
 
 

1ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História – Professor Admilson 

Questão 01 
Os Estados Teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e 
peculiaridades culturais. Os Egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano porque: 
 
a) se opunham ao politeísmo dominante na época. 
b) os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. 
c) depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado. 
d) construíram túmulos, em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. 
e) os camponeses constituíam categoria social inferior. 
Gab: C 
 
Questão 02 
O historiador grego Heródoto (484-420 a.C.) viajou muito e deixou vivas descrições com reflexões sobre 
os povos e as terras que conheceu.  Deve-se a ele a seguinte afirmação: "o Egito, para onde se dirigem 
os navios gregos, é uma dádiva do rio Nilo ". 
 
A partir da afirmação acima, ofereça subsídios adequados à compreensão da realidade meio físico/ação 
humana na formação da Civilização Egípcia. 
 
Questão 03  
Esta questão versa sobre a ESCRITA: 
 
(  ) Na sua fase inicial, 3.500 a.C., era um desenho estilizado de um objeto, hoje denominado de 
pictograma. 
(  ) O ser humano, para exprimir graficamente suas ações, criou símbolos representativos a que 
chamamos de ideogramas, cuja invenção data mais ou menos de 3.200 a.C. 
(   ) As sociedades ágrafas encontravam-se na fase da História Antiga; o conceito de civilização não está 
relacionado com as sociedades que apresentam um sistema de escrita. 
(   ) Antes da invenção da escrita, a humanidade já conhecia o conceito de propriedade privada, de Estado 
e de classes sociais. 
(  ) Uma das primitivas formas de representação gráfica - a escrita cuneiforme - surgiu entre os sumérios, 
povos que habitavam a Mesopotâmia. 
Gab: V V F F V 
 
Questão 04 
A partir do III milênio a. C. desenvolveram-se, nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o 
Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados e com extensa 
burocracia. Uma explicação para seu surgimento é 
 
a) a revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas pela 
imposição dos governos autoritários. 
b) a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos, para realizar obras de 
irrigação. 
c) a influência das grandes civilizações do Extremo Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através das 
caravanas de seda. 
d) a expansão das religiões monoteístas, que fundamentavam o caráter divino da realeza e o poder 
absoluto do monarca. 
e) a introdução de instrumentos de ferro e a conseqüente revolução tecnológica, que transformou a 
agricultura dos vales e levou à centralização do poder. 
Gab: B 
 
Questão 05 
Relacione o texto às proposições a seguir colocadas, assinalando a correta: 
 
 "Ó senhor de todos! Rei de todas as casas. Nas decisões mais distantes fazes o Nilo celeste para 
que desça como chuva e açoite as montanhas, como um mar para regar os campos e jardins estranhos. 
Acima de tudo, porém, fazes o Nilo do Egito que emana do fundo da terra. E assim, com os teus raios, 
cuidas de nossas hortas. Nossas colheitas crescem, e crescem por ti (...). Tu estás em meu coração. 
Nenhum outro te conhece, a não ser teu filho Aknaton." 
 



a) Destaca a função geradora da vida do Deus Amon e do faraó, responsáveis por tudo que existia no 
Egito. 
b) Mostra que o Sol, Áton, era encarnado na terra do faraó Aknaton. 
c) Evidencia que o alimento e a vida do homem dependiam do grande Deus Tebano. 
d) O texto acima assinala o caráter ideológico na sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada 
ao Deus principal e reforçando seu papel político. 
e) Mostra a profunda ligação mística entre o faraó e o Deus que dominou o Egito no Médio Império.  
Gab: D 
 
Questão 06  
Comente sobre a religião dos egípcios destacando: 
 
- Osíris, deus dos mortos; 
- vida após a morte; 
- mumificação; 
 
Questão 07  
Na Antigüidade, havia diversos padrões de apropriação dos bens e recursos necessários à sobrevivência, 
entre os quais se destacava a terra. 
Sobre tais padrões, julgue os itens abaixo. 
 
