
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de: 

História (José Netto) – 1º Ano do Ensino Médio - Turma: 1002 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA HISTÓRIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidade 3 “Mesopotâmia” 
Unidade 4 “Egito” 
Unidade 5 “Hebreus, Fenícios e persas” 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05 – terça  

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05 – sábado 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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1)  

 

A lei de Talião foi comum às sociedades mesopotâmicas e estava presente em várias compilações de leis 

escritas desta região durante a antiguidade. Dentre estes códigos legais escritos da Mesopotâmia podemos 

citar: 

A) Código de Hamurabi 

B) Código Civil Romano 

C) Código Napoleônico 

D) Código Mosaico 

E) Vedas 

 

2) Os Babilônios transformaram a história humana com o Código de Hamurabi, um conjunto de leis para 

poder organizar e controlar a sociedade. Outras contribuições dos Babilônios são: 

A) constituíram um exército permanente, pirâmides e religião monoteísta. 

B) armamento bélico, estabelecimento de cidades e burocracia estatal. 

C) um rico e preciso calendário, desenvolveram conhecimento de astronomia e construções 

arquitetônicas. 

D) um complexo conjunto de funções econômicas, sociais e políticas. 

E) rituais funerários como a mumificação dos corpos, gerando desenvolvimento nos conhecimentos 

médicos. 
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3) A escrita cuneiforme dos mesopotâmios, utilizada principalmente em seus documentos religiosos e 

civis, era:  

A)  uma tentativa de representar os fonemas por meio de sinais; 

B) baseada em agrupamentos de letras formando sílabas; 

C) composta exclusivamente de sinais lineares e traços verticais; 

D) semelhante em seu desenho à escrita dos egípcios; 

E) uma representação figurada evocando a coisa ou o ser. 

 

4) No Iraque, o grupo extremista que se autoproclama Estado Islâmico (EI) ganhou bastante espaço após 

a invasão dessa região pelos Estados Unidos em 2003. Atualmente, este grupo também está em ação no 

país vizinho, a Síria. O grupo tem como fonte de renda, por exemplo, a exploração do petróleo: o Iraque é 

o segundo maior produtor mundial. Na região onde o EI estabeleceu o seu centro de operações, na cidade 

de Mossul, às margens do rio Tigre, o grupo se apoderou de poços de petróleo bastante produtivos, 

vendendo a partir de então o produto clandestinamente. (<http://tinyurl.com/jtkomzh> Acesso em: 

20.02.2016. Adaptado.)  Substituir enunciado: Além dos impactos sociais e econômicos provocados, o 

grupo em questão também destruiu patrimônios de antigas civilizações 

A) Da Mesopotâmia, como a Assíria. 

B) Do Ganges, como a Hindu. 

C) Do Sinai, como a Persa. 

D) Do Nilo, como a Babilônica. 

E) Da Grécia Antiga, como a Fenícia. 

 

5) Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? 

A) A presença do deserto do Saara que favoreceu o estabelecimento de aldeias na região. 

B) A existência de uma densa floresta tropical no nordeste do continente africano. 

C) A existência do rio Nilo que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de 

suas águas para diversas finalidades. 

D) O clima subtropical e o alto índice pluviométrico (índice de chuvas) no território egípcio, favorecendo 

a agricultura na região. 

E) As altas montanhas que envolviam a área possibilitaram um clima temperado, que possibilitou o seu 

desenvolvimento. 

 

6) A religião estava presente em todos os aspectos da vida no Antigo Egito. A medicina, inclusive, era 

impregnada de elementos mágicos e religiosos. A relação entre religião e medicina no Antigo Egito era 

evidente na medida em que  

A) as práticas médicas estavam voltadas apenas para o tratamento dos faraós, cuja imagem era associada 

aos deuses.  

B) as técnicas desenvolvidas na medicina foram estimuladas pela necessidade de preservar o corpo para a 

vida após a morte.  

C) os médicos, recrutados entre as mais altas camadas sociais, acumulavam também a função de 

promover o culto religioso.  

D) os médicos queriam prolongar a existência terrena, estimulados pelas crenças religiosas que negavam 

a imortalidade da alma.  

E) sacerdotes eram, além de religiosos, tinham educação nos métodos medicinais, logo tinham dupla 

função. 

 

 

 

 



 

7) Relacione o texto às proposições a seguir colocadas, assinalando a correta: 

“Ó senhor de todos! Rei de todas as casas. Nas decisões mais distantes fazes o Nilo celeste para que desça 

como chuva e açoite as montanhas, como um mar para regar os campos e jardins estranhos. Acima de 

tudo, porém, fazes o Nilo do Egito que emana do fundo da terra. E assim, com os teus raios, cuidas de 

nossas hortas. Nossas colheitas crescem, e crescem por ti (...). Tu estás em meu coração. Nenhum outro te 

conhece, a não ser teu filho Aknaton.” 

A) Destaca a função geradora da vida do Deus Amon e do faraó, responsáveis por tudo que existia no 

Egito.  

B) Mostra que o Sol, Áton, era encarnado na terra do faraó Aknaton.  

C) Evidencia que o alimento e a vida do homem dependiam do grande Deus Tebano.  

D)  O texto acima assinala o caráter ideológico na sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada 

ao Deus principal e reforçando seu papel político.  

E) Mostra a profunda ligação mística entre o faraó e o Deus que dominou o Egito no Médio Império.  

 

8)  

 

 

 

 

 

Representação dos Hebreus deixando o Egito (David Roberts) 

 Por volta do ano 1250 a.C os hebreus realizaram um episódio que ficou conhecido como Êxodo, 

em que: 

A) fugiram da escravização egípcia retornando a palestina. 

B) viajaram rumo às américas para expandir a fé cristã. 

C) enfrentaram o proselitismo de Maomé saindo derrotados. 

D) rumavam ao Estado de Israel após ter saqueado o Egito. 

E) adotaram como oficial o culto à múltiplos deuses. 

9) Cite duas medidas de Dario I, no Império Persa. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10) Cite uma característica da religião zoroastrista: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


