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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 3

1.  (Fuvest-SP) O Código de Hamurábi dispunha em um de seus artigos: “Se um homem deixar 
de reforçar o seu dique, se isto provocar uma ruptura e as águas inundarem os campos, este ho-
mem será condenado a restituir o cereal destruído por sua negligência”.
a) A qual civilização pertence esse código?
b) Que relação há entre o dispositivo citado acima e essa mesma civilização?

2. Complete com os direitos dos cidadãos mesopotâmicos:

HOMENS ESCRAVOS

HOMENS LIVRES

3. (Fuvest-SP) No antigo Egito e na Mesopotâmia, assim como nos demais lugares onde foi in-
ventada, a escrita esteve vinculada ao poder estatal. Este, por sua vez, dependeu de certo tipo de 
economia para surgir e se desenvolver.
Considerando as afirmações acima, explique as relações entre:
a) escrita e Estado.
b) Estado e economia.

4. Complete com V (verdadeiro) e F (falso).
a) Os mesopotâmicos eram monoteístas, ou seja, cultuavam muitos deuses. (     ) 
b) Ur, Uruk, Eridu e Nipur foram as primeiras cidades da História. (     ) 
c) O vizir era um sacerdote que tratava de assuntos religiosos. (     ) 
d) No Egito os artesãos trabalhavam com matérias-primas do próprio Egito. (     ) 
e) Os egípcios eram politeístas, sendo o deus Rá o principal. (     ) 

5. Enquanto a Babilônia era destruída, surgia ao norte um império guerreiro e conqusitador: o Im-
pério Assírio. Indique as principais características desse império, qual povo o conquistou e quais 
os motivos para que isso acontecesse.
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6. Observe a imagem abaixo.

Agora responda:
a) Qual o nome desse tipo de escrita e onde ela se desenvolveu?
b) Quem eram os escribas? Qual a relação entre eles e o tipo de escrita acima?

7. Ligue o Império às suas características:

Antigo Império  Época em que o Império Egípcio se estendeu para a Palestina e Síria.

Médio Império  Nesse período foram construídas as pirâmides de Gizé.

Novo Império   Foram conquistadas as terras da Núbia ao sul do Egito.

8. Leia atentamente:

 “O embalsamamento de rico – ‘Primeiro, com a ajuda de um ferro curvo, extraem o cérebro 
pelas narinas (…) Em seguida, com uma pedra (…) cortante, fazem uma incisão no flanco e 
retiram os intestinos, que limpam e purificam com vinho de palmeira e purificam uma segunda vez 
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com arômatas moídos. Depois enchem o ventre de mirra pura triturada, de canela e de todos os 
outros arômatas, com exceção do incenso, e cosem. Feito isso, salgam o corpo, cobrindo-o de 
natrão (carbonato de sódio natural) durante setenta dias. (…) Lavam o corpo, enrolam-no todo em 
faixas de linho fino, com uma camada de borracha (como cola).
 (…) Metem o morto num estojo de madeira em forma de figura humana (…) que guardam 
no interior de uma câmara funerária (…).
 O embalsamamento do pobre – Desinfetam os intestinos (…) metem-no no sal durante 
setenta dias; entregam o corpo.”’

HERÓDOTO, Histórias.

Agora responda:
a) Qual o nome do estojo de madeira citado no texto?
b) Por qual motivo os egípcios mumificavam os mortos?
c) Cite duas outras práticas relacionados à mumificação praticadas pelos egípcios.

9. Leia atentamente:

 “As águas do Nilo, o bem mais precioso do Egito, causam tensão com Sudão e Etiópia, 
cujos territórios são atravessados pelo rio. Diante de planos de construção de represas nesses 
países, o Egito advertiu, em 1991, que ‘estava pronto a recorrer à força’ para garantir seu pleno 
uso do rio.”

Almanaque Abril – Mundo 2005, São Paulo: Abril, 2005, ano 31.

Agora responda:
a) Faça uma pesquisa sobre a situação apresentada acima.
b) Por qual motivo o Egito é conhecido como uma dádiva do Nilo? Explique.

10. (PUC-SP) Sobre a civilização egípcia, é correto afirmar:

I – Tínis e Mênfis foram capitais do Antigo Império, caracterizado no geral pela paz, teocracia 
nas primeiras dinastias e construção das grandes pirâmides de Gizé, das quais a de Quéops é o 
maior destaque.
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II – A civilização egípcia pôde desenvolver-se no nordeste africano graças ao Rio Nilo, que pro-
porciona inundações anuais. A dependência da vida no Egito para com o grande rio foi resumida 
por Heródoto: “Pai da História”, na frase: “O Egito é um dom do Nilo” ou “o Egito é uma dádiva do 
Nilo”.
III – A religião foi o elemento cultural que mais atuou na vida do Novo Império, quando ocorreu a 
revolução ou reforma de Amenófis IV. Esse faraó estabeleceu o culto monoteísta de Aton, simboli-
zado pelo disco solar.
IV – Tendo longa duração, cerca de 40 séculos, a civilização egípcia somente desapareceu com a 
queda de Constantinopla, em 1453.

a) Estão corretas apenas as opções I e II.
b) Estão corretas apenas as opções II e III.
c) Estão corretas apenas as opções I, II e III.
d) Estão corretas apenas as opções I, III e IV.
e) Todas as opções estão corretas.


