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ATIVIDADE PARA AS FÉRIAS – HISTÓRIA 

 

1 –  A palavra agricultura, de origem latina, significa “cultivo dos campos”. A atividade 
agrícola parece ter surgido há cerca de 10.000 anos, na Mesopotâmia, com o cultivo 
de grãos e a criação de ovelhas. 

O problema principal da agricultura na Mesopotâmia sempre foi a falta de 
chuvas, mais generosas apenas durante o inverno. Além do mais, os afluentes dos 
rios Tigre e Eufrates não eram muito caudalosos. Visando superar esses problemas e 
aproveitar melhor as terras férteis, os mesopotâmicos inventaram métodos para irrigar 
artificialmente os campos. A partir dos rios existentes, especialmente do Eufrates, 
escavaram e ramificaram inúmeros canais, o que permitiu expandir a área de terras 
cultiváveis e, além disso, aumentar a produtividade das terras que já cultivavam. 

Sabemos que o desenvolvimento da agricultura promoveu mudanças 
significativas na forma como os grupos humanos viviam e se relacionavam. Escreva 
sobre essas mudanças: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2 –   Vários povos antigos habitaram a região da Mesopotâmia entre os séculos V a.C. 
e I a.C. No geral, seguiam religiões politeístas, pois acreditavam em vários deuses 
ligados à natureza. No que se refere à política, tinham uma forma de organização 
baseada na centralização de poder, onde apenas uma pessoa (imperador ou rei) 
comandava tudo. A economia era baseada na agricultura e no comércio nômade de 
caravanas. 
  Vale dizer que os povos da Antiguidade buscavam regiões férteis, próximas 
aos rios, para desenvolverem as suas comunidades. Dentro desta perspectiva, a 



região da mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia água para consumo, 
rios para pescar e vias de transporte pelos rios. Outro benefício oferecido pelos rios 
eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a 
agricultura. Entre os povos que habitavam a Mesopotâmia, destacaram-se os 
sumérios e os babilônicos. 

 
Descreva as principais semelhanças entre esses povos e escreva sobre as 
principais contribuições deixadas por eles para a história da humanidade: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__ 

 
3 –  No processo de formação das primeiras civilizações, a região do Crescente Fértil 
foi um importante espaço, na qual a relação de dependência do homem em relação à 
natureza diminuía e vários grupos se sedentarizavam. A domesticação de animais, a 
invenção dos primeiros arados, a construção de canais de irrigação eram exemplos de 
que a agricultura viria a ocupar um novo lugar no cotidiano do homem. Mais do que 
isso, todo esse conhecimento foi responsável pela formação de amplas comunidades. 

Entre todas essas civilizações, o Egito destacou-se pela organização de um 
forte Estado que comandou milhares de pessoas. Situada no nordeste da África, a 
civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos 
fornecidos pelo Rio Nilo. Tomando conhecimento do sistema de cheias desse grande 
rio, os egípcios organizaram uma avançada atividade agrícola que garantiu o sustento 
de um grande número de pessoas. 

A respeito da civilização egípcia antiga: 

a) Por que podemos dizer que o Egito Antigo era governado por uma teocracia? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________ 

b)  A religião egípcia antiga foi classificada como politeísta e antropozoomórfica, 
explique o porquê: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________ 

c)  Destaque pelo menos três contribuições deixadas pelos egípcios para o 
desenvolvimento das ciências: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________ 

d)  A sociedade do Egito Antigo possuía uma forma de organização bem eficiente, 
embora injusta, garantindo seu funcionamento e expansão. Esta sociedade era 
hierárquica, ou seja, cada segmento possuía funções e poderes determinados, 
sendo que os grupos com menos poderes tinham que obedecer quem estava 
acima. Descreva como estava dividida a sociedade egípcia antiga e qual era a 
função de cada uma das camadas sociais. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 

4 – Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. Antepassados do povo 
judeu, os hebreus têm uma historia marcada por migrações e pelo monoteísmo.Muitas 
informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do 
Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. O Antigo testamento foi escrito com 
base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por 
esse povo da origem do mundo e de muitas das normas éticas e morais de sua 
sociedade. Convém ressaltar, entretanto, que esses textos são repletos de símbolos e 
sua interpretação é bastante difícil. 

Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu 
de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de 
palestina, onde se localiza hoje a Estado de Israel. 

a) Sabemos que os hebreus foram os primeiros a seguir uma religião 
monoteísta. Explique o que é monoteísmo: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

https://www.suapesquisa.com/egito/
http://www.sohistoria.com.br/dicionario/palavra.php?id=91


b) A sociedade hebraica era dividida em clãs (famílias) que eram comandadas 
por patriarcas. Quem eram os patriarcas? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5 –  Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu. Cachaça, dengoso, quitute, berimbau e 
maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou 
referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram 
para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a 
grande influência africana que há na cultura brasileira. 

A existência da escravidão no Brasil durante quase quatrocentos anos, além de 
ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou 
também sua formação cultural. A miscigenação entre africanos, indígenas e 
europeus é a base da formação populacional do Brasil. Dessa forma, a matriz africana 
da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. 

Escreva sobre a influência da cultura africana no Brasil e destaque os 
problemas vividos pela população afro-brasileira atualmente: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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