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História Antiga: Mesopotâmia 

 

Teoria 

 

Quando começamos a estudar a Idade Antiga, é bastante comum ouvirmos dizer que esse período histórico 

foi marcado pelo surgimento das primeiras civilizações. É importante lembrar, no entanto, que a existência de 

uma civilização não faz referência à existência de um povo “mais evoluído” do que outros que viveram 

anteriormente. Essa nomenclatura, ao contrário disso, é utilizada para explicar a existência de uma série de 

características específicas, como instituições políticas, hierarquização e diversificação social. 

Os estudos sobre Egito e Mesopotâmia compõem aquilo que chamamos de Antiguidade Oriental. É 

importante perceber que existe um recorte histórico, e proposital, sobre o período. Esse corte está ligado 

àquilo que seria a origem do mundo e da cultura Ocidental, a Antiguidade Clássica, composta pela história 

antiga da Grécia e de Roma, ao mesmo tempo a divisão pontua aquilo que não pertence ao Ocidente, o Oriente.  

Para muitos especialistas, tal categorização implica em uma visão negativa da porção Oriental, que ao longo 

do tempo viu a supressão de uma história extremamente rica e diversa em dois polos: egípcio e o 

mesopotâmico. Além disso, se criou todo um caráter exótico e mitológico em torno dessas civilizações e das 

suas produções culturais, políticas, tecnológicas e entre outras. Portanto, é preciso ter cuidado sobre como 

nos referimos em relação a esses povos que são muito importantes para compreendermos a formação do 

mundo em que vivemos! 

 

A “terra entre rios” 

 

A região da Mesopotâmia (palavra que em grego significa “entre rios”) marca um processo histórico de 

sedentarização da humanidade. Os antigos grupos humanos que habitavam aquele território costumavam 

viver como nômades, sem lugar fixo, no entanto, a ocupação da região ao redor dos rios Tigre e Eufrates 

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil 
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permitiu uma experiência revolucionária, que estabeleceu Cidades-Estados, uma agricultura estável e a 

construção de importantes tecnologias e técnicas para aproveitar a água da região. 

Foi entre essas civilizações que se desenvolveu a primeira forma de escrita da humanidade: a escrita 

cuneiforme. Criada para manter um controle sobre a contabilidade dos palácios reais, essa escrita era feita 

em blocos de argila com um instrumento pontiagudo chamado de cunha. Além disso, é atribuído a essas 

civilizações importantes invenções para o desenvolvimento tecnológico e arquitetônico, como a roda. 

A escolha da Mesopotâmia para a ocupação está relacionada a larga faixa de terra fértil que vai do rio Nilo ao 

Golfo Pérsico, permitindo acesso à água, fácil agricultura e uso das cheias para irrigação. Assim, a geografia 

da região influenciou diretamente na formação de sociedades hidráulicas, que dependiam profundamente 

das cheias dos rios e do que as águas poderiam fornecer. 

Ao longo de quase 4.000 anos, a região passou pelo domínio e desenvolvimento de diversos povos distintos 

que deixaram marcas que podem ser vistas até hoje. Apesar de suas singularidades, algumas coisas essas 

civilizações que foram se formando ao redor do crescente fértil tinham em comum. Um desses casos, era o 

controle do Estado sobre as terras férteis e a formação de uma sociedade altamente estratificada.  

O Estado aproveitava a mão de obra que trabalhava nas terras e nas obras públicas em um regime de servidão 

coletiva. Assim, apesar dos servos utilizarem a terra para a subsistência de suas famílias, eles deveriam pagar 

ao Estado tributos em forma de dinheiro, mercadoria, excedente de produção ou mais trabalho pelo uso da 

terra. Essa forma de relação social desenvolveu classes sociais distintas e foi muito comum em regiões como 

o Egito e a Mesopotâmia, sendo conhecido como o Modo de Produção Asiático. A escravidão também existia 

na Antiguidade Oriental e estava ligada, normalmente, a vitórias militares. Porém, ela não era a relação de 

trabalho predominante na maioria desses povos. 

Outro aspecto importante para essas civilizações era a religião, que, em geral, era a politeísta. É importante 

compreender que para as civilizações antigas a religião não era algo separado das suas vidas privadas e 

coletivas, ou seja, era algo intrínseco a todos os aspectos que permeavam a política, a cultura, a agricultura e 

etc. Muitas vezes, a ação dos deuses era o que justificava os acontecimentos dentro dessas sociedades. 

Pega a visão: todas essas características eram comuns nessas sociedades, mas não necessariamente 

obrigatórias, OK?! Existia uma série de civilizações com características diferentes, como no caso dos hebreus 

e dos persas que em determinado momento se tornaram monoteístas, com o judaísmo e o zoroastrismo, 

respectivamente. 

