
REVISÂO 

1. Explique com seu entendimento do assunto qual o significado da Pré – História  

 

 

2. Quantas fases são divididas a Pré – História e destaque cada uma delas.  

 

 

3. Explique as teorias criadas sobre o surgimento da espécie humana na América.  

 

 

 

4. 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. 

  

 

5. Examine as proposições e responda de acordo com o código. 

I. A região que compreendia a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates e atualmente parte do Iraque, foi 

habitada entre 3200 e 2000 a.C. por diferentes povos semitas, entre os quais se incluíam os sumérios. 

II. A cidade de Babel, capital do império de Hamurábi, desenvolveu-se e abrigou parte da civilização 

babilônica antes do nascimento de Cristo. 

III. Outro importante rei babilônico, em cujo império foram construídas grandes obras arquitetônicas, foi 

Nabucodonosor, que também viveu antes do nascimento de Cristo. 

a) Todas as proposições são verdadeiras. 

b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
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c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 

e) Todas as proposições são falsas. 

 

6. 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. 

 

7. Por que os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós em pirâmides? 

a .(   )  Com o objetivo de conservar o corpo do faraó para uma vida após a morte, como dizia a religião 

egípcia.                                                                                                                                                   

b.(   )  Com o propósito de conservar o corpo do faraó para futuras gerações estudarem Medicina. 

c .(   )  Para que os egípcios pudessem transformar a pirâmide num museu histórico.                                          

d .(   )  Para que o corpo pudesse descansar em paz, pois os egípcios não acreditavam na vida após a morte.                                                                                                                               

e.(  ) A maior parte do território do Egito é formada por florestas. 

 

 

8. Escreva o nome dos integrantes da sociedade egípcia: 

  

a) ___________________________________ : responsáveis pelo culto religioso no Egito Antigo. 

  

b) ___________________________________: governaram o Egito com autoridade máxima. 

  

c) ___________________________________: responsáveis pelo trabalho na agricultura. 

  

d) ___________________________________: responsáveis pelo controle da colheita e contagem da 

população. 

  

 



9. “Osíris veio ao Egito acompanhado de sua irmã-esposa Ísis. Criou o húmus, lodo fértil existente no leito 

do rio Nilo. Ensinou os homens a agricultura e a metalurgia. Tornou a vida possível graças à vegetação, que 

trazia abundância e benefícios a seu povo.” 

  

De acordo com o texto é verdadeiro afirmar que: 

  

 

a .(   )  Os egípcios acreditavam em apenas um deus. 

 

b. (   )  Os egípcios só conheciam explicações científicas para os fenômenos da natureza. 

 

c. (   )  O povo do Egito Antigo não acreditava na influência dos deuses em suas vidas. 

 

d. (   ) Os egípcios atribuíam aos deuses a ocorrência de fenômenos da natureza. 

e. (   ) Os egípcios eram defensores do catolicismo  

 

10. Cite uma diferença entre a forma de governo no Egito Antigo e no Brasil atual. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A REVISÃO DEVE SER RESPONDIDA A LÁPIS  


