
 

 

01. No antigo Egito e na Mesopotâmia, assim como nos demais lugares onde foi inventada, a escrita esteve 
vinculada ao poder estatal. 
Este, por sua vez, dependeu de um certo tipo de economia para surgir e se desenvolver. 
Considerando as afirmações acima, explique as relações entre: 
a) escrita e Estado; 
b) Estado e economia. 

 

02. Na antiguidade Oriental, a existência de água e terras férteis foi fundamental para a formação de grandes 
civilizações, principalmente no chamado “Crescente Fértil”. 
Devido à presença de dois grandes rios, as terras hoje ocupadas pelo Iraque e pelo Kuwait foram alvo de 
disputas de vários povos que, sucessivamente constituíram complexas sociedades, chegando a formar 
grandes impérios. 
Aponte 2(dois) grandes impérios surgidos nesta região, na Antiguidade, destacando 2(duas) características 
de cada império, quer no aspecto social, político, econômico ou cultural. 

 

03. A busca por melhores condições de vida – tanto espaciais quanto socioculturais – tem sido uma constante 
na história de homens e mulheres em todos os tempos. 
a) O que significou para o povo hebreu o episódio da sua história reconhecido como o Êxodo? 
b) Como podem ser classificadas as migrações quanto ao seu espaço de deslocamento? 

 

04. No mundo antigo o homem encontrava-se quase totalmente submetido aos desígnios da natureza, que 
determinava seu destino. Mas, à medida que o homem deixou de ser apenas um elemento natural e 
passou a ser social, ou seja, dotado de cultura, a natureza passou a condicionar, e não a determinar a ação 
do homem. Assim considerando, explique a relação entre homem e natureza nas sociedades do Oriente 
Próximo. 

 

05. Quando Anu, o Sublime, Rei dos Deuses, com Enlil, o Senhor do Céu e da Terra, o Mestre do Destino do 
País, atribuíram a Marduk, o primogênito de Enki, poder sobre todos os povos, fazendo-o prevalecer sobre 
todos os outros Deuses, quando pronunciaram meu nome, Hamurabi, príncipe devoto, adorador dos 
Deuses, para que eu fizesse reluzir a ordem no país, aniquilasse os malfeitores e malvados, proibisse os 
poderosos de oprimir os fracos e, alçando-me como o Sol sobre os homens, iluminasse todo o país (...). 

(Código de Hamurabi.) 
 

Escrito por volta de 1750 a.C., esquecido durante mais de 3 mil anos e encontrado em 1902, o Código de 
Hamurabi, hoje no Museu do Louvre, é uma estela de pedra dura, mais ou menos cilíndrica, de 2,25 m de 
altura por 1,80 m de circunferência média. 

(Jean Bottero, História Viva, ano III, n.º 29.) 
 

a) A partir do primeiro texto, relacione poder e religião na sociedade babilônica. 
b) Justifique, historicamente, a presença do Código de Hamurabi no Museu do Louvre, em Paris, França. 

 

06. O primeiro código de leis de que se tem conhecimento foi estabelecido pelos babilônios por volta de XVIII 
a. C.  
Quais os princípios fundamentais do chamado “Código de Hamurábi”? 

 

07. BRASÍLIA - Irritada com a versão de Hollywood para a guerra entre gregos e persas no filme ‘300 de 
Esparta’, a Embaixada do Irã em Brasília divulgou uma nota nesta quarta-feira na qual acusa o filme, que 
tem no elenco o brasileiro Rodrigo Santoro fazendo o papel do rei persa Xerxes, de ‘promover o conflito 
entre as civilizações’. 

(Jornal O Globo, 04/04/2007). 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos, responda as questões que seguem. 
a) Qual a ligação histórica entre os povos iraniano e persa? 
b) Como ficaram conhecidas as guerras entre gregos e persas na Antigüidade? 
c) Qual a motivação principal das guerras mencionadas no item anterior? 
d) Cite dois motivos do conflito diplomático entre Irã e EUA nos dias de hoje. 