 

 

As principais civilizações da mesopotâmia: 

Sumérios 

Foram os primeiros povos a habitarem a Mesopotâmia aproximadamente em 4.000 a.C., migrando 

principalmente para a região conhecida, hoje, como o Iraque. Os sumérios se estabeleceram na região 

fundando cidades como Quish, Ur, Uruk, Nipur e Lagash, que, segundo achados arqueológicos, demonstram 

um impressionante desenvolvimento urbano, com complexas formas de administração e organização para o 

período. Os sumérios também desenvolveram ricas técnicas de arquitetura, engenharia e escrita, construindo 

enormes templos como os zigurates (templos de poder político e religioso), armazéns, técnicas de irrigação 

e plantio e até mesmo a escrita cuneiforme. 
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Acádios 

Com o enfraquecimento Sumério depois de muitas disputas internas, outros grupos que 

habitavam a região, principalmente vindos da Síria, passaram a invadir as cidades 

construídas na Mesopotâmia. Por volta de 2500 a.C., esses grupos absorveram os 

conhecimentos sumérios e desenvolveram novas formas de ocupar a região, construindo 

a cidade conhecida, como Acad. Com a conquista realizada, o rei Sargão I unificou as 

antigas cidades e fundou o Império Mesopotâmico. 

 

Amoritas – Primeiro Império Babilônico 

Os povos amoritas foram os sucessores dos acádios na ocupação da região mesopotâmica. Os amoritas 

ocuparam inicialmente a região da Babilônia, mas, com o reinado de Hamurabi (1728-1686 a.C.) logo se 

espalharam por todo o Golfo Pérsico, fundando o I Império Babilônico.  

Hamurabi também foi responsável pela criação de um conjunto de leis conhecidas como o “Código de 

Hamurabi”, sintetizadas pela frase “Olho por olho, dente por dente”. Na lei, aquele que cometesse um crime, 

seria condenado com uma pena semelhante ao crime que cometeu. A antiga Babilônia também se tornou um 

importante centro comercial na antiguidade e uma referência urbana e arquitetônica para a época. 

 

Assírios - Império Assírio 

Semitas que viviam na região norte da Mesopotâmia e assumiram o poder após a queda dos amoritas. Os 

assírios ficaram conhecidos pelo Estado forte e centralizado e pela militarização dessa civilização. Eram 

cruéis e utilizavam técnicas inovadoras no combate, destacando o uso de armas de ferro, cobre e estanho, 

que garantiram grandes vitórias e a conquista de escravos, base de trabalho dessa sociedade. Apesar o 

desenvolvimento, sucessivas crises internas permitiram que o Império Assírio fosse derrotado pelos povos 

Caldeus. 

 

Caldeus - Segundo Império Babilônico 

Em 612 a.C. os Caldeus e os Medos iniciaram ataques à Nínive, capital do Império Assírio, e conquistaram o 

território, fundando o Segundo Império Babilônico. Foi o rei Nabucodonosor (605 – 563 a.C.), com um poder 

centralizado, quem transformou a capital Babilônica novamente em um importante centro comercial, criando 

fortalezas militares, investindo em obras públicas e na construção os famosos Jardins suspensos e o zigurate 

conhecido como Torre de Babel. 

 

Indicação é bom e todo mundo gosta: Você já ouviu falar do Cilindro de Ciro? Se você gosta de História Antiga 

e quer saber que objeto é esse e a sua importância, clica nesse vídeo aqui! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpmsftF2We4
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Exercícios 

 

1.     (UPE 2017) 

 

 
 

A imagem mostra uma das faces do Estandarte de Ur, a caixa de ressonância de uma lira da antiga 
cidade mesopotâmica de Ur (c. 2600 a.C.), e representa cenas militares. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente a imagem. 

a) O domínio de armas de projéteis percebidos pela presença de arcos e flechas. 

b) A misericórdia com os derrotados em batalha que não são sacrificados nem humilhados. 

c) O processo político pacífico que caracterizou o início da Era Imperial na Baixa Mesopotâmia. 

d) Um exército formal, com divisões de infantaria uniformizada e carros de combate bem equipados, 

puxados a cavalo. 

e) A inexistência de comando militar que seria percebido pela presença de figuras com tamanho 

maior que o normal e de símbolos de poder. 

