
História 1ª Série 
Ens. Médio  



▸ Habilidades: Conhecer e distinguir as primeiras civilizações em suas 

especificidades, gerando o desenvolvimento do senso histórico; 

Identificar as principais características do processo histórico de 

constituição da Cidade, analisando sua importância e significados ao 

longo do tempo; Analisar os processos de formação histórica das 

instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-os às 

práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. 
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1.  Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, 

que era conduzida [pelo] senhor da tempestade (...). Surgiram então os 

deuses do abismo; Nergal destruiu as barragens que represavam as 

águas do inferno; Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques (...). Por 

seis dias e seis noites os ventos sopraram; enxurradas, inundações e 

torrentes assolaram o mundo; a tempestade e o dilúvio explodiam em fúria 

como dois exércitos em guerra. Na alvorada do sétimo dia o temporal (...) 

amainou (...) o dilúvio serenou (...) toda a humanidade havia virado argila 

(...). Na montanha de Nisir o barco ficou preso (...). Na alvorada do sétimo 

dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas, 

não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A 

ave viu que as águas haviam abaixado; ela comeu, (...) grasnou e não 

mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo 

a nave aos quatro ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o 

topo da montanha em oferenda aos deuses (...).A Epopeia de Gilgamesh, 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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 Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C. e 

que se refere a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus 

conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era: 

 

 a) Mercantil, pacífica, politeísta e centralizada.     

 b) Agrária, militarizada, monoteísta e democrática.     

 c) Manufatureira, naval, monoteísta e federalizada.     

 d) Mercantil, guerreira, monoteísta e federalizada.     

 e) Agrária, guerreira, politeísta e centralizada.     
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2. Em 1929, o arqueólogo alemão Julius Jordan desenterrou uma vasta 

biblioteca de tábuas de argila com um tipo de escrita conhecida como 

“cuneiforme”, com cinco mil anos de idade, mais antigas que exemplares 

semelhantes encontrados na China, no Egito e na América. 

As tábuas estavam em Uruk, uma cidade mesopotâmica – e uma das 

primeiras do mundo – às margens do rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. 

As tábuas não haviam sido usadas para escrever poesia ou enviar 

mensagens a lugares remotos. Foram empregadas para fazer contas – e 

também para elaborar os primeiros contratos. 

O texto faz referência a um período muito conhecido da história da 

Humanidade, no qual surgiram os primeiros registros escritos.  

Assinale a alternativa que, corretamente, descreve o contexto em que 

surgiu a escrita na Mesopotâmia.  

a) Os mesopotâmicos criaram a escrita como forma de se comunicar com 

os deuses, entalhando placas de argila que eram cuidadosamente 

depositadas no interior dos templos religiosos.    
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b) O surgimento da escrita foi vinculado à criação de um sistema de 

educação segundo o qual todas as crianças deveriam dominar o 

conhecimento das letras e dos cálculos.    

 c) As cidades da Mesopotâmia eram separadas por longas distâncias, 

percorridas a pé por mensageiros que levavam cartas e ofícios 

trocados entre os governantes.    

d) A evolução da literatura oral gerou a necessidade de registrar os 

textos poéticos declamados pelos grandes oradores da Antiguidade 

clássica.    

e) O desenvolvimento do comércio levou à criação da escrita, utilizada, 

inicialmente, para realizar registros contábeis e firmar contratos.    
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Bons estudos ! 



                                           e 
         Professores da Rede Municipal de Ensino 

  