 

08. Um dos mais antigos registros escritos conhecidos surgiu no Egito. A região foi também berço do Estado e 
da diferenciação social. Escrever requeria anos de aprendizado e apenas alguns poucos, como os escribas, 
dedicavam-se a essa tarefa. 
Nos dias atuais, o conceito de analfabetismo mudou. A Unesco adota a noção de analfabeto funcional: 
pessoa capaz de escrever e de ler frases simples, mas que não consegue usar informações escritas para 
satisfazer suas necessidades diárias e para desenvolver seu conhecimento. Explique para que servia a 
escrita no Egito antigo e relacione o conceito contemporâneo de analfabetismo com a idéia de exclusão 
social. 
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09. Num antigo documento egípcio, um pai dá o seguinte conselho ao filho: 
Decide-te pela escrita, e estarás protegido do trabalho árduo de qualquer tipo; poderás ser um magistrado 
de elevada reputação. O escriba está livre dos trabalhos manuais [...] é ele quem dá ordens [...]. Não tens 
na mão a palheta do escriba? É ela que estabelece a diferença entre o que és e o homem que segura o 
remo. 

(apud Luiz Koshiba, História – origens, estrutura e processos.) 
A partir do texto, discuta o significado da escrita nas sociedades antigas. 

 
10.  

 
(Egito: tumba de Sennedjem e de sua esposa. Século XIII a.C.) 

 
A arte do Egito Antigo, além de estar inteiramente ligada às crenças religiosas, apresenta muitas 
informações sobre a sociedade da época. 
a) Qual fator geográfico propiciava, numa região cercada por deserto, a atividade produtiva representada 

pela imagem? 
b) Que significado religioso tinha para os egípcios a representação de cenas da vida cotidiana nos 

túmulos? 
 
11. É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 

ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à 
palavra que profere. 
Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. (...) 
Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região de savana ao 
sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter 
sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, 
grande vetor de “forças etéreas”, não era utilizada sem prudência. Inúmeros fatores – religiosos, mágicos 
ou sociais – concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão oral (...). 

(A. Hampaté Bâ. A tradição viva. In: J. Ki-Zerbo 
(org.). História geral da África, 1982.) 

Escreva sobre a importância da criação da escrita na diferenciação entre sociedades pré-históricas e 
históricas, que esteve presente, durante muito tempo, no pensamento europeu. 

 
12. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“préhistória”. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos: 
a) o significado da revolução neolítica; 
b) as limitações conceituais do termo “pré-história”. 

 
13. A forma como as sociedades organizam as suas atividades produtivas se transforma ao longo do tempo e 

vem marcando mudanças históricas importantes. 
Na transição do período Paleolítico para o período Neolítico, observam-se importantes mudanças. Descreva 
quais são elas. 

 
14. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“pré-história”. Neste período ocorre o surgimento do homem, surgimento o qual é marcado por duas 
teorias principais de explicação. Sendo assim, destaque e explique cada uma dessas duas teorias que se 
confrontam na busca por este entendimento. 

 
15. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“pré-história”. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos: 
a) mencione as três fases deste período; 
b) Dê as principais características da primeira destas fases. 

 
16. Muitas são as teorias que explicam como foi e qual foi o percurso do homem para chegar à América. Diante 

deste contexto, mencione e explique detalhadamente quais são as duas teorias principais que se divergem 
nesse sentido. 

 
17. Entre as primeiras Civilizações Orientais, a Civilização Egípcia sobressaiu-se como uma das mais grandiosas 

e a mais duradoura. As necessidades de desenvolvimento da agricultura irrigada nas margens do rio Nilo 
exigiam uma direção centralizada. Nessas circunstâncias, a Civilização do Egito Antigo organizou-se em 
torno de uma Monarquia.  
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Entre as imagens mais populares ligadas ao Egito Antigo, estão as pirâmides. As mais conhecidas são as de 
Gizé, construídas no primeiro período da história política do Estado Egípcio, entre 3200 e 2300 a.C., 
conhecido como “Antigo Império”, retratadas na Figura abaixo. 
 

 
Disponível em:<www.suapesquisa.com/monumentos/piramides_gize.htm>.  

