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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.



• 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/


MUITOS AINDA DEPENDEM DA PRÁTICA DA AGRICULTURA ÀS MARGENS DOS RIOS.

RIO TIGRE RIO EUFRATES
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Fonte: 
Google
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Pedra contendo escritas cuneiformes.https://fatosdahistriamundial.wordpress.com/2016/02/02/povos-
da-mesopotamia/



1. SUMÉRIOS - antes de 2000 a.C.

• Ocupavam o sul
• Cidades-Estados (Rivais/autônomas): UR, URUK, NIPUR,

LAGASH, ERIDU;
• Líder: PATESI (líder militar e religioso);
• Religião politeísta;
• Agricultura irrigada;
• Desenvolveram a roda, o arado de cobre, utilizaram força

animal para o transporte e construíram canais de irrigação
e diques;

• Construção de pirâmides chamadas de zigurates;
• INVENÇÃO DA ESCRITA CUNEIFORME. https://www.educabras.com/
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https://www.educabras.com/enem/materia/historia/historia_geral/aulas/civilizacoes_da_antiguidade_oriental
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Considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, a escrita cuneiforme
é definida como uma escrita produzida com o auxílio de objetos em formato de
cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por
volta de 3.500 a.C, na antiga Mesopotâmia.

A escrita representava pictogramas, que eram gravados em
tabuletas de argila (Foto: depositphotos).
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VÍDEO:Antiga Cidade de Ur-Nammu - Mesopotâmia!

https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys

O nome de Ur-Nammu é facilmente
reconhecível em cuneiforme. Esse é um
tablete do Templo de Inanna em Uruk,
do período Neo-Sumério, 2112-2095 a.C.
Via Ancient.eu

https://www.youtube.com/watch?v=HW5qszMSQys


Sargão I, ruínas de Nínive.

Museu de Bagdá, Iraque
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2. ACÁDIOS - antes de 2000 a.C.

•SARGÃO I: “REI DOS QUATRO CANTOS...”
•UNIFICAÇÃO DA MESOPOTÂMICA;
•Dominaram os Sumérios;
•Fundaram o Primeiro Império na Mesopotâmia;
•Todavia, disputas internas e invasões estrangeiras
levaram ao desaparecimento desse Império.
•Os acádios dominavam instrumentos bélicos
sofisticados para a época, como o arco e flecha, além
de lanças e obtiveram êxito contra os sumérios.



12

3. BABILÔNICOS (AMOTITAS) - (2000 a.C – 1750 a.C.)

•Grupo de invasores amoritas, vindos do deserto da Arábia;

•Capital: Babilônia, que era o grande centro urbano da Antiguidade Oriental – o

eixo econômico e cultural da região;

• Hamurabi que, além de unificar politicamente a Mesopotâmia, elaborou o

famoso Código de Hamurabi, primeiro código de leis escritas conhecido. Nele está

prevista a Lei do Talião (“olho por olho, dente por dente”);

•Rebeliões internas e invasões levaram ao enfraquecimento do Império e à

fragmentação do poder.



Com Hamurabi foi organizado 
um código de leis escritas tido 
como um dos mais antigos de 

que se tem notícia. O Código de 
Hamurabi determinava penas 

para delitos domésticos, 
comerciais, ligados à 

propriedade, à herança, à 
escravidão e a falsas acusações, 

sempre baseadas na lei de 
talião, que pregava o princípio 
do “olho por olho, dente por 

dente”.
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4. ASSÍRIOS- (1300 a.C. – 612 a.C.)

•Ocuparam o norte da Mesopotâmia, região rica em madeira e minério (cobre e
ferro)
•Capital: Assur
•Principal atividade econômica: pastoreio
•Militarismo: uso de cavalos e armas de ferro e crueldade com os derrotados de
guerra.
•Governante mais conhecido: Assurbanipal, que ampliou as fronteiras do império
e ordenou construção da principal biblioteca da Antiguidade Oriental em Nínive,
reunindo importante acervo cultural. Morreu em 631 a.C., passando a ocorrer
revoltas dos povos dominados que, chefiados pelos caldeus de Nabopolasar,
derrubaram o império por volta de 612 a.C.
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5. SEGUNDO IMPÉRIO BABILÔNICO - CALDEUS (612 a.C. – 539 a.C.)

• Origem semita. Após derrotar os assírios, estabeleceram seu poder sobre a
Mesopotâmia
• Capital: Babilônia
• Destaque para o governo de Nabucodonosor, quando foram construídas
grandes obras públicas, sobretudo templos e palácios; ordenou a construção dos
“Jardins Suspensos da Babilônia”. Além disso, ampliou as fronteiras do reino,
dominando a Fenícia, a Síria e Israel, escravizando os hebreus que ali habitavam
(“O Cativeiro da Babilônia”).
• A morte do imperador resultou no enfraquecimento do reino, que se tornou
alvo da expansão persa. Chefiados por Ciro I, os persas invadiram e dominaram a
Mesopotâmia, a qual se tornou província do Império Persa.
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https://www.xapuri.info/historia/assim-seriam-os-jardins-suspensos-da-babilonia/
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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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01. 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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• 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:



25

•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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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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Abraço e até a próxima aula. 

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.
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Egito: Localização, Economia e Sociedade.

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


