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• 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. 



AS PRIMEIRAS CIDADES SURGIRAM ONDE? 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/antiguidade

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


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/

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


TERESINA: A MESOPOTÂMIA DO NORDESTE 

A Mesopotâmia do Nordeste – chamada assim por estar situada entre os rios 
Poti e Parnaíba.
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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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01. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se 
autodenominavam “as cabeças negras” e a região na qual habitavam denominavam 
de “terra de Sumer”.
Sobre este povo, assinale o correto.

A) Eram sedentários. Agricultores, realizaram obras de irrigação e canalização dos 
rios. Construíram as primeiras cidades fortificadas que funcionaram como cidades-
estados. Utilizavam técnicas de metalurgia e a escrita.

B) Oriundos de diversos grupos étnicos, vindos do deserto da Síria, 
começaram a penetrar aos poucos nos territórios da região 
mesopotâmica em busca de terras agricultáveis. Eram conhecidos 
pela sua habilidade no comércio.
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C) Eram, sobretudo, comerciantes e artesãos. Sem nenhuma aquisição 
cultural significativa. Fundaram um império unitário com um regime 
político único. Descendentes dos semitas, foram os primeiros a buscar uma 
religião monoteíta.

D) Eram nômades, voltados para a guerra e a conquista de novos 
territórios. Ao contrário de outros povos, repudiavam o comércio, não 
possuíam uma cultura definida ou uma religião organizada, com um 
panteão e seus ritos.
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02. “O Código Hamurabi, um bloco de pedras com 2,25 metros de altura, encontra-se 
hoje no Museu do Louvre, em Paris. Dos muitos artigos de lei nele gravados, cerca de 
250 já foram decifrados. Com isso, informações sobre a sociedade mesopotâmica 
puderam ser reveladas.” 

(FIGUEIRA, D. História. São Paulo: Ática, 2003, p. 26).

Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as afirmativas abaixo sobre a 
sociedade mesopotâmica e o seu código de leis:

( ) A chamada Lei de Talião (talionis, em latim, significa “tal” ou “igual”) apareceu 
pela primeira vez no Código de Hamurabi. Ela pregava o princípio do “olho por olho, 
dente por dente”, ou seja, ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano 
causado.
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( ) O Código de Hamurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. 
Abrange, entre outros temas, a regulamentação e o exercício das profissões, fixando 
a remuneração dos trabalhadores e as normas a respeito do casamento, da 
assistência às viúvas, aos órfãos, aos pobres, etc.
( ) Na maioria das sociedades atuais, a Lei de Talião não é mais aplicada. No entanto, 
há países do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Na 
Arábia Saudita, no Iêmen e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos 
cortadas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo:
A) V – F – V
B) V – V – V
C) F – V – F
D) F – F – V
E) F – F – F
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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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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:

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. As civilizações da Mesopotâmia e a do Egito desenvolveram-se em regiões 
semi-áridas, onde se construíram grandes obras hidráulicas.
Em razão disso, a estrutura sociopolítica assumiu a forma de Estado, que 
passou a:  

A) definir, como diretriz para a vida econômica, o desenvolvimento do artesanato e do 
comércio, o que implicava a construção de portos bem equipados.

B) desenvolver as atividades econômicas com base nas comunidades coletivistas e na 
propriedade comum da terra e dos canais de drenagem.

C) organizar a produção comunitária das aldeias, controlar diques e canais de irrigação 
e apropriar-se dos excedentes produtivos.

D) estimular a formação de grandes latifúndios, utilizar a escravidão individual e 
administrar as obras de drenagem e de irrigação.
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06. As águas dos rios Tigre e Eufrates permitiram o desenvolvimento de uma rica 
cultura agrícola e o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia. Todavia, a 
agricultura só começou a progredir quando os povos da região desenvolveram 
estruturas complexas.

(Fausto Henrique Gomes Nogueira e Marcos Alexandre Capellari. Ser protagonista, 2010. Adaptado.)

As estruturas complexas referidas no texto relacionam-se, diretamente, 

A) à unificação das leis, dos impostos e da moeda para organizar a administração de 
um grande império.

B) às inovações na contabilidade dos recursos naturais por meio da criação de um 
alfabeto fonético mais prático do que a escrita cuneiforme.

C)  ao desenvolvimento dos centros urbanos e à exploração comercial de bens 
manufaturados.

D) ao aperfeiçoamento técnico que propiciou a realização de obras para controlar os 
recursos hídricos.
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POVOS CARACTERÍSTICAS

A) SUMÉRIOS ( ) Construíram a Grande Biblioteca de Nínive e eram 
conhecidos por serem guerreiros temíveis.

B) ACÁDIOS ( ) Formaram o Segundo Império da Babilônia e foram 
conquistados em 539 a.C. pelos persas.

C) AMORITAS ( ) 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.

07. A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre os dois quadros:
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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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