Acesso em: 12 ago. 2010. 
 
a) Mencione e comente duas características do Governo no Egito Antigo.  
b) Explique o significado das pirâmides, relacionando-as ao poder no Egito Antigo. 

 
18. Grandes civilizações começaram a se formar por volta de 7 mil anos atrás [...]. Essas civilizações, pelas 

suas características, são chamadas de sociedades agrárias ou férteis, mas existem ainda outras 
denominações, como Impérios Teocráticos de Regadio.  

ARRUDA, José J. de A; PILETTI, Nelson. Toda a história –  
História geral e história do Brasil. São Paulo: Ática, 2000. p. 17. 

O texto refere-se ao nascimento das primeiras civilizações humanas no Crescente Fértil. Sobre este 
assunto, 
a) identifique três dessas grandes civilizações, uma no continente africano e duas no asiático.  
b) Explique o significado da expressão “Impérios Teocráticos de Regadio”.  

 
19. Leia a citação e analise a figura a seguir. 

 
“Construir é uma atividade fundamental para o soberano egípcio.” 
(DESPLANCQUES, S. Egito Antigo. Porto Alegre: L&PM, 2009. p.28. Coleção L&PM Pocket. Série 
Encyclopaedia.) 
 

 
(Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6 

c/Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg/800px-Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg>. Acesso em: 2 out. 2014.) 
 
A citação da historiadora Sophie Desplancques faz alusão ao Egito Antigo, especificamente ao período 
conhecido como Antigo Império, considerado uma fase de estabilidade política por parte significativa da 
historiografia, bem como uma “idade de ouro” de sua civilização, por parte dos próprios egípcios. 
Com base na citação, na figura e nos conhecimentos sobre o Antigo Império, explique um elemento que 
transmita a noção de poder ligada aos Faraós no Egito Antigo. 

 
20. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação a alma ou a fera ao 

homem; são os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que dela se obtém. Partindo dos 
nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, por que, para eles, nada é mais 
fácil de observar. 

Aristóteles, Política. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d., p.26. 
 

Aristóteles escreveu esse texto no IV século a.C., momento do início da expansão macedônica sobre as 
cidades-Estados gregas escravistas. A partir do fragmento, identifique dois argumentos que justificam a 
escravidão no mundo greco-romano. 
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GABARITO:  
 
01.  

a) A escrita era um elemento importante de poder e controle nas mãos de uma elite dirigente. Essa elite 
compunha o quadro da organização das chamadas "sociedades de regadio" em que o Estado passa a 
definir a organização do trabalho. 

b) Na região conhecida como "crescente fértil" estruturou-se um Estado teocrático que, a partir do 
controle das terras e das águas com canais de irrigação e drenagem (fala-se de uma origem hidráulica 
do Estado), mostrou-se eficiente na coordenação da agricultura e de grandes construções, como as 
pirâmides no Egito. 

 
02. não fornecido pela UFG 
 
03.  

a) O episódio reconhecido como Êxodo significou, para o povo hebreu, a libertação de sua condição de 
povo escravo, submisso aos caprichos dos mandatários egípcios, e, contrariamente, a possibilidade de 
acesso a uma vida social, político-religiosa, e econômica, livre, autônoma e produtiva. 

b) As migrações podem ser classificadas como internas, quando ocorrem dentro de um mesmo país, e, 
externas ou internacionais, quando implicam a travessia de uma ou mais fronteiras. 

 
04. O caráter da relação entre homem e natureza nas sociedades do Oriente Próximo pode ser exemplificado 

pela importância das cheias periódicas do rio Nilo, no Egito, e dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia 
(“terra entre rios”). Nessas sociedades, criou-se uma verdadeira deificação da natureza. A dependência do 
homem em relação à natureza ajudou a construir um universo simbólico e religioso, capaz de gerar 
explicações sobrenaturais para seus momentos de fertilidade e de fome. A crença egípcia na imortalidade e 
o politeísmo antropozoomórfico das duas sociedades têm vínculos profundos com o seu desenvolvimento 
econômico, cultural e religioso, que ajudam a explicar a longa duração de suas histórias. 

