


Conteúdo: Civilizações Antigas – Mesopotâmia.
· Compreender as civilizações antigas como berço do
modelo das sociedades atuais;
· Caracterizar os diferentes povos que formaram as
civilizações mesopotâmicas;
· Descrever a cultura, a religião e os conhecimentos
científicos dos povos da Mesopotâmia

Objetivos:
- Recursos: Imagens e Vídeos.

- Conteúdo para próxima aula:
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• RELIGIÃO:

• Os povos da antiga Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, adoravam vários
deuses, que representavam elementos da natureza. Acreditavam que esses deuses
– que habitariam os zigurates, templos em forma de pirâmides – podiam interferir
em sua vida, causando o bem e o mal.

• CULTURA:

• Destacaram-se na ciência, arquitetura e literatura. Observando o céu, os
sacerdotes desenvolveram os princípios da Astronomia e da Astrologia.

• Elaboraram o calendário dividindo o ano em doze meses e a semana em sete dias,
cada um dos quais dividido em dois períodos de doze horas.

• Desenvolveram ainda cálculos algébricos, dividiram o círculo em 360 graus e
calcularam as raízes quadrada e cúbica.
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1)Responda: Qual a importância dos rios para a história da 
humanidade?

2) Complete:
a) Palavra de origem grega, Mesopotâmia 
significa______________________.
b) A Mesopotâmia é a região do Oriente Médio que fica entre 
os rios _____________e____________ correspondendo a 
atual região do_______________.

3) RESPONDA: Cite os principais povos que se desenvolveram 
na Mesopotâmia?

4) RESPONDA: Quem foi Hamurabi e qual sua realização mais 
conhecida? Obrigada a TodXs e até a próxima aula =) 
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Conteúdo: Civilizações Antigas – Mesopotâmia.
Objetivos: 

 Compreender as civilizações antigas como berço do

modelo das sociedades atuais;

 Caracterizar os diferentes povos que formaram as

civilizações mesopotâmicas;

 Descrever a cultura, a religião e os conhecimentos

científicos dos povos da Mesopotâmia

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões. 



• a Mesopotâmia está situada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates,
na região conhecida como Crescente Fértil. Região fértil, embora localizada
em meio a montanhas e desertos.

 Mesopotâmia vem do grego

(meso = meio; potamos = água)

e significa ‘terra ou região entre rios’.
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A Mesopotâmia do Nordeste – chamada assim 
por estar situada entre os rios Poti e Parnaíba.
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VÍDEO 01: Grandes Civilizações - Mesopotâmia - Parte 1

https://www.youtube.com/watch?v=0U2hNdUb1ks&list=RDQMk4Y3KNOkjIg

VÍDEO 02: Grandes Civilizações - Mesopotâmia - Parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=CB6x45iNmUQ&list=RDQMk4Y3KNOkjIg
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1. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da antiguidade oriental, como
os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita
da humanidade, e os assírios, famosos por terem construído a Grande
Biblioteca de Nínive. O termo “Mesopotâmia” foi cunhado pelos gregos e seu
significado faz menção:

a) à posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates;

b) a uma lenda existente na região a respeito de um ser mítico;

c) à produção de tinta púrpura, que era parte importante do comércio da região;

d) à trajetória de um importante rei lendário conhecido a partir do registro da Epopeia de
Gilgamesh;

e) ao primeiro povo que habitou naquela região antes dos sumérios.
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02.A respeito dos povos mesopotâmicos, selecione a alternativa
VERDADEIRA:

a) Os acádios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida
como escrita cuneiforme.

b) Os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita alfabética da
humanidade.

c) O Código de Hamurábi tinha como lema a Lei de Talião, que defendia a ideia do
“olho por olho, dente por dente”.

d) Os caldeus tiveram como principal rei Assurbanípal, supostamente responsável
pela construção dos Jardins Suspensos da Babilônia.

e) Os assírios eram conhecidos por serem extremamente pacíficos, sem vocação para
a guerra.
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a) Sumérios
( ) Construíram a Grande Biblioteca de Nínive e eram conhecidos por
serem guerreiros temíveis.

b) Acádios
( ) Formaram o Segundo Império da Babilônia e foram conquistados em
539 a.C. pelos persas.

c) Amoritas
( ) Tiveram Sargão I como principal rei e formaram um dos primeiros
impérios centralizados da humanidade.

d) Assírios
( ) Organizavam-se em cidades-estado e construíam grandes templos
conhecidos como zigurates.

e) Caldeus
( ) Tiveram como grande rei Hamurábi e desenvolveram um código de
leis conhecido como Código de Hamurábi.
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03. A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre os
dois quadros:



04. Leia as afirmativas a seguir e encontre a alternativa FALSA:

a) Os sumérios organizavam-se em cidades-estado e destacavam-se cidades como Ur,
Uruk e Eridu.

b) Os acádios formaram um breve império que se desenvolveu sob a liderança de
Sargão I. Enfraqueceram-se a partir de rebeliões internas e da chegada de povos
estrangeiros.

c) Os amoritas ficaram conhecidos por ter constituído o Primeiro Império Babilônico.
Além de criar o Código de Hamurábi, o rei Hamurábi desenvolveu a agricultura na
Babilônia.

d) Os assírios constituíram uma sociedade extremamente militarizada, que, a partir
da guerra, formaram um vasto império centralizado.

e) Os caldeus tiveram na figura de Nabucodonosor o seu principal rei e foram
conquistados por Alexandre, o Grande, após a Batalha de Gaugamela.
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05 . Qual a característica geográfica positiva que a região apresentava aos
povos que ali viveram?

A - Presença de um vasto deserto com milhares de oásis.

B - Presença de florestas com grande quantidade de animais e árvores
frutíferas.

C - Muitas montanhas com presença de vales férteis.

D - Presença de dois rios (Tigre e Eufrates) que garantia margens férteis (na
época das cheias) para a agricultura, água para beber e peixes.
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06. Qual a característica geográfica positiva que a região apresentava aos
povos que ali viveram?

A - Presença de um vasto deserto com milhares de oásis.

B - Presença de florestas com grande quantidade de animais e árvores
frutíferas.

C - Muitas montanhas com presença de vales férteis.

D - Presença de dois rios (Tigre e Eufrates) que garantia margens férteis (na
época das cheias) para a agricultura, água para beber e peixes.
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1)Responda: Qual a importância dos rios para a história da 
humanidade?

2) Complete:
a) Palavra de origem grega, Mesopotâmia 
significa______________________.
b) A Mesopotâmia é a região do Oriente Médio que fica entre os 
rios _____________e____________ correspondendo a atual 
região do_______________.

3)RESPONDA: Cite os principais povos que se desenvolveram na 
Mesopotâmia?

4))RESPONDA: Quem foi Hamurabi e qual sua realização mais 
conhecida?


