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História 
 

Antiguidade Oriental 

Teoria 

 

 Mesopotâmia 

 

Localizado entre os rios Tigres e Eufrates os mesopotâmicos composto de diversos povos e reinos foram em 

conjunto com o Egito as primeiras sociedades a se organizarem de modo estratificado, os babilônicos, 

amoritas, acádios, sumérios e caldeus eram os principais povos que ocupavam a região do crescente fértil 

do século V ao I a.C.   

Os sumérios foram os primeiros a organizar uma sociedade estratificada na região, construíram diversas 

cidades e canais de irrigação, desenvolveram a escrita cuneiforme e os zigurates, construções em forma de 

pirâmide que serviam desde estoque de cerais a templos e palácios. Os babilônicos foram os que fizeram a 

primeira lei codificada do mundo, o Código de Hamurabi, além de dominar ciências como astronomia e 

engenharia. 

Os assírios desenvolveram principalmente a cultura militar, agiam de maneira extremamente cruel com os 

conquistados, o que fomentou diversas revoltas em territórios conquistados. Os caldeus foram os últimos a 

dominar a região, durante 612 á 539 a.C.  formando o Segundo Império Babilônico sendo seu auge com 

Nabucodonosor II que conquistou a cidade de Jerusalém, o império durou até 539 a.C. quando foi invadido 

pelo rei Ciro da Pérsia.  

Os mesopotâmicos não divergiam tanto assim dos egípcios, as sociedades do Tigres e Eufrates em geral 

tinham um estado confundido com a sua religião, também tinham no templo os mais importantes prédios 

públicos já que estes também guardavam os alimentos e eram a comunicação com o além e com o governo. 

O povo mesopotâmico trabalhava em um regime parecido com o do povo egípcio, trabalhando 

majoritariamente na agricultura e nas obras do estado a terra fornecia grande parte do sustento do gigantesco 

sistema econômico que era a região, o comércio com as outras regiões como o império egípcio e os impérios 

do interior africano era uma boa parte da economia da região. 

A religião era politeísta também, característica das primeiras religiões organizadas criada no Crescente Fértil 

e passada até os romanos, os povos daquela região foram os primeiros a se organizarem em cidades em 

torno dos depósitos  de grãos localizados pouco acima do nível da cheia dos rios. Essa civilização foi uma 

das mais fantásticas do mundo antigo, deixando legados para os reinos e impérios por vir até os dias atuais. 
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 Egípios 

 

 A civilização egpícia se desenvolveu as margens do Rio do Nilo. Os períodos de cheias do Rio Nilo eram 

fundamental para a irrigação das imediações, com destaque para foz do rio (local onde se deposita a maior 

parte dos sedimentos, sendo assim o solo mais fértil) além de servir de transporte de mercadorias. 

Os egípcios tinham uma sociedade estratificada, onde o Faraó  estava no no topo dessa cadeia. O Egito era 

dividido em regiões  administrativas, chamadas Nomos. Os  “nomarcas” que eram representantes dos faraós 

e ajudavam este na administração do território. Além disso, o Faraó controlava o exército decidindo todas as 

questões militares com seus líderes. O poder do soberano tinha um caráter divino e, para manter as dinastias 

puramente egípcias, eram comum os casamentos entre os parentes da família real. A vida civil e religiosa dos 

egípcios se passava nos templos, já que estes serviam evidentemente como locais de culto, mas tamném 

eram destinados a reunião da população para comunicação e para o estoque de alimentos.  Do ponto de vista 

religioso, os egípios eram politeístas. Eram comuns as oferendas e festas em homenagem a deuses, que 

muitas vezes tinham corpos de pessoas misturadas com animais sagrados.  
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Exercícios 

 

1. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço da 

civilização sumeriana devido ao fato de: 
a) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. 
b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade 

dos metais. 
c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento 

socioeconômico. 
d) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. 
e) abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para 

desenvolvimento comercial. 

 

 

2. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados 

e jogados dentro d’água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa a seus 

escravos. [...] 
133. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra, e houver sustento em sua casa, mas mesmo 

assim sua esposa deixar a casa por outra, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada 

na água. [...] 

135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente sua esposa, ela deverá 

ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde o marido retornar e voltar à casa, então a esposa 

deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir seu pai. [...] 

138. Se um homem quiser se separar de sua esposa que-lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do 

preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir. 

Esses quatro preceitos, selecionados do Código de Hamurabi (cerca de 1780 a.C.), indicam uma 

sociedade caracterizada: 

a) pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os povos. 
b) pela defesa da honra e da família numa perspectiva patriarcal.  
c) pela isonomia entre os sexos e pela defesa da paz. 
d) pela liberdade de natureza numa perspectiva iluminista. 
e) pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade feminina. 

 

 

3. Entre as principais características da civilização fenícia, merecem destaque especial:  
a) A economia agrícola de regadio, a sociedade de castas e a organização política teocrática.  
b) A economia mercantil, a organização política sob forma de cidades-estados e a criação do 

alfabeto. 
c) A religião monoteísta, a escrita cuneiforme e a sociedade nômade-pastoril. 
d) A religião dualista, o regime político democrático e a escrita hieroglífica.  
e) A sociedade estamental, a economia de subsistência e o expansionismo militar 
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4. Na Mesopotâmia,] todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes 

para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias 

e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos 

forçados.  
(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.)  