(   ) Na Mesopotâmia, os camponeses trabalhavam terras  que eram consideradas propriedade dos 
deuses. Corporações de sacerdotes administravam a produção, a partir de cada uma das cidades-estado 
que disputavam entre si as terras cultiváveis. 
(    ) Durante a expansão romana, os soldados (advindos do campesinato) e a elite (tanto a aristocracia 
como os novos ricos) disputavam a propriedade das terras conquistadas. Tais conflitos ficam evidenciados 
nas tentativas de reforma dos irmãos Graco e nas disputas de poder nos dois triunviratos. 
(    ) Em Atenas, a aristocracia de origem dórica mantinha o monopólio da propriedade territorial, o que 
exigia uma política de expansão, como o atestam a fundação de colônias (Tarento) e a conquista do 
Peloponeso (seus habitantes foram transformados em escravos do Estado). 
(   ) A mudança na estrutura da propriedade fundiária (a transformação do camponês romano em 
escravo) é o principal indício da crise que abalou o Baixo Império Romano (séculos III, IV e V da nossa 
era). 
Gab: V V V F 
 
Questão 08 
O capital é ante-diluviano, mas o capitalismo é recente, demonstrou Marx em "O CAPITAL". Em outras 
palavras, enquanto que o capital (valor que se multiplica) aparece em vários sistemas econômicos, como 
o escravista (Grécia e Roma), e o asiático (Egito, Mesopotâmia, Índia, China), o capitalismo (modo de 
produção) só surgiu da desintegração do modo de produção que o precedeu.  
 
a) Qual é este último? 
b) Indique algumas diferenças essenciais entre esses dois modos de produção. 
 
Questão 09  
Os árabes, entre os Séculos VII e XI, ampliaram suas conquistas e forjaram importante civilização. Sob a 
ação catalisadora do Islã, foi mantida a unidade política, enquanto que o comércio destacou-se como elo 
do relacionamento tolerante com muitos povos.  Além disso, argumenta-se que os valores culturais da 
Antigüidade Clássica chegaram ao conhecimento do Mundo Moderno Ocidental porque os árabes: 
 
a) traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber grego. 
b) propagaram a obra 'Mil e uma Noites', mostrando que ela se baseia em lendas chinesas. 
c) introduziram na Europa novas técnicas de cultivo e a habilidade na representação de figuras humanas. 
d) profetizavam o destino do homem através das estrelas. 
e) desenvolveram uma ciência não submetida aos ensinamentos religiosos. 
Gab: A 
 
Questão 10  
O Império Árabe está associado a um legado cultural islâmico secular. Assinale o significado histórico 
correto da expressão islâmica que se manifesta na crise atual do Golfo Pérsico. 
 
a) "Jihad" é a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá e ação contra a opressão. 
b) "Muçulmano" é ser árabe necessariamente. 
c) "Mesquita" é livro sagrado. 
d) "Kiffer" é aquele que pratica rezas diárias e segue o Islã. 
e) "Hégira" é vocábulo árabe que no léxico português significa tufão. 



 
Gab: A 
 
Questão 11 
Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones (imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da 
Virgem e dos Santos) constituíam a "revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria 
encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-Lo 
de forma visível." 

  (Franco Jr., H. e Andrade Filho, R. O. O IMPÉRIO BIZANTINO. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 27).   
 
Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, 
condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada "crise iconoclasta".  
Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o (a): 
 
a) intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones 
servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar. 
b) necessidade de conter a proliferação de culto às imagens, num contexto de reaproximação da Sé de 
Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones e 
exigia a sua erradicação. 
c) tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua irmã, Teodora, a qual valendo-se do prestígio de 
que gozava junto aos altos dignitários da Igreja Bizantina, aspirava secretamente a sagrar-se imperatriz. 
d) aproximação do imperador, por meio do califado de Damasco, com o credo islâmico que, recuperando 
os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a materialização da essência sagrada da 
divindade em pedaços de pano ou madeira. 
e) descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros (principais possuidores e 
fabricantes de ícones), que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com isso 
de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses.  
Gab: E 
 
Questão 12  
Durante a Idade Média, quais foram as civilizações em confronto no espaço mediterrâneo e quais as suas 
características básicas, do ponto de vista religioso e lingüístico? 
 
Questão 13 
A Arábia, durante anos, viveu à margem do mundo antigo. A rapidez vertiginosa das conquistas não 
impediu a fraqueza relativa dos espaços ocupados. Demasiadamente extenso, o império árabe cedo se 
esfacelou, mas deixou as marcas da fé. Esclareça o principal objetivo de Maomé ao pregar o islamismo. 
 
 