 
05.  

a) Como a maioria das civilizações que floresceram na Antiguidade Oriental, do ponto de vista político 
havia na Babilônia um regime teocrático no qual os governantes eram identificados às divindades e 
exerciam um poder absoluto sobre a sociedade, principalmente por intermédio do controle dos 
sistemas de regadio. Nestes termos, o discurso religioso se prestava como legitimador do exercício do 
poder dos governantes sobre a sociedade. 

b) A região mesopotâmica na época da descoberta do código fazia parte do debilitado Império Turco. 
Nesse mesmo momento, as potências industriais do Ocidente europeu exerciam um virtual controle 
político e econômico sobre estas regiões, tendo ocorrido uma efetiva partilha dos bens culturais dessas 
civilizações antigas entre os estados colonialistas, tais como atestam os acervos do Museu do Louvre, 
na França, do Museu Etnográfico em Berlim e do Museu Britânico. 

 
06. O “Código de Hamurábi” foi um conjunto de leis tradicionais supostamente reunidas pelo rei babilônico de 

mesmo nome. Ao contrário da lei romana, base do Direito moderno, partia da suposição da culpa do 
acusado, que deveria provar sua inocência. Sua estrutura baseava-se na Lei de Talião: olho por olho, dente 
por dente. A punição deveria ser equivalente ao crime cometido. 

 
07. O povo iraniano descende dos antigos persas, que estabeleceram no planalto iraniano, no período 

compreendido entre os séculos VI a.C e IV a.C, um poderoso império. No final do século V a.C, o Império 
Persa dominou as colônias gregas na Ásia Menor e tentou conquistar a Grécia Continental, dando origem a 
um longo conflito que ficou conhecido como Guerras Médicas ou Guerras Persas. Uma das batalhas mais 
famosas deste conflito foi a “Batalha das Termópilas” (retratada no filme 300 de Esparta), na qual 
trezentos guerreiros espartanos enfrentaram o gigantesco exército do rei persa Xerxes. 
O conflito entre gregos e persas tinha como móvel fundamental a disputa pela supremacia 
marítimocomercial do Mundo Antigo, que tinha como uma de suas rotas primordiais o mar Egeu. No século 
XX (década de 1950), o Xá (rei) do Irã, Reza Pahlevi, empreendeu um movimento de modernização do 
país, que ficou conhecido como “Revolução Branca”. Nesse período, foram estabelecidos vários acordos 
políticos e comerciais com os EUA, especialmente no campo da exploração de petróleo. Esse movimento 
entrou em choque com a cultura mulçumana, levando a uma série de conflitos entre o governo e religiosos. 
Em 1979, a “Revolução Islâmica”, liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, transformou o país numa 
República Islâmica e rompeu todos os acordos comerciais com os EUA. Desde então, a Casa Branca vem 
tentando retomar, por meio de pressões diplomáticas e sanções comerciais, a influência política e 
econômica (sobretudo no campo da exploração de petróleo) que exercia sobre o Irã ao tempo do Xá. Nos 
últimos anos, o conflito diplomático foi agravado por denúncias feitas pelo Presidente George W. Bush de 
que o Irã favorece organizações terroristas e tenta desenvolver armas nucleares, bem como pelas 
declarações do Presidente Mahmud Ahmedinejad a favor da destruição do Estado de Israel, principal aliado 
dos EUA no Oriente Médio. 
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08. O Egito Antigo era um estado teocrático; todo o poder estava centralizado nas mãos do faraó. O governo 
era o senhor das terras, organizando o trabalho dos agricultores, que deveriam dedicar-se à construção de 
canais, diques e sistemas de irrigação, além de templos e palácios. A escrita torna-se um elemento 
importante para que o faraó e os escribas controlassem o conjunto da população, organizando o trabalho e 
definindo a cobrança dos impostos. A escrita era utilizada, ainda, na definição do calendário que 
estabelecia os momentos de plantio e colheita da safra; além de estar presente em inúmeros artefatos e 
espaços, ajudando a expressar os valores do governo e da religião. 
Atualmente, o conceito de analfabeto funcional referido no enunciado revela importância pelo fato de que o 
domínio da escrita num nível básico não é suficiente para o dia-a-dia, pois as aceleradas transformações 
tecnológicas e as enormes quantidades de informações difundidas pelos meios de comunicação exigem que 
a pessoa desenvolva a capacidade de analisar, compreender, interpretar e relacionar todos os dados 
disponíveis; dessa forma, torna-se extremamente importante um conhecimento aprofundado da escrita 
para garantir o acesso às melhores funções e empregos oferecidos no mercado de trabalho, e, enfim, ao 
exercício pleno da cidadania. 

