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Egito e Mesopotâmia 
 

Exercícios 

 

1. No século V a.c, Heródoto, historiador grego, afirmou que “o Egito é uma dádiva do Nilo”. Assinale a 

alternativa que apresenta a principal razão para se atribuir ao Rio Nilo uma importância tão grande 

para o desenvolvimento do Egito Antigo. 

a) Nos períodos de cheia, as águas desse rio fertilizavam as margens, o que possibilitou a 

agricultura. 

b) Os faraós construíram barragens para obter eletricidade, aumentando a produção de itens para 

exportação. 

c) A navegação pelo grande rio permitiu que os egípcios conquistassem o sul da Europa formando 

um grande Império. 

d) Das margens do rio se retirava barro, com que eram fabricados os tijolos utilizados na construção 

das grandes pirâmides.  

e) Atravessando a África de norte a sul, o Rio Nilo possibilitou a integração econômica da área entre 

o Saara e o deserto da Namíbia. 

 

 

2. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seu maridos, orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas 

Cadenas. 
Chico Buarque de Holanda – Mulheres de Atenas 

 

Tomando como ponto de partida a letra da música, podemos assinalar sobre o papel desempenhado 

pela mulher na antiguidade que: 

a) A mulher no Egito antigo teve apenas papel reprodutivo, pois não possuía direitos sociais e 

jurídicos que lhes garantissem qualquer forma de liberdade. 

b) As mulheres hebraicas possuíam direitos políticos e sociais equivalentes aos dos homens, 

derivados dos preceitos religiosos do pentateuco, os quais defendiam que os homens e as 

mulheres são iguais, pois ambos são filhos de Deus. 

c) A mulher ateniense casada vivia grande parte do seu tempo confinada no lar, estando submissa 

a um regime de quase reclusão, privada de uma participação efetiva nas decisões políticas 

d) A sociedade guerreira espartana privava as mulheres de qualquer forma de liberdade, restringindo 

as funções dessas a educação de seus filhos e filhas. 

e) Nas várias sociedades mesopotâmicas, a mulher desempenhava um papel preponderante, pois 

como era responsável pela procriação, cabia ela o exercício de mando. 
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3. Os escribas do Egito antigo ocupavam uma posição subalterna na hierarquia administrativa 

governamental frente à aristocracia burocrática. Sua posição social era inferior em relação aos 

conselheiros do Faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos 

sacerdotes. Mas as características de seu ofício os afastavam de trabalhos forçados e das 

arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem 

estrangeira. Tal condição privilegiada se explicava: 

a) pelas possibilidades de ascensão social dos escribas que, em função do sucesso de suas 

carreiras, poderiam ocupar posições no alto escalão da administração pública. 

b) por serem provenientes do meio social dos felás, camponeses livres, que investiam na formação 

educacional de seus filhos mais inclinados ao serviço público. 

c) pelo domínio dos escribas dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, por 

conseguinte, da organização das atividades da administração pública. 

d) pelo domínio exclusivo dos escribas do idioma escrito, da matemática, da agrimensura e dos 

processos administrativos em geral. 

 

 

4. A maior parte das regiões vizinhas [da antiga Mesopotâmia] caracteriza-se pela aridez e pela falta de 

água, o que desestimulou o povoamento e fez com que fosse ocupada por populações organizadas 

em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande 

diferença: embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por dois grandes 

rios e diversos afluentes e córregos. (Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.) A partir do texto, é correto 

afirmar que: 

a) os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo vegetal para a obtenção 

de alimentos.  

b) a ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela, durante a Antiguidade, teve 

caráter sedentário e ininterrupto.  

c) a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades e os povos 

mesopotâmicos praticavam a agricultura irrigada.  

d) a ocupação sedentária das regiões desérticas representava uma ameaça militar aos habitantes 

da Mesopotâmia.  

e) os povos mesopotâmicos jamais puderam se sedentarizar, devido às dificuldades de obtenção 

de alimentos na região. 
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5. O primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua própria existência foi a pedra – as pinturas 

rupestres mais antigas, encontradas em cavernas da Espanha, datam de cerca de quarenta mil anos 

atrás. Quando a escrita foi encontrada na Mesopotâmia, em 4.000 a.C., foi preciso um suporte que a 

tornasse portátil. A solução foram as tabuletas de argila, pranchas do tamanho de uma folha de papel, 

gravadas com argila ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. Se as tabuletas se 

destinavam a uso definitivo, eram cozidas em fornos, como vasos de cerâmica – se não, eram 

apagadas. Um estilo de escrita desenvolvido foi chamado cuneiforme.  
(Revista Aventuras na História. Edição 114. Janeiro de 2013. p. 14.) 

 A partir dessas formas de registro, outras foram surgindo e a escrita tornou-se um meio para a 

transmissão de tradições, transformando-se num veículo de expressão e organização social. Com 

base na relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações, é 

correto afirmar que:   

a) tanto nas primeiras civilizações, quanto nas civilizações vindouras, a escrita possui um papel 

fundamental na cultura.  

b) foi a escrita, à medida em que se transformava em um sistema informacional, a grande 

responsável pelo surgimento do Estado.  

c) não são consideradas “civilizações” as sociedades que não desenvolveram a escrita, já que não 

deixaram registro de sua cultura.  

d) comprovadamente, as civilizações que dominaram a escrita, tais como a Mesopotâmia e o Egito, 

tornaram-se superiores às demais, dominando-as. 
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Gabarito 

 

1. A 

2. C 

3. C 

4. C 

5. A 

 


