
 
 

3ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História – Professor Admilson 

Questão 0 
Os hebreus construíram uma forte identidade cultural através da sua religião, desde os tempos das suas histórias 
mais remotas. Em certo período, observa-se uma maior preocupação com a ética e as críticas às desigualdades 
sociais, por parte dos profetas Oséias, Amós, Isaías e Miquéias. Estamos nos referindo: 
 
(     ) ao período em que Moisés tinha grande liderança política, livrando os hebreus da dominação egípcia. 
(     ) à época em que os hebreus estiveram dominados pelos caldeus e construíram o início do culto a Iavé. 
(     ) ao período histórico em que a religião hebraica seguiu os rituais semelhantes aos da religião persa, cultuando o 
deus Mazda. 
(     ) ao crescimento do significado político da religião, quando ela ajudou os imperadores hebreus a construírem 
seus impérios. 
(     ) ao período em que Iavé tornou-se Deus de todos os homens, e a religião ganhou um conteúdo ético 
importante. 
Gab: F - F - F - F – V 
 
Questão 02  
"Bagdá - O famoso tesouro de Nimrud, desaparecido há dois meses em Bagdá, foi encontrado em boas condições em 
um cofre no Banco Central do Iraque em Bagdá, submerso em água de esgoto, segundo informaram autoridades do 
exército norte-americano. Cerca de 50 itens, do Museu Nacional do Iraque, estavam desaparecidos desde os saques 
que seguiram à invasão de Bagdá pelas forças da coalizão anglo-americana. 
 Os tesouros de Nimrud datam de aproximadamente 900 a.C. e foram descobertos por arqueólogos iraquianos 
nos anos 80, em quatro túmulos reais na cidade de Nimrud, perto de Mosul, no norte do país. Os objetos, de ouro e 
pedras preciosas, foram encontrados no cofre do Banco Central, em Bagdá, dentro de um outro cofre, submerso pela 
água da rede de esgoto.  
 Os tesouros, um dos achados arqueológicos mais significativos do século 20, não eram expostos ao público 
desde a década de 90. Uma equipe de pesquisadores do Museu Britânico chegará na próxima semana a Bagdá para 
estudar como proteger os objetos."   
 ("O ESTADO DE SÃO PAULO". Versão eletrônica. São Paulo: 07 jun. 2003. Disponível em www.estadao.com.br.) 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação às sociedades que se desenvolveram naquela região na 
Antigüidade. 
 
(01) A região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localizam os territórios do Iraque,  do Kweite 
(Kwait) e parte da Síria, era conhecida como Mesopotâmia. 
(02) Na Mesopotâmia viveram diversos povos, entre os quais podemos destacar os sumérios, acádios, assírios e 
babilônios. 
(04) A religião teve notável influência na vida dos povos da Mesopotâmia. Entre eles surgiu a crença em uma única 
divindade (monoteísmo). 
(08) Os babilônios ergueram magníficas construções feitas com blocos de pedra, das quais são exemplos as pirâmides 
de Gisé. 
(16) Os povos da Mesopotâmia, além da significativa contribuição no campo da Matemática, destacaram-se na 
Astronomia e entre eles surgiu um dos mais famosos códigos de leis da Antigüidade, o de Hamurábi. 
(32) Muitos dos povos da Mesopotâmia possuíram governos autocráticos. Entre os caldeus surgiu o sistema 
democrático de governo. 
Gab: 01 + 02 + 16 = 19 
 
Questão 03  
O nome do rei egípcio Amenófis IV (c.1377 a.C. - c.1358 a.C.) está ligado à reforma religiosa que substituiu o culto 
de Amon-Rá por Áton e determinou o fim do politeísmo. Além do caráter religioso, essa reforma buscava: 
 
a) limitar a riqueza e o poder político crescentes dos sacerdotes. 
b) reunificar o Egito, após as disputas promovidas pelos nomarcas. 
c) pôr fim às revoltas camponesas motivadas pelos cultos antropomórficos. 
d) reunir a população, por meio da religião, para fortalecer a resistência aos hicsos. 
e) restabelecer o governo teocrático, após o crescimento da máquina administrativa. 
Gab: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 04  
Observe e compare as imagens seguintes 

 
a) Cite uma diferença na forma de representação do corpo humano numa e noutra escultura. 
b) Explique a importância da escrita para o Estado egípcio na época dos faraós e a dos jogos olímpicos para as 
cidades gregas do século VIII a.C. ao V a.C. 
 