 
09. O texto mostra que, nas sociedades do Oriente Antigo, a escrita tinha uma importância fundamental para a 

organização dos negócios do Estado, tanto no plano administrativo como no judiciário. Constituía também 
um elemento de distinção social, pois aqueles que a dominavam alcançavam estratos sociais mais eleva 
dos. E, embora o texto não o mencione, deve-se observar que a escrita era igualmente relevante na 
religião (elaboração de textos sagrados), nas atividades contábeis e nas transações mercantis. 

 
10.  

a) Trata-se do rio Nilo, que, com suas cheias, possibilitava amplas atividades agrícolas às suas margens. 
b) Os egípcios acreditavam na ressurreição e na vida após a morte. O funeral era acompanhado de 

oferendas aos deuses, representadas na tumba, ornada com desenhos que expressavam o desejo de 
uma boa passagem para a vida após a morte. 

 
11. O estabelecimento da História como disciplina no século XIX ocorreu no contexto de uma revolução 

científica mais ampla que, contrapondo-se a argumentos de autoridade, estabelecia um compromisso com 
a verdade. Por essa via, buscavam-se instrumentos que conferissem um grau mínimo de evidência e 
aproximação com a verdade em matéria de eventos históricos. Foi no interior desse contexto que se 
passou a considerar como provas de verdade e autenticidade registros escritos, que deveriam servir a 
partir de então como fontes e fundamentos para as afirmações do historiador. Assim, a tradicional divisão 
entre História e Pré-História determina que o período propriamente histórico ficava estabelecido a partir do 
aparecimento dos primeiros registros escritos, então conhecidos pelo homem, e a Pré-História como o 
período anterior à escrita. Modernamente, essa divisão tradicional – supondo que sociedades sem escrita 
"não tinham História" – é considerada ultrapassada; concomitantemente, ampliou-se de maneira 
significativa aquilo que pode ser considerado "fonte histórica" para a reconstrução de relatos sobre o 
passado de sociedades que não conheceram ou ainda não conhecem a escrita – e mesmo para sociedades 
com escrita –, como imagens, objetos, construções... 

 
12.  

a) Espera-se que o candidato aponte os seguintes significados da Revolução Neolítica: 
- Sedentarização 
- Agricultura 
- Cidades 

b) Espera que o candidato possa apontar os seguintes problemas conceituais: 
- Está permeado de eurocentrismo. 
- Utiliza um critério restrito de classificação cultural – a escrita. 
- Classifica as sociedades ágrafas como sendo a-históricas. 

 
13. Podem citar o surgimento da agricultura de subsistência e o sedentarismo 
 
14. Criacionismo e o evolucionismo. 
 
15.  

a) Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais 
b) o homem era nômade (não tinha residência fixa), não dominava a agricultura e a pecúria, eram 

coetores e caçadores. 
 
