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MESOPOTÂMIA ANTIGA
1) Qual é o significado da palavra Mesopotâmia. (A terra entre rios – página 51)
Resposta:
2) De acordo com o que estudamos, porque os povos da Mesopotâmia lutavam
constantemente.
Resposta:
3) Por volta de 1780 a.C, foram criadas as primeiras leis para administrar os conflitos e
desordens. Porque dizer que o Código de Hamurabi segue a lei do Talião: olho por olho,
dente por dente. (Segundo parágrafo – O Código de Hamurabi, página 60)
Resposta:
4) Escreva 04 a 07 regras do código de Hamurabi. (Terceiro parágrafo – O código de
Hamurabi – página 60 ou acesse o site valdirsteffen.net – Código de Hamurabi)
Resposta:
5) Qual o significado da Escrita Cuneiforme. (Segundo e terceiro parágrafo – Invenção da
escrita da página 61)
Resposta:
6) Porque foi necessário criar a Escrita Cuneiforme? (Quarto parágrafo – A invenção da
escrita – página 61)
Resposta:
EGITO ANTIGO
7) Porque o rio Nilo é considerado “uma dádiva” para o povo egípcio, (Primeiro parágrafo –
O Nilo é um presente da página 68)
Resposta:
8) Os egípcios começaram a venerar o Faraó, cujo o significado foi “casa grande”, ou “rei
das terras”. Sobre o Faraó, no que os egípcios acreditaram. (Último parágrafo da página 69)
Resposta:
9) Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Escreva o nome de
04 deuses e suas atribuições. (Desenvolvendo habilidades da página 75)
Resposta:
10) Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte? (Primeiro o segundo parágrafo A crença na vida eterna da página 76)
Resposta:
11) O que levou os egípcios a desenvolver conhecimentos médicos. (Primeiro parágrafo - A
ciência da página 82)
Resposta:
12) Explique os conhecimentos astronômicos e matemáticos desenvolvidos pelos egípcios
antigos. (Segundo, terceiro e quarto parágrafo - A ciência – página 82)
Resposta:

OS HEBREUS
13) Como podemos definir a religião hebraica e quais religiões foram influenciadas pelos
hebreus. (Primeiro parágrafo – Cultura e religião hebraica: o judaísmo da página 127)
Resposta:
14) E SÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ.....
Resposta:

