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Habilidades: Conhecer e distinguir as primeiras civilizações em suas 

especificidades, gerando o desenvolvimento do senso histórico.
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O que é Mesopotâmia?

A Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações conhecidas e

desenvolveu-se entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, atualmente onde é

o território da Síria e, principalmente, do Iraque. Seu surgimento se deu

por volta do ano 5.000 a.C.

Ao longo de aproximadamente 4.500 anos, foi habitada por

diversos povos que ora conviviam em harmonia, ora se confrontavam.

Entre eles, podemos citar os sumérios, acádios, amoritas (ou antigos

babilônios), assírios e caldeus (ou novos babilônios).
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Esses povos trocaram suas culturas entre si. Assim,

por exemplo, a língua, a escrita e a religião passaram a

ser características comuns dos mesopotâmicos. Por essa

razão, todas essas sociedades citadas acima, podem ser

estudadas em conjunto, formando uma única civilização.

(Cf.https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/24/mesopotamia/)

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/antiguidade-oriental/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/08/guerra-da-siria/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/24/mesopotamia/
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1- (UFSM-RS) – 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.
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2 – (UFRN) – As sociedades que, na Antiguidade, habitavam os vales

dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de:

a) Terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a

constituição de grandes civilizações hidráulicas.

b) Serem povos orientais que formaram diversas cidades- estado, as

quais organizavam e controlavam a produção de cereais.

c) Haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção

de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da

diferenciação social.

d) Possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses,

imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios

milenares.
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3 – (UFTM MG/2009) - As civilizações da Antiguidade Oriental,

particularmente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram:

a) A arquitetura e as ciências, com caráter utilitarista, que se manifestaram

nos anfiteatros, aquedutos e conhecimentos matemáticos.

b) Conquistas militares para assegurar o abastecimento de escravos,

fundamentais às grandes obras públicas, como templos e pirâmides.

c) A escrita, sob diferentes formas, permitindo o registro dos princípios de

seu monoteísmo, que se espalhou pelo Mediterrâneo.

d) Grande integração comercial com os povos vizinhos, devido à

abundância de recursos hídricos, agrícolas e minerais.

Forte ligação entre a política e a religião, como se observa no caso do 

faraó egípcio, supremo soberano que era considerado um deus vivo.
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4 - Para concluir essa etapa faça uma síntese dos seus

conhecimentos sobre a Mesopotâmia e os povos da região da

Crescente Fértil. (Responda em seu caderno ou em uma folha

separada!)
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