
 

 

 

 

 

 

 

 

www.colegioaryquintella.com.br 

 

 

 

 

Colégio Ary 

Quintella 

2229-9457 

 

Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 

 

 

Sistema 

Positivo de 

Ensino 

 

 

Sistema 

Positivo de 

Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões discursivas: 

1) Leia o texto a seguir: 

Considerada como o “berço da civilização” e denominada de Mesopotâmia, região que pertencia ao 

chamado Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras civilizações. Ao Norte da Mesopotâmia (Alta 

Mesopotâmia), ficava a Assíria, região mais árida, e ao sul (Baixa Mesopotâmia), ficava a Caldeia, região 

mais fértil. As cheias dos rios Tigre e Eufrates, que ocorriam entre junho e julho, provocavam grandes 

inundações, principalmente no sul. Quando as águas baixavam formavam um lodo que fertilizava o solo, 

tornavam a área ideal para o cultivo de cereais e frutas e para a criação de gado. O controle das cheias 

dos rios exigia um eficiente sistema de organização coletiva do trabalho, para a construção de diques de 

proteção, drenagem e canais de irrigação que levavam a água às regiões mais distantes. Por sua 

localização na passagem do Mar Mediterrâneo para o Golfo Pérsico, e sendo de fácil acesso para a 

Europa, a África e a Ásia, a planície mesopotâmica era uma região muito disputada atraindo povos de 

diversas origens, destacando-se os sumérios, os acádios, os amoritas (antigos babilônios), os assírios e os 

caldeus (novos babilônios). A história política da Mesopotâmia é marcada por sucessivas invasões, 

guerras, ascensão e declínio de diversos reinos e impérios. A principal realização cultural dos amoritas foi 

o Código de Hamurabi, o primeiro código escrito que a história registra era baseado no Direito Sumeriano, 

tendo por finalidade consolidar o poder do Estado e adequar-se ao desenvolvimento da economia 

mercantil. O Código de Hamurabi que influenciou muitas civilizações era composto por centenas de leis, 

dentre elas destacava-se a Lei de Talião (olho por olho, dente por dente), estabelecia que as punições 

fossem idênticas ao delito cometido. A pedra em que estavam gravadas as leis foi encontrada por 

arqueólogos em 1901 e acha-se guardada no Museu do Louvre, em Paris.  
Fragmento adaptado de http://www.historiamais.com/mesopotamia.htm  

O que significa a palavra Mesopotâmia? Por quê? 

“Terra entre rios”. As margens dos rios Tigre e Eufrates, depois de cheias, se tornavam  

férteis, próprias para o cultivo de cereais e frutas para a sobrevivência dos povos. 

 

2) Leia o boxe a seguir: 

Civilização egípcia entre todas as grandes civilizações, o Egito destacou-se pela organização de um forte 

Estado que comandou milhares de pessoas. Situada no nordeste da África, a civilização egípcia teve seu 

crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos fornecidos pelo Rio Nilo. Tomando conhecimento 

do sistema de cheias desse grande rio, os egípcios organizaram uma avançada atividade agrícola que 
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garantiu o sustento de um grande número de pessoas. Além dos fatores de ordem natural, devemos 

salientar que a presença de um Estado centralizado, comandado pela figura do faraó, teve relevante 

importância na organização de um grande número de trabalhadores subordinados ao mando do governo. 

Funcionários eram utilizados na demarcação de terras e cada camponês era obrigado a reservar parte da 

produção para o Estado. Legumes, cevada, trigo, uva e papiro estavam entre as culturas mais comuns 

neste território. 

Fragmento em http://www.brasilescola.com/historiag/egipcio.htm. Disponível em ago/14 4 5.  

Relacione o trecho do texto: a civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos 

hídricos fornecidos pelo Rio Nilo, com a famosa frase do historiador Heródoto “O Egito é uma dádiva do 

Rio Nilo” 

 

O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Possibilitava a  

pesca, boas colheitas e criação de animais por suas cheias serem regulares. 

 

Questões objetivas: 

1) Surgido na Antiga Mesopotâmia, é considerado o mais antigo código de leis escritas da humanidade: 

a) Lei das Doze Tábuas. 

b) Leis Draconianas. 

c) Dez Mandamentos. 

d) Código de Hamurábi.  

e) Lei Tessalônica 

2) Qual característica geográfica possibilitava a sobrevivência dos povos da Mesopotâmia? 

a) Presença de um vasto deserto com milhares de oásis. 

b) Muitas montanhas com presença de vales férteis. 

c) Presença de floresta com grande quantidade de animais e árvores frutíferas. 

d) Presença de dois rios (Tigres e Eufrates) que garantem margens férteis para a agricultura, 

água para beber e peixes.  

e) Ser uma região seca, sem áreas férteis. 

3) Leia as sentenças e classifique-as com V, caso sejam verdadeiras, e com F, caso sejam falsas. 

a) (V)  Nos templos religiosos na Mesopotâmia, foram desenvolvidas a escrita e a astronomia. 
b) (F)  Os textos cuneiformes mais antigos datam de 1.500 anos atrás. 
c) (V) Ao longo do tempo a escrita cuneiforme foi aperfeiçoada para a pictográfica e, posteriormente, 

para a ideográfica. 
d) (V) Os mesopotâmicos utilizaram seus conhecimentos astronômicos para planejar a agricultura: 

quando deveriam ser feitas a semeadura, a colheita, entre outros processos. 
e) (F) Na escrita cuneiforme, o texto era gravado na rocha. 
f)  (V) O conhecimento matemático auxiliou o desenvolvimento da astronomia e da agricultura. 

4) Qual o nome da escrita mesopotâmica? 

a) Sâncrito 
b) Demôtica 
c) Hieróglifos 
d) Cuneiforme  
e) Nabucodonosor 

http://www.brasilescola.com/historiag/egipcio.htm.%20Disponível%20em%20ago/14%204%205


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) A existência de cidades que já apresentavam um avançado conhecimento militar. 

6) Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? 

a) O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por 
sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. 

b) Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois sabiam ler e 
escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois a religião não era muito 
valorizada pela sociedade egípcia. 

c) A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem comercializados 
como mercadoria tinham vários direitos sociais. 

d) O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições egípcias todos 
podiam participar, menos os escravos e os camponeses. 

 
7) Sobre a religião no Egito Antigo é falso afirmar que: 

a) Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a técnica da 
mumificação. 

b) Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta 
(crença na existência de apenas um deus). 

c) Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses (religião politeísta). 
d) Na religião egípcia muitos animais eram considerados sagrados, como, por exemplo, gato, 

jacaré, água, serpente, etc. 

8) Na arquitetura do Egito Antigo podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função das 
pirâmides? 

a) Serviam como residência dos faraós e toda nobreza, por isso eram grandes e luxuosas. 
b) Para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. 
c) Servir de templo religioso, pois nelas eram realizados os rituais egípcios. 
d) Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida 

após a morte. 
 