16. 1- Travessia pelo estreito de Bering: entre a sibéria (Rússia) e o Alasca (EUA). Depois de uma glaciação, 

houve a formação de uma ponte de gelo entre a Ásia e a América. 
2- Travessia pela oceania: foram navegando de ilha em ilha do oceano pacífico. 
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17.  
a) Duas características do governo no Egito Antigo  

O faraó era considerado um deus vivo, responsável pela proteção e prosperidade de seu 
povo (poder teocrático). A realeza divina foi a instituição básica da civilização egípcia. Para os povos 
do Egito Antigo, o rei era um deus, graças ao qual se vivia; era o pai e a mãe dos homens; um 
governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção 
do sistema de irrigação. Devido à crença na condição divina do faraó, acreditava-se que ele tinha o 
poder de controlar as forças da natureza em proveito dos egípcios – por exemplo, provocando as 
cheias periódicas do Nilo, o que assegurava boas colheitas.  
O recrutamento da mão de obra para as necessidades sociais. O poder do faraó estendia-se a 
todos os setores da sociedade. Os camponeses eram recrutados para servir como mineiros ou 
trabalhadores nas construções (“servidão coletiva”). O comércio exterior era monopólio do Estado e 
conduzido de acordo com as necessidades do reino.  
O auxílio dos funcionários no governo do Estado (escribas e vizir). Como senhor supremo, o 
faraó comandava um exército de funcionários que recolhiam impostos, fiscalizavam as obras de 
irrigação, administravam projetos de construção, controlavam a terra, mantinham registros e 
supervisionavam os armazéns governamentais, onde era guardado o cereal para o caso de uma má 
colheita.  
A palavra do faraó com poder de lei. Como a palavra do faraó era considerada uma manifestação 
divina, o Egito não possuía leis escritas. Todos os egípcios estavam sujeitos ao faraó e não havia 
nenhuma concepção de liberdade política. Eles acreditavam que a instituição da realeza datava da 
criação do Universo, era necessária e benéfica aos seres humanos, e que havia uma ordem divina do 
cosmos que propiciava a justiça e a segurança.  

b) Significado das pirâmides / poder  
A crença na vida após a morte levou à construção de grandes túmulos, sendo os mais importantes 
aqueles destinados aos faraós, cujo poder estava acima de todos. Os mais imponentes túmulos eram 
as pirâmides, que serviam de sepultura para os faraós e membros de sua família. Os faraós eram 
mumificados e embalsamados. Os egípcios acreditavam que todos se utilizariam do corpo e dos bens 
materiais numa outra vida. Aos faraós cabia a melhor mumificação, os mais decorados sarcófagos e os 
mais ricos rituais funerários. Tudo isso para reforçar e imortalizar seu poder. 

 
18.  

a) Espera-se que o candidato possa identificar os seguintes povos do crescente fértil: no continente 
asiático: assírios, babilônicos, caldeus, sumérios, fenícios, hebreus etc; no continente africano: 
egípcios. 

b) Espera-se que o candidato possa identificar a expressão “Impérios Teocráticos de Regadios” como uma 
referência ao conjunto de civilizações que tiveram como características comuns o aproveitamento 
econômico dos rios e desenvolvimento de um modelo político que identificava o chefe político à 
divindade. 

 
19. O candidato deve descrever uma característica da noção de poder ligada aos faraós no Egito Antigo 

presente na foto. Entre outros elementos, poderia citar que o faraó concentrava muito poder, resultando 
variadas atribuições: era o chefe do exército e liderava as tropas em guerras; a preservação e a ampliação 
das fronteiras do império egípcio; o comando do governo; sendo considerado de origem divina, o faraó era 
o senhor das terras, dos bens e dos homens. Somente um soberano com um poder ilimitado como o do 
faraó poderia coordenar os trabalhos de construção das edificações mostradas na imagem. O candidato 
pode indicar ainda a concepção religiosa egípcia que era um fator importante para motivar os faraós a 
construírem as pirâmides, uma vez que elas continham câmaras mortuárias, preservando o seu legado por 
toda a eternidade. 

 
20. A escravidão na Grécia Antiga se justifica pela dívida de indivíduos pauperizados e distantes dos círculos 

eupátridas. Porém, ganha no discurso de notáveis, como no do filósofo Aristóteles, legitimidade, a partir do 
estigma da inferioridade natural de homens que não descendem dos Helenos invasores, nem dos 
macedônios, que são assim reconhecidos como instrumentos ou ferramentas úteis para o trabalho manual, 
inadequados, portanto, ao trabalho intelectual, já que não são possuidores dessa qualidade espiritual. 

 
  
 
 
 


