


