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Lista 04 

 
01. As sociedades que, na Antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em 

comum o fato de: 
a) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a constituição de grandes 

civilizações hidráulicas. 
b) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e 

controlavam a produção de cereais. 
c) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade 

de controle hidráulico e da diferenciação social. 
d) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram 

a formação de grandes impérios milenares. 
 
02. [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.   
 
03. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é:  

a) a existência de um Estado centralizado e o monoteísmo;    
b) o monoteísmo e a agricultura;    
c) o comércio e o politeísmo;    
d) as Cidades-estados e o monoteísmo    
e) a agricultura e a forma de Estado centralizado.  

 
04. Região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço da 

civilização sumeriana devido ao fato de  
a) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas.    
b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade 

dos metais.    
c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento 

socioeconômico.    
d) possuir uma área agriculturável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates.    
e) abrigar um sistema hidrográfico ideal para locomoção de pessoas e apropriado   para 

desenvolvimento comercial. 
 
05. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na Antiguidade, após Zaratrusta, 

é:  
a) o politeísmo caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos nos templos religiosos. 
b) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades supremas.  
c) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.  
d) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos contidos nos Vedas  
e) a descrença na imortalidade da alma e na ressureição. 