 

 

2. (UFPEL RS/2014) Leia o trecho abaixo:  

― Desde o início da década de 1990, o __________ – país que ocupa a região situada entre os rios Tigre 
e Eufrates – tem se envolvido em conflitos com os países vizinhos (como o Kuwait) e outras nações 
(como Estados Unidos e Inglaterra). Além das trágicas perdas humanas, essas guerras acarretaram 
outro prejuízo também irreparável: a destruição de sítios arqueológicos e vestígios de antigos povos da 
_____________, importante material de estudo que nos auxilia a compreender o modo de vida na 
Antiguidade. 

PETTA, Nicolina, OJEDA, Eduardo. História: uma abordagem integrada. v. único. São Paulo: Moderna, p. 10.  

Com base na leitura do texto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é:  

a) Irã – Mesopotâmia.  

b) Iraque – Grécia.  

c) Iraque – Mesopotâmia.  

d) Irã – Itália.  

e) Iraque – Galícia.  
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3. (UPF 2018) Na chamada Antiguidade Oriental, as sociedades, notadamente a egípcia e a 

mesopotâmica, desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde obras hidráulicas grandiosas eram 

necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades:  

a) Desenvolveu-se o modo de produção escravista intimamente ligado ao caráter bélico e 
expansionista dessas sociedades. 

b) A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva, e o indivíduo explorava a terra como 
membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário dessa terra. 

c) O principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, que 
assegurava o seu domínio sobre os outros grupos sociais. 

d) A superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como 
resultado, à utilização da mão de obra escrava. 

e) A ampla utilização do trabalho livre garantia a produção de excedentes, que era necessária para 
as trocas comerciais e para o progresso econômico. 

 

4. (Enem 2020) Sexto rei sumério (governante entre os séculos XVIll e XVIl a.C.) e nascido em Babel, 

“Khammu-rabi” (pronúncia em babilônio) foi fundador do Império Babilônico (correspondente ao atual 

Iraque), unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando 

a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hamurabi permanece indissociavelmente ligado ao 

código jurídico tido como o mais remoto já descoberto: O Código de Hamurabi. O legislador babilônico 

consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. 
Disponível em: www.direitoshumanos.usp.br Acesso em: 12 fev 2013 (adaptado) 

  

Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código citado tinham o sentido de 

a) assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. 

b) tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. 

c) conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. 

d) promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. 

e) conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. 
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5. (UEA 2018) Às vezes se denomina “Crescente Fértil” a importante região que forma um arco de território 

desde o Delta do Nilo através da Palestina e do Levante, estende-se a leste ao longo das colinas da 

Anatólia e termina nas montanhas situadas entre o Irã e o Mar Cáspio, incluindo os vales fluviais da 

Mesopotâmia. 
(J. M. Roberts. O livro de ouro da história do mundo, 2001.) 

 

O excerto descreve um espaço geográfico e histórico em que 

a) constituíram-se os padrões culturais europeus, como o teatro trágico, e as organizações políticas 

populares, como a democracia. 

b) desapareceram as fontes históricas escritas, como os códigos de leis, e registros arqueológicos, 

como as peças de cerâmica. 

c) ocorreram mudanças culturais significativas, como a invenção da escrita, e políticas, como a 

formação de Estados. 

d) predominaram a uniformidade cultural, com o emprego de um só idioma, e longo período de paz 

social, com a ausência de guerras. 

e) permaneceram precários os contatos entre as comunidades, como nas do centro da África, e as 

atividades econômicas, com a coleta. 

 

 

6. (Enem 2018) Então disse: “Este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre 

e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral”. Assim ele 

traçou e destinou as verbas para a sua construção, e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, 

dizendo: “Em nome de Deus, e em louvor a Ele. Construí, e que Deus vos abençoe”. 
AL-TABARI, M. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia. das Letras. 1995 (adaptado). 

  
A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá nesse local orientou-se pela 

a) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. 

b) proximidade de áreas populosas como afirmação da superioridade bélica. 

c) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real. 

d) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos sucessórios. 

e) ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol. 
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7. (Etec 2016) A região representada no mapa, com o desenho que se assemelha a uma lua crescente, é 

conhecida como Crescente Fértil. Nessa área, formaram-se as primeiras sociedades humanas que 

deixaram registros escritos de suas atividades, há milhares de anos. Esse nome foi atribuído à região, 

por estudiosos da História e da Arqueologia, somente muitos séculos depois. 

 

 

 

 Assinale a alternativa que explica corretamente por que esse nome foi atribuído à região demarcada. 

a) A fertilidade do solo da região demarcada cresceu e atingiu outras regiões, favorecendo a amizade 

nas relações entre as populações. 

b) Símbolo do Islã, a lua crescente representa a importância dessa religião na formação das 

civilizações assíria, persa, egípcia e mesopotâmica. 

c) Abrangendo partes dos continentes europeu e africano, a região recebeu esse nome em razão das 

altas taxas de fertilidade das populações locais. 

d) A lua crescente faz referência ao culto monoteísta desse astro, religião predominante entre os 

povos daquela região na Antiguidade, com exceção dos hebreus. 

e) O solo da região era bastante fértil por conta dos grandes rios, o que favoreceu o desenvolvimento 

da agricultura, importante para as sociedades humanas. 
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8. (Unesp 2013) [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. 

