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1. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais, políticas e econômicas 
da Mesopotâmia. 

 
I – As 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. 
 

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. 
 

2. 

   
O primeiro código de leis de que se tem conhecimento foi estabelecido pelos babilônicos por 
volta de XVIII a.C. Quais os princípios fundamentais do chamado “Código de Hamurábi”? 
  



 
 
3. Que importante contribuição dos Fenícios usamos até hoje? por que eles a desenvolveram? 
 
4. " ... essencialmente mercadores, exportavam pescado, vinhos, ouro e prata, armas, 
praticavam a pirataria, e desenvolviam um intenso comércio de escravos no 
Mediterrâneo..."  
 
O texto refere-se a características que identificam, na Antiguidade Oriental, os 
a) fenícios. 
b) hebreus. 
c) caldeus. 
d) egípcios. 
e) persas. 
 
5. Na Antiguidade muitos povos consideravam que as doenças eram enviadas pelos 
deuses. No final do século VIII a.C., quando os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém e 
ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta acometeu o acampamento matando muitos 
soldados. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, considerou essa epidemia uma bênção 
de Deus.  
 
Nesse contexto, marque a alternativa INCORRETA sobre a religião dos hebreus:  
a) Os hebreus consideravam Deus como soberano absoluto, fonte de todo o Universo e dono 
de uma vontade suprema.     
b) O Deus hebreu era transcendente, não se identificava com nenhuma força natural; estava 
acima da natureza. 
c) Os hebreus consideravam Deus bom e que fazia exigências éticas ao seu povo.    
d) Deus para os hebreus era uno, soberano, transcendente e bom.    
e) Os hebreus acreditavam em vários deuses, habitava a natureza e fazia parte dela.  
 
6. Qual foi a política adotada pelos imperadores persas em relação a cultura dos povos por eles 
conquistados? 
 
7. A arte do Egito Antigo, além de estar inteiramente ligada às crenças religiosas, apresenta 
muitas informações sobre a sociedade da época. 
  

 
a) Qual fator geográfico propiciava, numa região cercada por deserto, a atividade produtiva 
representada pela imagem?  
 
b) Que significado religioso tinha para os egípcios a representação de cenas da vida cotidiana 
nos túmulos? 
  
 
 
 
 



8. 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. 
 
9. Qual foi a principal característica do Império Mauria na Índia Antiga? 
a) O desenvolvimento de técnicas de irrigação e da agricultura. 
b) O desenvolvimento da indústria de tecelagem. 
c) A criação de um sistema de comércio ultramarino, que estabelecia conexões com o 
continente americano. 
d) A criação de laboratórios para desenvolvimento de antídotos contra venenos de serpentes. 
e) O desenvolvimento de tecnologia nuclear. 
 

10. Preencha as frases abaixo. 
 
a) É o segundo maior rio da China, o Rio __________ é o berço da civilização chinesa. Sua 
coloração é uma referência aos sedimentos que o rio leva ao mar. Tem origem em uma 
elevação acima de 4.600 metros no planalto oriental do Tibete. 
 
b) Conhecido como o terceiro maior rio do mundo, o Rio __________ atravessa 10 províncias 
chinesas e milhares de vilarejos, é o rio mais longo a fluir em somente um único país. É nele 
que está localizada a Hidroelétrica das Três Gargantas. 
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Gabarito:  
 
1)b 4)a 5)e 8)b 9)a 
 
2) Em linhas gerais, o Código de Hamurábi foi baseado na anterior Lei de Talião, que 
preconizava o princípio do “olho por olho, dente por dente”. Dessa forma, podemos perceber 
que, em diversos casos, as leis escritas por Hamurábi privilegiavam a adoção de uma pena 
similar ao tipo de crime realizado pelo seu infrator. No entanto, quando estavam envolvidos 
indivíduos originários de classes sociais distintas, essas penas poderiam ser bastante variadas. 
  
3) Essa invenção foi o alfabeto fonético e seu desenvolvimento ocorreu para registrar de 
maneira eficiente e simplificada as informações e cálculos ligados, a pratica do comercio nos 
mares, principal atividade econômica dos Fenícios.  
 
6) os imperadores persas, geralmente, adotavam uma política de respeito pela cultura dos 
povos conquistados. Além de permitir-lhes que mantivessem seus costumes e sua religião, os 
persas ainda absorviam parte da cultura desses povos. Essa assimilação cultural pode ser 
percebida nas trocas culturais e artísticas com os Mesopotâmicos e Egípcios. 
 
7) a) a presença do Rio Nilo. É celebre a frase do historiador grego Heródoto, “O Egito é uma dádiva do 
Nilo”, que procura sintetizar a importância do rio para a produção na região. O processo de cheias e 
vazantes bastante regular garantia a fertilização da terra e água em abundância para as comunidades 

camponesas.  

b) Um dos fundamentos da religiosidade egípcia era a crença na vida após a morte. Por isso havia uma 

grande preocupação com os rituais de passagem e com a próxima vida. Nos túmulos eram 

representadas cenas do cotidiano e colocados objetos pessoais que parte da preparação para a vida 

eterna. 
 
 10) a - Rio Amarelo b - Yangtze 
 
    
 

  
 


