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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;

•FOI PARA CASA: Pesquisa sobre a região mesopotâmica em seu livro

didático.



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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https://www.todamateria.com.br/civilizacao-mesopotamica/
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1. 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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02. 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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03. 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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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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Religião e Cultura
• Religião politeísta e antropomórfica;

• Não acreditavam em vida após a morte;

• Deuses: Shamash (deus sol e da justiça), Ishtar (deusa da fecundidade) e Marduc

(deus da Babilônia);

• Arquitetura desenvolvida: zigurates e Jardins Suspensos;

• ↑ astronomia;

• ↑ matemática;

• Escrita cuneiforme;

• Código de Hamurabi: 1º código de leis escrito (Lei de Talião: “olho por olho, dente 

por dente”).
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PRATICANDO

04. [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
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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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05. 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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VÍDEO: Grandes Civilizações Mesopotâmia Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=6zZlupxzLyk

O rei dos caldeus, Nabucodonosor, contempla parte dos seus domínios, numa imagem atual.

https://www.youtube.com/watch?v=6zZlupxzLyk
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O que mais lhe chamou 
atenção no vídeo que 
acabamos de assistir? 
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1. O CÓDIGO DE HAMURÁBI AINDA HOJE TEM UM CERTO DESTAQUE E
MUITOS SEGUIDORES. O QUE ESTABELECIA ESSE CÓDIGO?

2. ANALISE DUAS GRANDES CONTRIBUIÇÕES DOS MESOPOTÂMICOS
QUE PERDURAM ATÉ OS DIAS ATUAIS.

Abraço e até a próxima aula. 
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Egito: Localização, Economia e Sociedade.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/


