
 

 

Disciplina: História Data:  03  / 09 / 2021 

Segmento: Fund. II Série:     6º ano Turmas:  
AA / AD 

Valor: 
***** 

Média:  
****** 

Assunto:  Roteiro de estudo para prova de recuperação   –   Etapa: II Tipo:  ÚNICO  

Aluno(a): Nº: Nota:  ************* 

Professor(a): Marcelo Simões Ass. do(a) Responsável: 

 

PROGRAMA ROTEIRO/PROVA  

 Capítulo 2 – O surgimento das primeiras civilizações: Mesopotâmia;  

 Capítulo 3 -  As civilizações egípcia e hebraica. 

 

(Seu livro didático volume 2 – Material Bernoulli) 

 
Data para a prova de História:  entre os dias 15,16 e 17 de setembro (conferir calendário) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

CONFIRA todo o seu material, utilize o livro e faça leituras nele. Não responda sem antes fazer uma 
pesquisa. Para isso, acesse com responsabilidade a internet. 

ATENÇÃO – não será necessário encaminhar esse roteiro de volta! 

Sites de pesquisas sugestivos: 

 https://brasilescola.uol.com.br/ 

 https://www.infoescola.com/  

Acredito no seu sucesso e desejo-lhe um ótimo resultado, sempre! Bons estudos, Prof. Marcelo. 

  

 

Responda as questões propostas abaixo: 

 

Questão 01) 

No Período Paleolítico, os homens, que mudavam de uma região para outra em busca de alimento, tinham a 
beira dos rios como local para acampamento temporário, devido à necessidade da água para a sobrevivência. 
Ao iniciar o processo de sedentarização, a escolha para a construção das aldeias foi a mesma, às margens 
dos rios. 
 
Qual é a importância do rio na formação das primeiras cidades? JUSTIFIQUE sua resposta, considerando a 
localização das cidades no Período Neolítico. 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/
https://www.infoescola.com/


 

Questão 02) 

EXPLIQUE como a utilização do arado e da roda contribuiu para a produção agrícola excedente. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Questão 03) 
Observe a representação da formação de cidades. 

 
Considerando o esquema apresentado, EXPLIQUE de que forma ele se se aplica ao processo de formação 
das primeiras cidades neolíticas. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 04) 
EXPLIQUE a necessidade de criação dos Estados a partir do desenvolvimento das sociedades. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Questão 05) 
 
A região do planeta onde surgiram as primeiras civilizações é chamada de Crescente Fértil. 

a) INDIQUE uma característica natural dessa região. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

b) EXPLIQUE a importância dela para a formação das primeiras civilizações. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 06) 
Sobre a economia da Mesopotâmia, RESPONDA: 

a) Qual era a principal atividade econômica da Mesopotâmia? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Essa atividade gerava lucro para o governo ou para a população? JUSTIFIQUE sua resposta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 07) 
RELACIONE o desenvolvimento da agricultura ao comércio. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Questão 08) 
Os sumérios – povos que, provavelmente, foram os primeiros a ocupar o sul da Mesopotâmia – fundaram 
cidades, com um a estrutura bem organizada. 
 

a) CARACTERIZE a estrutura política das cidades sumérias. 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

b) Qual era a função das muralhas construídas ao redor das cidades sumérias?  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 
c) APRESENTE duas características das cidades-Estados sumérias. 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 09) 
Os sacerdotes acreditavam que, estudando fígados de carneiros, acontecimentos estranhos ou mudanças 

nas estrelas, podiam prever o futuro. Reis e pessoas abastadas solicitavam aos oráculos previsões antes de 

partir para uma batalha, de começar a construir um novo palácio, ou outros eventos de vulto. Cada cidade 

tinha seu deus especial e um templo dedicado a esse deus. Os mesopotâmicos acreditavam que o deus 

descia do céu para visitar seu templo. Os sacerdotes tinham acesso a esse templo, pois eram eles que 

interpretavam as mensagens divinas. 

BROIDA, Marian. Egito Antigo Mesopotâmia: para crianças. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p. 75. 

 

Qual era a função do sacerdote na sociedade suméria?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Questão 10) 
O império foi um meio para definir uma forma de coesão e de unificação em relação às entidades em conflito 
e uma organização de poder absoluto num aglomerado social para conquistas de espaços territoriais. 
 

                                                                                  COLLIVA, Paolo. Império. In: BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Giofranco. 
Dicionário de Política. Brasíli: UnB, 2007. p. 622. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

Questão 11) 
No começo, a escrita serviu para controlar a circulação de produtos, os recebimentos e os pagamentos feitos 
pelos templos e palácios. Era um a espécie de sistema de contabilidade, composto por desenhos que 
significavam um bem qualquer (um boi, um peixe, a cevada) e sinais que indicavam as quantidades e as 
medidas. 
 

REDE, Marcelo. A Mesopotâmia. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 14 

 
EXPLIQUE como a escrita contribuiu para o desenvolvimento da cidadania na Mesopotâmia, no que se refere 
à concretização dos direitos e deveres. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 12) 
As cheias dos rios Tigre e Eufrates provocavam grandes inundações que fertilizavam o solo. O controle 
dessas cheias demandava a construção de um sistema eficaz de organização coletiva do trabalho, permitindo 
a distribuição das águas para locais distantes dos rios. 
 
