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FRENTE C 
 
Resoluções 
 
01. Culturais: os iorubás possuíam uma mesma língua e uma base cultural comum. Eles produziam esculturas 

atraentes e realistas, como cabeças humanas feitas em bronze e de tamanho natural. A técnica utilizada na 
arte iorubá era da cera perdida, na qual, consistia em esculpir a peça desejada em cera de abelha. Após as 
diversas etapas retirava a peça de metal pronta. 
Econômicos: seus comerciantes tanto homens como mulheres circulavam por terra e pelos rios da região 
em canoas carregadas de produtos da floresta, além de objetos de couro, metal e marfim confeccionados 
por seus artesãos. Na cidade de Oió, havia bairros especializados em curtume, serralheria e fundição. 

 
02. Culturais: os bantos tinham o domínio da técnica da metalurgia, teciam tecidos de ráfia. O Manicongo 

recebia tributos das cidades vizinhas, e em troca, lhes oferecia proteção espiritual, pois era visto como 
intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos.  
Econômicos: os homens caçavam, pescavam e coletavam alimentos, já o trabalho na agricultura era feito 
por mulheres, com destaque para o sorgo. Além disso, os bantos criavam galinhas, porcos, carneiros, bois 
e cabras e praticavam o artesanato com a ráfia, forjavam o ferro e eram hábeis escultores. A moeda 
utilizada no Congo era o nzimbu, uma espécie de concha marinha.  

 
03. O principal aspecto cultural do Império do Mali está localizado na cidade de Tombuctu que se tornou um 

dos mais importantes centros culturais do mundo, reunindo cerca de 150 escolas de estudo do Corão, com 
milhares de estudantes vindos de vários lugares. Em Tombuctu foi erguida também a mesquita de 
Sankoré, onde passou a funcionar a universidade de mesmo nome. Além disso, havia bibliotecas na cidade. 

 
04. Os griôs eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções de 

seu povo. No passado,  eles eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores 
particulares de seus filhos. Os griôs ensinavam arte, conhecimento sobre as plantas, tradições, história e 
davam conselhos aos jovens príncipes. Além dos griôs contadores de história, havia também os griôs 
músicos e os cantores, que interpretavam e conservavam canções tradicionais. E, havia, ainda, mulheres 
griôs, que fazia o mesmo que os griôs homens. 

 
05. Houve uma aproximação do Manicongo à cultura portuguesa. Dentre as cartas trocadas entre o rei do 

Congo e o rei de Portugal, D. João III, o Manicongo solicitou o envio de professores, missionários, 
construtores e outros, para que o Reino do Congo fosse modernizado. O Manicongo também ordenou que 
fosse construída uma capela no seu reino e, na qual, o ele e seu filho foram batizados. Após a conversão 
do Manicongo ao catolicismo, houve um intenso tráfico de escravos, sendo um dos motivos que levou o 
reino ao declínio. 

 
06. O comércio transaariano era um rico comércio movimentado pelo interior do Deserto do Saara através de 

caravanas de povos berberes, beduínos e tuaregues. Os produtos mais valiosos nesse comércio eram ouro, 
sal, cobre e noz-de-cola. O meio de transporte utilizado por tais comerciantes era o camelo.  

 
 
 
 


