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Diversas civilizações do mundo antigo se desenvolveram na região chamada Crescente 

Fértil. Riqueza, luxo, avanço na medicina, artes, arquitetura e etc. 
 

 
1.Justifique os motivos pelos quais os povos da Mesopotâmia são chamados de 
Civilizações Hidráulicas e Crescente Fértil. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 
2. Explique o que era a oligarquia mercantil e a Talassocracia. Cite que povo detinha tal 

título. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

3. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar:  

a)  A agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos hebreus, 
devido ao aproveitamento das águas através de complexos e amplos sistemas de 
irrigação.  

b)  A religião constituiu a principal herança deixada pelos egípcios, de onde provém o 

monoteísmo judaico.  

c)  O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram 
contatos com diversos povos, ao longo da costa do Mar Mediterrâneo.  

d)  A guerra de conquista foi a principal característica dos sumérios, povo que construiu 

um império que se estendia do Egito às fronteiras da Índia. 

 
4.“O caso de amor entre as pessoas e os cereais é um dos grandes romances da história 

humana. Uma de suas formas mais extremas começou há mais ou menos dez mil anos no 
Oriente Próximo, em que as pessoas começaram a cultivar trigo e cevada.” 

TSING, ANNA. MARGENS INDOMÁVEIS: COGUMELOS COMO ESPÉCIES COMPANHEIRAS. 

A ILHA – REVISTA DE ANTROPOLOGIA, V. 17, N. 1. 2015, 185. 

O texto menciona a primeira domesticação de plantas da história humana. Quais foram 
algumas das consequências dessa verdadeira revolução agrícola? 

R:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. 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 KOSHIBA, LUIZ. HISTÓRIA – ORIGENS, ESTRUTURA E PROCESSOS. 

Com base no texto, discuta o significado da escrita nas sociedades antigas. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
6. A religião foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do 

domínio dos camponeses pelo Estado, chefiado por um “deus”, o Faraó. 

O texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses no Egito Antigo. 
Assim sendo, discorra sobre algumas características importantes da religião na sociedade 

egípcia. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Sendo um dos principais países  da Ásia, a Índia se destaca pela sociedade de castas. 
Comente como era sua organização. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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8. “ O PREÇO A PAGAR PELA TUA NÃO PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA É SERES 

GOVERNADO POR QUEM É INFERIOR”. 
 

Analisando as afirmações e as charges, estabeleça uma relação entre o pensamento de 
Aristóteles, Bertold Brecht e atualmente. 
 

 

ANALFABETO POLÍTICO: UM ALFABETIZADO QUE LÊ, MAS NÃO ENTENDE 

QUE TODO ATO HUMANO É POLÍTICO 

 

 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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9. Cite e explique uma característica das cidade-estado Atenas e Esparta. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

10.  Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que: 

a) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os 
espartanos, o militarismo. 

b) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se 
destacassem na sociedade. 

c) Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. 
d) Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. 

 
 

 
Excelente exercício! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