Questão 05 
A 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. 
Gab: D 
 
Questão 06  
Observe as imagens de atividades e de objetos produzidos pelos antigos egípcios, entre 2000 e 1000 a.C. 

 
a) Que atividades de trabalho desses povos podem ser identificadas nas imagens e objetos retratados? 
b) Identifique e analise duas mudanças e duas permanências entre as atividades e técnicas do antigo Egito e as 
praticadas no Brasil contemporâneo. 
 
Questão 07  
O palácio real constitui naturalmente, na vida da cidade mesopotâmica, um mundo à parte. Todo um grupo social o 
habita e dele depende, ligado ao soberano por laços que não são somente os de parente a chefe de família, ou de 
servidor a senhor. (...) Este grupo social é numeroso, de composição muito variada, abrangendo trabalhadores de 
todas as profissões, domésticos, escribas, artesãos, homens de negócios, agricultores, pastores, guardiões dos 
armazéns, etc., colocados sob a direção de um intendente. É que a existência de um domínio real, dotado de bens 
múltiplos e dispersos, faz do palácio uma espécie de vasta empresa econômica, cujos benefícios contribuem para 
fundamentar solidamente a força material do soberano. 

(Aymard/Auboyer, "O Oriente e a Grécia - As civilizações imperiais".) 
 
a) Como se organizava a vida social e política na Mesopotâmia? 
b) Um dos grandes legados da Mesopotâmia foi a criação do Código de Hamurabi. Quais os principais aspectos desse 
Código? 
 
Questão 08 
Iraque, recentemente em guerra com os EUA eInglaterra, já foi palco de uma grande civilização na Antigüidade, a 
Mesopotâmia. 
Desta civilização, inserida na área do Crescente Fértil, é correto afirmar: 
 
a) teve em Senaqueribe seu mais importante rei, que além de transformar a Babilônia num dos principais centros 
urbanos, elaborou o 1Ž código de leis completo, assentado nas antigas tradições sumerianas. 
b) durante o governo de Nabucodonosor foram realizadas grandes construções públicas, merecendo destaque os 
"Jardins Suspensos da Babilônia", considerados uma das maravilhas do Mundo Antigo. 



c) Nabopalassar, que substituiu Nabucodonosor, não conseguiu manter o império, que foi conquistado por Ciro, o 
Grande, da Pérsia. 
d) Assurbanípal, rei dos Assírios, depois de dominar a Caldéia, mudou a capital do império para a cidade de Ur. 
e) com Hamurábi, os sumerianos, vindos do planalto do Irã, fixaram-se na Caldéia e fundaram diversas cidades 
autônomas, como Ur, Nínive e Babilônia. 
Gab: B 
 
Questão 09 
Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela podemos afirmar, 
corretamente que: 
 
a) a importância da história da civilização hebraica se expressa, especialmente, através da formação de um Estado 
centralizado. 
b) a civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento frente às demais culturas 
do Oriente Próximo. 
c) a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, 
constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. 
d) os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os 
quais está o Gênesis, que trata da Criação. 
e) a antecedência da civilização hebraica à sumeriana explica a presença de mitos semelhantes nas duas culturas. 
Gab: C 
 
Questão 10 
A escravidão humana, surgida na Antigüidade e caracterizada pela sujeição do homem pelo homem, foi retomada no 
Mundo Moderno, com aspectos econômicos e sociais semelhantes. 
 
Explicite duas semelhanças de ordem socioeconômica entre a escravidão antiga e a moderna. 
 
 


