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ANALISAR AS ARTES PRODUZIDAS
PELOS POVOS MESOPOTÂMICOS E
EGÍPCIOS ATRAVÉS DE LEITURAS DE
OBRAS DESSE PERÍODO PERCEBENDO O
LEGADO DEIXADOS PELOS POVOS
ANTIGOS.
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• Anou - deus do Céu

• Enki – deus da Terra

• Nin-ur-sag – deus da Montanha

• Assur – deus Supremo

• A relação com os deuses era marcada pela total submissão às suas
vontades;
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• A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônicos, estava
ligada à religião.

• Quando os fiéis estavam reunidos, cantavam hinos em louvor dos
deuses, com acompanhamento de música.
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• https://www.youtube.com/watch?v=6hfQVcRWxts
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01- Quais os principais povos da Antiguidade habitaram a região
da Mesopotâmia?

A - Egípcios, gregos, romanos e hunos.
B - Babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios.
C - Visigodos, burgúndios, ostrogodos e vândalos.
D – Hebreus, hititas e egípcios.
E – Mesopotâmicos, hebreus e judeus.
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02- A escrita cuneiforme é feita com o auxilio de glifos, elementos que
iniciam um sistema pictográfico, onde

A) O símbolo representado expressava uma idéia.
B) As idéias sobrepõem as forma.
C) A cor tem mais importância que a mensagem.
D) Não existia a comunicação efetiva, mas aproximação da idéia.
E) Os símbolos estão ligados a individualidade dos reis.
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03- As construções criadas pelos sumérios e que foi também utilizada pelos
babilônicos e assírios, levava o adobe ,madeira e tijolos coloridos na sua
decorações. São conhecidos como
A) Zigurates.
B) Pirâmides.
C) Plator.
D) Falésias.
E) Templos
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04- Analise a imagem e responda, qual das alternativas traz características
dos povos Assírios?

A - Tinha na guerra sua principal atividade. Agiam de forma extremamente cruel nas
guerras e impunham castigos severos aos derrotados.
B - Gostavam muito de arte e, portanto, destacaram-se pela construção de escolas de arte
por toda Mesopotâmia.
C - Eram excelentes comerciantes, mantendo relações mercantis com gregos, egípcios e
hebreus.
D - Buscava de forma pacífica unir todos os povos da Mesopotâmia em prol de melhores
condições de vida para todos.
E- Buscava a ordem e os ideais de beleza e paz por onde passavam.
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05- A imagem representa cenas de guerra feitas em painéis de pedras
esculpidos em baixos-relevos e faz parte da arte

A) Egípcia.
B) Grega.
C) Mesopotâmica.
D) Romana.
E) Rupestre.