 

Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a  

a) internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, 

cevada e sésamo.  
b) utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado 

bovino e caprino.  
c) escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o 

sistema econômico mesopotâmico como escravista.  
d) servidão por dívidas, que provocava a submissão total, pelo resto da vida, dos devedores aos 

credores.  
e) obrigação de prestar serviços, devida por toda a população livre, nas obras realizadas pelo rei, 

como templos ou muralhas.  

 

 

5. Na História Antiga, os sumérios são necessariamente associados quando se estuda(m):  
a) A evolução econômica da civilização fenícia.  
b) A base cultural das civilizações mesopotâmicas.  
c) O caráter medicinal das religiões africanas.  
d) A tendência beligerante dos povos árabes.  
e) As raízes culturais das civilizações do Extremo Oriente. 

 

 

6. Como no Egito, a base da economia na Mesopotâmia era a agricultura. Sobre a agricultura na 

Mesopotâmia, é correto afirmar que foi marcada:  
a) Pelo controle das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Esse controle exigia uma ação coletiva intensa.  
b) Pela presença das cheias do Rio Nilo, fator determinante para definição das épocas de plantio e 

colheita.  
c) Pelo uso de um sistema de rodízio nas plantações, associado ao emprego de adubos artificiais, 

proporcionados pelos avanços nas técnicas de cultivo.  
d) Por uma localização geográfica muito favorecida pelas chuvas constantes, o que lhe 

proporcionava boas condições à plantação.  
e) Pelo emprego da tração animal, como o alce e o lhama. 
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7. Os Estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e 

peculiaridades culturais. Os Egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano por 

que: 

 

a) se opunham ao politeísmo dominante na época. 

b) os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. 

c) depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado.  

d) construíram túmulos, em forma depirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. 

e)  os camponeses constituíam categoria social inferior.  

 

 

8. Examine estas imagens produzidas no antigo Egito 

 

 

 

As imagens revelam: 

a) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 

proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório. 

b)  a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da 

produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome.  

c) o prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça 

ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito.  

d) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e 

inviabilizava a criação de gado de maior porte.  

e) a importância das atividades agrícolas no antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante 

aproximadamente metade do ano. 
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9. 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.  

e) pela dependência direta de faraós e altos funcionários reais relativa aos conhecimentos dos 

escribas, que formavam uma corporação intelectual dotada de poder político.  

 

 

10. 

 

 

A respeito do contexto apresentado, é correto afirmar: 

 

a)  A imagem demonstra que os agricultores das margens férteis do rio Nilo desconheciam a escrita.  

b)  Ao contrário da economia da caça de animais, que exigia o trabalho coletivo, a agricultura não 

originava sociedades humanas.  

c) A imagem revela uma apurada técnica de composição, além de se referir à economia e à cultura 

daquele período histórico.  

d) Os antigos egípcios cultivavam cereais e desconheciam as atividades econômicas do artesanato 

e da criação de animais.  

e) A imagem comprova que as produções culturais dos homens estão desvinculadas de suas 

práticas econômicas e de subsistência. 
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Gabarito 
 

1. D  

Os rios Tigres e Eufrates formavam uma imensa área fértil, que depois de suas cheias nutriam o  solo 

da região. 

 

2. B  

A visão patriarcal da sociedade fazia com que a as leis do Código de Hamurabi favorecem os homens 

mesopotâmicos em praticamente todas as situações. 

 

3. B  

A sociedade fenícia foi uma das maiores da mesopotâmia criando um dos primeiros códigos de escrita 

da humanidade. 

 

4. E  

Os serviços prestados completavam uma enorme parte das obras públicas do reino, estas sociedades 

usavam os escravos como mão de obra suplementar. 

 

5. B  

Os sumérios, como foram os primeiros a ocuparem a região, foram base para as culturas que ali 

existiram posteriormente. 

 

6. A  

Assim como o Nilo para os egípcios os rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia foram a base da 

agricultura naquela região. 

 

7. C 

Os egípcios acreditavam na continuidade da vida a pós a morte, sendo que os mortos seriam julgados 

podendo ter a graça de voltar a vida precisando de seu corpo e bens. 

 

8. E 

A agricultura no Egito antigo era uma das principais atividades econômicas, durante metade do ano os 

trabalhadores se ocupavam com o cultivo e a criação, e trabalhavam, ainda, em obras públicas. 

 

9. C 

Os escribas por serem os funcionários estatais que dominavam as técnicas de escritas necessárias ao 

funcionamento do estado tinham uma vida mais “palaciana” em relação aos outros súditos como os 

camponeses. 

 

10. C  

A agricultura egípcia foi uma das mais apuradas do mundo antigo sendo uma das principais fontes de 

renda da economia do império, assim, ela fazia parte das representações culturais. 


