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Atividades para sala

01  A

 Os hebreus da Antiguidade fi caram marcados pelas suas 
migrações, forçadas ou voluntárias. A questão refere-se ao 
exílio dos hebreus no Egito decorrente das crescentes difi -
culdades econômicas na Palestina, por volta de 1700 a.C., 
ligadas ao clima seco, fazendo com que muitos hebreus 
se dirigissem ao rico vale do Nilo. No Egito, viveram por 
muitos séculos até que, depois de escravizados, fugiram 
de volta para a Palestina por volta de 1250 a.C. 

02  D

 As sociedades da Antiguidade Oriental caracterizavam-se 
pelo agrarismo, pela servidão coletiva e pelo controle das 
terras por parte do Estado, despótico e autoritário. 

03  A

 Os fenícios organizaram-se em cidades-Estado; eram afei-
tos ao comércio e à navegação; suas cidades possuíam o 
caráter comercial e eram autônomas entre si; foram pio-
neiros na implantação do sistema de colônias e feitorias ao 
longo de toda a costa mediterrânea e até em regiões mais 
longínquas.

04  C

 A civilização hebraica, a partir do Êxodo (fuga do Egito), 
adotou o monoteísmo ético (judaísmo), que serviu de base 
para a formulação do cristianismo e do islamismo.

05  C

 A representatividade da arte no Egito Antigo levava em 
conta os temas religiosos, funerários e homenageava a 
fi gura divina do faraó.

06  B

 Analisando as características, percebe-se que I, II, III e 
IV referem-se, respectivamente, às civilizações egípcia, 
 fenícia, persa e hebraica.

Atividades propostas

01  D

 A Mesopotâmia, nome grego que signifi ca “terra entre 
rios”, é uma região de interesse histórico e geográfi co 

mundial. Trata-se de um planalto de origem vulcânica loca-
lizado no Oriente Médio, sendo delimitado pelos vales dos 
rios Tigre e Eufrates e ocupado atualmente pelo território 
do Iraque.

02  C
 Todas as civilizações da Antiguidade praticaram, no início, 

o politeísmo. Depois de certo tempo, algumas derivaram 
para o monoteísmo. A divisão social era praticamente está-
tica, caracterizando uma sociedade desigual e opressora.

03  C

 A agricultura praticada às margens dos principais rios da 
África e da Ásia fez surgir o excedente de produção que 
logo seria apropriado pelas camadas que passaram a dirigir 
os Estados antigos.

04  D

 O texto refere-se ao culto monoteísta implantado no Egito 
por Amenófi s IV. Nesse excerto, é perceptível a vinculação 
do próprio faraó ao deus único Aton, ressaltando a con-
cepção teocrática da sociedade egípcia. 

05  C

 Os fenícios se destacaram no comércio marítimo e na 
criação do alfabeto fonético, além de possuírem uma reli-
gião politeísta.

06  B

 A questão remete à civilização da Mesopotâmia no con-
texto da Antiguidade Oriental. Na antiga  Mesopotâmia, 
civilização que se desenvolveu entre os rios Tigre e 
 Eufrates, atual Iraque, havia três regiões diferentes: os 
Sumérios ao sul, Assíria ao norte e a Acádia ao centro. 
Na região da Acádia, o povo Amorita fez da cidade da 
 Babilônia a capital do seu império, o Primeiro Império 
Babilônico, 2000 a.C. até 1600 a.C. O auge deste império 
ocorreu no reinado de Hamurabi entre 1728-1686 a.C. Este 
imperador elaborou o famoso código de Hamurabi utili-
zando a escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, 
pautado no princípio de Talião, “olho por olho, dente por 
dente, vida por vida”, ou seja, as punições devem ser na 
mesma proporção do delito cometido.

07  D

 O messianismo (crença na vinda de um salvador para o 
povo hebreu) foi a base para a religião cristã, uma vez que 
os cristãos acreditavam que Jesus Cristo era o profeta pro-
metido por Deus, convicção rejeitada pela religião judaica.
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08  D

 Tratou-se de uma reforma religiosa com forte intenção 
política e ideológica que pretendia fortalecer ainda mais a 
autoridade do faraó diante do corpo sacerdotal e  Amon-Rá.

09  A

 O enunciado e a alternativa correta remetem a aspectos 
da vida no Antigo Egito, como o poder teocrático do 
faraó, a arquitetura representada por pirâmides e templos 
e o trabalho. No entanto, a ênfase no poder do faraó de 
“escravizar grandes contingentes” requer observar que a 
forma de trabalho predominante no Antigo Egito era ser-
vidão coletiva (modo de produção asiático). Assim, o faraó 
requisitava, compulsoriamente, mão de obra abundante 
junto às comunidades sob seu poder.

10  B

 A Medicina egípcia era muito avançada para sua época. 
Procedimentos como mumificação, cirurgias e transplan-
tes de órgãos eram já utilizados pelos médicos e/ou sacer-
dotes no Egito Antigo.

11  A

 A questão remete ao Egito Antigo no contexto da Antigui-
dade Oriental. No Egito Antigo, imperava um politeísmo 
religioso com a existência de uma diversidade de deu-
ses que eram cultuados nas diversas regiões. Esses deu-
ses eram antropozoomórficos, ou seja, possuíam formas 
humanas e animais. Ao longo da história dessa civilização, 
ocorreram inúmeros conflitos entre os faraós e os nomar-
cas e entre os faraós e os sacerdotes.

12  A

 A prática da mumificação dos corpos é um dos traços 
mais conhecidos da antiga civilização egípcia e está rela-
cionada à crença na vida além-túmulo, no julgamento dos 
mortos e na possibilidade de a alma, uma vez absolvida, 
retornar ao corpo. 