RELACIONE o significado do nome Mesopotâmia à localização dessa civilização. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 13) 
O processo de sedentarização provocado pela Revolução Neolítica estabeleceu uma nova etapa no modo 
de vida do homem. A grande disponibilidade de alimento fez com que ele pudesse morar em um lugar durante 
um longo período de tempo, na medida em que a prática da agricultura lhe assegurava uma vida bem mais 
estável. Outra consequência direta foi o aumento da população humana, que naturalmente abriu caminho 
para a formação de comunidades bem mais numerosas. Sobre a formação das primeiras cidades neolíticas, 
é CORRETO afirmar que:  
 

A) a Revolução Agrícola possibilitou o início do processo de sedentarização do ser humano, gerando a 
necessidade de construir moradias fixas. 

B) as enchentes dos rios levaram ao deslocamento da população para locais distantes, já que NÃO 
necessitavam da água doce para sobreviver. 

C) o desenvolvimento das aldeias ocorreu quando o homem primitivo era somente um consumidor, 
caçando e coletando alimentos da natureza. 

D) o solo próximo aos rios NÃO era fértil e impossibilitava o desenvolvimento da agricultura, levando à 
procura de regiões no deserto para o plantio. 

 
 
 
 



 
Questão 14) 
Se uma dívida pesa sobre um homem e ele vendeu sua esposa, seu filho ou sua filha ou entregou - se em 
escravidão pela dívida, eles trabalharão durante três anos na casa de seu comprador ou daqueles que os 
possui. No quarto ano, eles serão libertados.  

(Parágrafo 117 do código de Hamurabi )  

 
Esse trecho do Código de Hamurabi se refere a determinações legais sobre:  
 

A) a escravidão por dívida. 
B) a escravidão por guerra estrangeira. 
C) a maternidade por definições econômicas. 
D) o casamento entre iguais 

 
 
Questão 15) 
Quanto às estruturas governamentais, sob o Reino Antigo, o faraó era o mais absoluto dos monarcas, 
adorado como um deus e visto como suprema autoridade religiosa, militar, civil e judiciária. 
 

CARDOSO, Ciro Flamarion S. O Egito Antigo. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 20. 
 
Sobre o governo egípcio antigo, 
 

a) EXPLIQUE o conceito de teocracia. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

b) ASSOCIE esse conceito ao poder do faraó. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 16) 
EXPLIQUE a função dos escribas e dos sacerdotes no Egito Antigo e a importância deles para essa 
sociedade. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
Questão 17) 
ASSOCIE o trabalho escravo ao desenvolvimento da economia egípcia. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Questão 18) 
As pirâmides egípcias são muito famosas. Elas despertam a curiosidade no mundo inteiro, desde os 
estudiosos, como os historiadores e arqueólogos, até o público em geral. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Questão 19) 
Os fatos a seguir, relacionados à história dos hebreus, estão fora da ordem cronológica. ESCREVA esses 
acontecimentos na linha do tempo, colocando-os na ordem CORRETA, ou NUMERE na ordem crescente e 
cronológica desses acontecimentos. 
 
(     )   Moisés foi encontrado dentro de uma cesta no Rio Nilo. 

(     )   O rei Salomão construiu o templo de Salomão. 

(     )   Segunda diáspora hebraica. 

(     )   Os hebreus se deslocaram da Mesopotâmia até Canaã. 

(     )   Os hebreus foram escravizados no Egito. 

(     )   Cativeiro da Babilônia. 

(     )   Foram organizadas 12 tribos em Israel.  

(     )   Dez pragas teriam sido enviadas para acabar com a civilização egípcia.  

(     )   Moisés teria recebido a Tábua dos Dez Mandamentos 

(     )   Os hebreus foram para o Egito em busca de terras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questão 20) 

Leia os textos motivadores nos boxes abaixo, e redija um texto (bilhete) seguindo a proposta da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Redija um bilhete (resposta) ao professor, relacionada ao bilhete acima (texto II). Observe com atenção 
a estrutura desse gênero textual. Após redigi-lo, se sentir confortável poderá encaminhá-lo ao professor.    

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Texto I 

“Sonhe, acredite, lute, batalhe [...].  
O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.  
Essa sensação que vem do coração é uma coisa divina, pois quem sonha 
e acredita [...] consegue [mudar o mundo a sua volta]” 

 
Adaptado (autor desconhecido) disponível em https://www.pensador.com/texto_motivacional_no_trabalho/ 

Texto II 

Um bilhete de um professor para seu aluno 
 
Meu querido(a) aluno(a), tudo bem?  
 
Talvez você deva achar que por fazer esse roteiro as coisas não andam bem. Mas deixe 
disso e fique tranquilo! 
 
Dificuldades todos nós temos e sempre teremos. Assim, a vida nos torna mais fortes. E é 
por isso que eu acredito em você. Na sua grande capacidade de transformar uma 
tempestade em brisa leve e suave. Faça tudo com vontade e empenho, porque do lado de 
cá há alguém que torce por você. 
 
Um grande abraço, 
Seu professor! 
 

 

 

https://www.pensador.com/texto_motivacional_no_trabalho/

