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MESOPOTÂMIA:
QUESTÕES

17/04/2020

 ORIGEM E EVOLUÇÃO HUMANA;
 ÁFRICA: NOSSO LUGAR DE ORIGEM;
 PRÉ – HISTÓRIA e suas fases;
 Origem dos Primeiros Hominídeos;
 Pinturas Rupestres.
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• AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES DA ANTIGUIDADE;
• O QUE SIGNIFICA CIVILIZAÇÃO?;
• ENTENDER COMO AS PRIMEIRAS CIDADES SURGIRAM;
• DOS GRUPOS NÔMADES ÀS CIDADES ;
• CIVILIZAÇÃO MESOPOTÂMICA;
• POVOS MESOPOTÂMICOS;
• QUESTÃO POLÍTICA E CULTURAL.
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O que significa CIVILIZAÇÃO?
Civilização equivale ao produto material e cultural do trabalho humano e às
transformações da natureza. Refere-se especialmente às organizações
sociais, políticas e simbólicas construídas pelo homem. Nesse sentido, todas
as culturas humanas podem ser consideradas civilizadas, rompendo com a
visão evolucionista e eurocêntrica construída durante o período de
conquistas pelos europeus.
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AS PRIMEIRAS CIDADES SURGIRAM ONDE?

 Nas proximidades de grandes
rios, onde se iniciou a atividade
agrícola. A união das pequenas
aldeias provocou a formação das
primeiras cidades que ficaram
conhecidas como civilizações
fluviais, pois ficavam em torno
de importantes rios.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/antiguidade
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DOS GRUPOS NÔMADES ÀS CIDADES
 Desenvolvimento da agricultura;
 Sedentarismo;
 Surgimento de aldeias (perímetro definido, moradias permanentes, cemitérios, depósitos para guardar bens e
alimentos). Estima-se que as aldeias do Neolítico tenham surgido há 11 mil anos.
Nas cidades estavam as construções públicas (ruas, pontes, templos, praças), o comércio (mercados e portos) e a
sede do governo (palácios). Para proteção, geralmente eram cercadas por muralhas, demarcando seus limites com
o campo da agricultura e do pastoreio.
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CIVILIZAÇÃO MESOPOTÂMICA
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’.


https://www.todamateria.com.br/civilizacao-mesopotamica/
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História da Mesopotâmia
O desenvolvimento da agricultura e a criação de animais aconteceram em diferentes
momentos e lugares. A Mesopotâmia foi uma das primeiras regiões em que essas
atividades ocorreram.
Inicialmente, os grupos que lá se estabeleceram eram basicamente caçadores-coletores
nômades e produziam instrumentos feitos de pedra, osso e madeira. Aos poucos, esses
grupos começaram a cultivar vegetais e animais. Graças à isso, eles passaram a
permanecer nos lugares que ocupavam, formando as primeiras aldeias.
Entre os produtos cultivados por eles, podemos citar a cevada, a tâmara, o linho,
o gergelim, a cebola, o alho, entre outros. Os primeiros animais a serem domesticados
foram ovelhas, cabras, porcos, bois e outros.
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TERESINA: A MESOPOTÂMIA DO NORDESTE

A Mesopotâmia do Nordeste – chamada assim por estar situada entre os rios
Poti e Parnaíba.
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02. Observe a imagem abaixo e responda:
a) Por que a região destacada é chamada
de crescente fértil?

b) O crescente fértil é banhado por
quais rios?
c) Qual a importância dos rios para
civilizações como a mesopotâmica

https://www.todamateria.com.br/civilizacao-mesopotamica/
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POVOS MESOPOTÂMICOS:

Pedra contendo escritas cuneiformes.
https://fatosdahistriamundial.wordpress.com/2016/02/02/
povos-da-mesopotamia/
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https://www.educabras.com/
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ASPECTOS POLÍTICOS:
• Cada

Cidade-Estado

determina

sua

estrutura política (monarquia);
• Teocracia: é o sistema de governo em que
as ações políticas jurídicas e policiais são
submetidas às normas de alguma religião.
O rei era um escolhido pelos deuses.
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Sociedade
• Sociedade estamental (posição social
determinada por critério de nascimento
e hereditariedade).
• Estrutura social:
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03. Os sumérios, povo antigo que habitou a Mesopotâmia, destacou-se
na construção de zigurates. O que eram estes zigurates?
a) Palácios onde viviam os reis e toda nobreza do povo sumério.
b) Canais de irrigação construídos nas margens dos rios Tigre e Eufrates.
c) Construções em formato de pirâmides, que eram usadas como locais
de armazenagem de gêneros agrícolas e também como templos
religiosos.
d) Torres de pedra construídas para proteger as cidades sumérias.
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04. O que foi o Código de Hamurabi, criado na Babilônia?
a) Conjunto de leis que organizava o comércio na região da Mesopotâmia.
b) Conjunto de leis e regras sociais criadas pelos assírios, cujo objetivo era
educar a população mesopotâmica.
c) Conjunto de leis criado pelo rei Hamurabi que definia punições severas
a quem cometesse crimes. Tinha como base a lei de talião: “olho por
olho, dente por dente”.
d) Conjunto de leis criado por Nabucodonosor II, que tinha como objetivo
principal cobrar impostos da população e punir os sonegadores.
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05. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na Antiguidade foram os
assírios. Qual das alternativas abaixo aponta características deste povo?
a) Tinham 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) Buscavam de forma pacífica unir todos os povos da Mesopotâmia em
prol de melhores condições de vida para todos.
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06. [Na Mesopotâmia,] todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não
eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na
exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram
principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados.

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.)

Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a:
A) internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações
de algodão, cevada e sésamo.
B) utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos
de gado bovino e caprino.
C) escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que
caracterizava o sistema econômico mesopotâmico como escravista.
D) servidão por dívidas, que provocava a submissão total, pelo resto da vida, dos
devedores aos credores.
E) obrigação de prestar serviços, devida por toda a população livre, nas obras realizadas
pelo rei, como templos ou muralhas.
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07. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais, políticas e
econômicas da Mesopotâmia.
I.

IAs condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era
praticada através de uma organização individualista.
II. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência
eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das
guerras.
III. Na Suméria, os templos e ziggurats foram construídos graças à riqueza que
os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da
população.
IV. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da
agricultura e da pecuária e também a formação do primeiro reino
unificado da história.
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Sobre as alternativas anteriores, é correto afirmar:
A) I e II são verdadeiras.
B) II e IV são verdadeiras.
C) I e IV são verdadeiras.
D) I e III são verdadeiras.
E) II e III são verdadeiras.
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08. A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre os dois quadros:
POVOS
A) SUMÉRIOS
B) ACÁDIOS
C) AMORITAS

CARACTERÍSTICAS
( ) Construíram a Grande Biblioteca de Nínive e eram
conhecidos por serem guerreiros temíveis.
( ) Formaram o Segundo Império da Babilônia e foram
conquistados em 539 a.C. pelos persas.
( ) Tiveram Sargão I como principal rei e formaram um dos
primeiros impérios centralizados da humanidade.

D) BABILÔNICOS

( ) 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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 Faça uma pesquisa sobre a região mesopotâmica em seu livro
didático. Basta procurar por ‘Mesopotâmia’ no sumário do livro.
 Na próxima aula iremos discutir sobre o que vocês pesquisaram.

@keuricampelo
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Egito: Localização, Economia e Sociedade.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/
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GABARITO:
1. D
2. .
3. C
4. C
5. A
6. E
7. D.E.B.A.C
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