
 

Capítulo 6- Mesopotâmia 

(MOMENTO EXERCÍCIO) 

 

1. A história da Mesopotâmia foi a história de um único povo? 

Justifique sua resposta. 

 

2. O que era a região do Crescente Fértil? Por que era uma 

região tão disputada entre diversas civilizações? Explique. 

 
3.  Diversos povos da Mesopotâmia apresentavam 

características semelhantes em relação à religião. Quais 

eram estas semelhanças? Explique-as.  

 

4.  Qual era a forma de organização política dos povos da 

Mesopotâmia? Explique-as.  

 
5. Explique a origem e a importância dos seguintes legados 

culturais dos povos da Mesopotâmia: 
a) Escrita cuneiforme; 

b) Código de Hamurabi; 

c) Biblioteca de Nínive. 

 

6. Ao estudar os diferentes povos mesopotâmicos, notamos 

que a guerra era muito frequente. Qual destes povos eram 

os guerreiros mais temíveis da região? Por quê? 

 

7. Desenha a pirâmide social da Mesopotâmia e caracterize 

cada grupo social.  

GABARITO 

1) Não, a história da Mesopotâmia é marcada por diversos povos e 

civilizações como os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus que 

disputavam o controle da região.  

2) Crescente Fértil é uma região localizada entre os rios Tigre, Eufrates, 

Jordão e Nilo, tem um formato que se assemelha ao de uma lua 

crescente. Foi nessa região que se desenvolveram as primeiras 

populações sedentárias da humanidade, que passou pela revolução 

agrícola e, posteriormente, pela revolução urbana. 
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 Esta região foi bastante disputada porque abrangia os rios Tigre e 

Eufrates. E as cheias dos rios que os circundavam, produziam vales com 

solos férteis (adubo natural rico em nutrientes) favoráveis para a prática 

da agricultura, principal meio de subsistência, o que garantia a 

sobrevivência de seus povos e o desenvolvimento de suas civilizações por 

meio dos sistemas de irrigação e drenagem de pântanos, por exemplo. 

 

3) A religião dos povos da Mesopotâmia era o politeísmo, isto é, acreditavam 

em vários deuses. Além disso, suas sociedades eram teocráticas, ou seja, 

política e religião se misturavam. Eles acreditavam, por exemplo, que o 

rei/imperador era o escolhido dos deuses, e isso que legitimava o seu 

poder.  

 

4) A organização dos povos da Mesopotâmia se baseava em cidade-estado 

e império. Os sumérios se organizavam em cidades-estado, isto é, entidades 

política e economicamente independentes entre si. Isso significa que cada 

cidade-estado suméria possuía um rei próprio, com instituições políticas e 

econômicas distintas umas das outras. Já os demais povos e civilizações da 

Mesopotâmia (acádios, amoritas, assírios e caldeus) se organizavam em 

império, isto é, uma organização política centralizada, ou seja, o rei/imperador 

concentrava o poder político, militar e religioso em suas mãos. E tinha como 

objetivo sua expansão territorial por meio de guerras. Os amoritas, por 

exemplo, formaram o Primeiro Império Babilônico. 

 

5)   a) escrita cuneiforme: Os sumérios criaram a escrita cuneiforme porque 

tinham a necessidade de registrar a colheita, a contabilidade e a administração, 

pois facilitavam no registro de bens, impostos, marcas de propriedade, cálculos, 

transações comerciais, etc. 

b) Código de Hamurabi: é um conjunto de leis criado por volta de 1780 

a.C. na Mesopotâmia pelo rei babilônico Hamurabi. Se baseia no Princípio de 

Talião, que pode ser resumida no famoso versículo encontrado no Livro de 

Levítico “olho por olho, dente por dente”. Isto quer dizer que todo crime 

cometido teria uma punição proporcional. No Código de Hamurabi, as leis não 

eram equitativas, pois a aplicação variava se o indivíduo era livre, escravo ou 

servo, homem ou mulher. Foi formado por 282 leis da antiga Babilônia. 

c) Biblioteca de Nínive: é um legado cultural dos Assírios. Ela pertencia 

ao rei assírio Assurbanipal (século V a.C.) e era composta por uma 

coleção de mais ou menos 25 mil plaquetas de argila (material usado 

para escrita na época), com textos em cuneiforme, muitos deles 

bilíngues, em sumeriano e acádico. Considerada a primeira biblioteca da 

história, a Biblioteca de Nínive guardava compilações de diversos tipos 

de texto: cartilhas sobre o mundo natural, geografia, matemática, 

astrologia e medicina; manuais de exorcismo, códigos de leis; relatos de 

aventuras e textos religiosos....  



6) Os assírios eram os mais temíveis. Isso porque eles formaram um 

poderoso Império militar. Com o uso de ferro, os assírios puderam criar 

armas mais resistentes que as de seus inimigos. O exército era 

organizado e formado por arqueiros e lanceiros, além de carros de guerra 

e cavalos. Este forte Estado militarizado aplicava aos povos conquistados 

a escravidão, e em vários casos, o esfolamento vivo em pedras, o corte 

de vários membros do corpo, torturas e deportação em massa das 

populações conquistadas. Isto é, eram cruéis com seus inimigos. 

Acreditavam que estavam realizando uma oferenda aos seus deuses. 

 

7) A pirâmide social da Mesopotâmia pode ser representada da seguinte 

maneira: 

 

A sociedade era estamental, ou seja, sem mobilidade social significativa. A 

posição social era estabelecida pelo nascimento. A sociedade era altamente 

hierarquizada e desigual. Era dividida da seguinte forma: 

 – Rei (imperador/chefe político e religioso) e a família real: governavam e 

concentravam grande parte da riqueza. O rei era considerado uma espécie de 
representante divino na Terra. 
– Sacerdotes: eram os responsáveis pelos rituais religiosos e desfrutavam de 

alguns privilégios na sociedade. 
– Militares: possuíam uma boa posição social, principalmente os que ocupavam 

posições de comando. Eram guerreiros, portanto, responsáveis pela proteção 
das cidades. 

- Comerciantes: responsáveis pelas trocas comerciais entre as cidades e povos. 
- artesãos e camponeses:  os camponeses trabalhavam principalmente na 
agricultura, e os artesãos trabalhavam na produção de artesanato. 

 – Escravos: geralmente eram prisioneiros de guerra transformados em 
escravos e eram trabalhadores.  Atuavam, principalmente, na construção de 

obras públicas: zigurates, canais de irrigação, armazéns, reservatórios de água, 
estradas, etc. 


