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Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há 
tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 
Unidade 02 / A incrível jornada: rumo à América / Capítulo 01 – p. 50 

Unidade 04 / Oriente Médio antigo / Capítulo 01 – p. 100. 

Unidade 06 / O mundo grego / Capítulo 01- p. 150. 

 

 
ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 

DATA DA ENTREGA: 20 de Setembro, quinta-feira! 
 

 
 
 
Questão 01) 
Imagine que você é um arqueólogo e se deparou com esse 
documento (imagem abaixo) em uma de suas viagens à 
África. APONTE uma conclusão sobre o modo de vida dos 
homens que produziram essa imagem. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

Questão 02) 
 
EXPLIQUE as duas rotas possíveis da ocupação do homem no 
Continente Americano e explique suas diferenças em relação aos 
grupos étnicos que se constituíram na América. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 03) 
O que é um sambaqui? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Questão 04) 
 
Com a ajuda de alguns dos mais avançados recursos tecnológicos, os cientistas reconstituíram, em 
1999, pela primeira vez, a fisionomia de Luzia. 
DESCREVA as características da fisionomia de Luzia e APONTE a sua possível origem étnica.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Por volta de 1750 a.C., o mais famoso rei amorita, Hamurabi, foi responsável pelo mais 

antigo código de leis escrita de uma sociedade. 

 (Agora leia com atenção e responda as questões 05 e 06) 

 

Questão 05) 

Comente pontos positivos à criação ou à existência de leis escritas para uma determinada sociedade 

e seu governo.   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

Questão 06) 

O Código de Hamurabi ficou associado a lei de Talião “olho por olho, dente por dente”. O que isso 

significa em questão as leis presentes no Código? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto abaixo: 

A Torre de Babel, construída pelo imperador Nabucodonosor, no século VI a.C., era um templo 

religioso em forma de pirâmide. Com 90 metros de altura e chamada pelos babilônios de Casa do 

Céu e da Terra, possuía oito torres empilhadas e uma escada em extrema espiral que levava ao topo 

da torre mais alta. No topo, havia um santuário onde os deuses dormiam. Para os autores bíblicos, a 

Torre de Babel seria um símbolo de arrogância humana tentando chegar ao céu. 

 

Questão 07) 

Segundo pesquisadores da Mesopotâmia, a Torre de Babel seria um templo, também conhecido 

como? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 08) 

Segundo o texto, explique porque a Torre de Babel também era conhecida como um templo religioso 

politeísta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Questão 09) 

Atualmente ocorrem diversas manifestações nas ruas em todo o Brasil realizadas por diversos níveis 

sociais de diferentes idades, entre estudantes, trabalhadores e empresários. A população tem 

manifestado por diversas reivindicações: o preço elevado das passagens do transporte público, por 

uma administração governamental honesta, por justiça, e muitas outras. Esses tipos de 

manifestações em nosso país só são possíveis devido ao sistema de governo em que o Brasil adotou 

definido após a elaboração da Constituição Brasileira de 1988. 

 

A Grécia Antiga, Atenas especificamente, e o Brasil se assemelham ao tipo de governo adotado. 

ASSINALE abaixo o modelo de governo adotado no Brasil. 

 

A) Monarquia 

B) Teocracia 

C) Democracia representativa (indireta). 

D) Democracia plena (direta). 

 

 



 

Questão 10) 

O que era uma pólis grega? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 11) 

Descreva e explique os sistemas políticos que Atenas conheceu na Antiguidade. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Questão 12) 

“As reformas de Sólon prepararam o caminho para a democracia.”  

A afirmativa acima é verdadeira ou falsa? Confira no livro e justifique a sua resposta. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 13) 

  Defina e aponte um exemplo para a democracia direta, e outra para a democracia indireta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 14) 

O que era o ostracismo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Questão 15) 

O que era a mistoforia de Atenas? Quem poderia recebê-la? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Questão 16) 

A maioria dos filósofos gregos viveu em uma Atenas democrática. Haveria alguma relação entre a 

filosofia e o modo de educação de Atenas? Explique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 
A sociedade espartana tinha uma visão diferente em relação à cidadania e a política de Atenas.  
 
 

Questão 18) 

Diferencie os valores educacionais de Atenas e Esparta. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 19) 

Por que o regime político espartano não era uma democracia? 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 20) 

Diferencie a Ápela dos espartanos da Eclésia dos atenienses. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 