 

 

9. (Emescam 2015) Os fenícios viviam numa faixa de duzentos quilômetros de comprimento, entre o Mar 

Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, Semitas provinham do litoral Setentrional do Mar 

Vermelho. 

  
Assinale a principal contribuição desse povo para as sociedades atuais. 

a) Escrita hieroglífica. 

b) Pólvora.  

c) Escrita cuneiforme.  

d) Imprensa.  

e) Alfabeto. 
 

 

10. (UFRR 2016) Historicamente, situa-se o surgimento do Estado e da escrita entre as primeiras 

civilizações surgidas no oriente. Apesar de possuírem culturas muito distintas e terem contribuído com 

diferentes legados, podemos afirmar que um traço comum entre a religião de Egípcios, Mesopotâmios, 

Hebreus e Persas era:  

a) o exercício de enorme influência sobre a organização política e dos Estados, caracterizados como 
teocracias; 

b) a crença em um único deus, conceituada como monoteísmo; 

c) o culto de diversos deuses com representações antropozoomórficas (meio homem, meio animal); 

d) a mumificação para garantia de vida após a morte; 

e) a construção de prédios grandiosos em forma de pirâmide, que serviam ao mesmo tempo como 
templos para o culto dos fiéis e tumbas para os reis. 
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Gabaritos 
 

1. D 
É possível perceber na imagem a presença de um exército organizado e contando com a ajuda de carros 
puxados por animais. Tais características indicam uma sociedade organizada militarmente, o que é um 
dos aspectos de algumas das sociedades que se estabeleceram na região mesopotâmica, como os 
assírios, por exemplo. 
 

2. C 
Um país que hoje ocupa a região entre os rios é o Iraque e herda vestígios e sítios arqueológicos das 
antigas civilizações mesopotâmicas. 
 

3. B 
Na antiguidade oriental as relações de produção e trabalho foram marcadas pelo modo de produção 
asiático que consistia na utilização da terra, pelos servos, para a subsistência de suas famílias, em 
contrapartida eles deveriam pagar ao Estado tributos em forma de dinheiro, mercadoria, excedente de 
produção ou mais trabalho pelo uso da terra.  

 

4. B 
O chamado Código de Hamurabi, criado pelo rei da Babilônia no século XVIII a.C., representava um 
pioneiro conjunto de regras pautadas na punição de crimes. A famosa frase “olho por olho, dente por 
dente” está associada à forma como essas leis eram aplicadas, punindo o criminoso de acordo com a 
gravidade do crime. Vale destacar que não havia um conceito de cidadania nesta sociedade e as leis eram 
aplicadas de formas diferenciadas, de acordo com a posição social. 
 

5. C 
A região do Crescente fértil é o local onde é ocorreu a formação das primeiras civilizações com 
organizações políticas, econômicas, sociais e culturais mais complexas. Foi na região que surgiu também 
a primeira forma de escrita, a cuneiforme, e as primeiras cidades-Estados. 

 

6. A 
A centralidade do Rio Tigres e do Eufrates destacada no texto aponta para a importância dos mesmos 
para região, seja no aspecto espacial, com a disponibilidade de terras férteis, seja no quesito estratégico 
do espaço. Lembrando que os rios não serviam apenas para a irrigação, uma vez que também eram 
utilizados como meio de transporte e comunicação. 

 

7. E 
O território ficou conhecido dessa forma devido a existência de rios que tornavam a terra ao seu redor 
fértil, por isso as civilizações construídas ao seu entorno eram sociedades hidráulicas, uma vez que 
dependiam profundamente das suas enchentes. 
 

8. E 
As sociedades que se formaram no Antigo Oriente Próximo possuíam como principal relação de trabalho 
a servidão coletiva, onde os homens poderiam ocupar e explorar determinados territórios e em troca 
prestar serviços em determinados momentos para o Estado. 
 

9. E 
Os fenícios são considerados os grandes responsáveis por criarem a base do alfabeto que foi utilizado 
pelos gregos e, posteriormente, pelos latinos. A invenção estava relacionada com a necessidade de 
facilitar as trocas comerciais. 

 

10. A 
Dentro das civilizações antigas a religião era um dos aspectos ligados diretamente a política, uma vez 
que o governante, normalmente, também era o chefe religioso. 


