Exercícios Antiguidade Oriental
1- Quais foram as principais civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia
durante a Antiguidade Oriental?
a) Sumérios, acádios, amoritas, assírios e romanos.
b) Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus.
c) Sumérios, gregos, amoritas, assírios e caldeus.
d) Sumérios, gregos, amoritas, assírios e romanos.
2- Assinale a alternativa que contenha as principais características da civilização
fenícia.
a) Comércio marítimo; se destacaram nas técnicas de pinturas de telas; construíram
navios fortes; criaram a técnica que originou o vidro transparente.
b) Comércio marítimo; se destacaram nas técnicas de pinturas de tecidos; construíram
navios fortes; criaram a técnica que originou o plástico.
c) Comércio marítimo; se destacaram nas técnicas de pinturas de tecidos; construíram
armamentos fortes; criaram a técnica que originou o vidro transparente.
d) Comércio marítimo; se destacaram nas técnicas de pinturas de tecidos; construíram
navios fortes; criaram a técnica que originou o vidro transparente.
3- A Antiguidade é dividida em duas partes, de um lado, a Clássica e de outro a
Oriental. Quais foram as civilizações que se desenvolveram na Antiguidade
Clássica?
a) Romanos e gregos.
b) Fenícios e hebreus.
c) Romanos e fenícios.
d) Gregos e hebreus.
4- Qual era a religião seguida pelos persas?
a) Catolicismo
b) Hinduísmo
c) Zoroastrismo
d) Budismo
5- A economia fenícia se baseava no:
a) Comércio marítimo, criação de ovelhas, pesca e cultivo de vinhas e olivas.
b) Comércio marítimo, artesanato, pesca e cultivo de vinhas e olivas.
c) Comércio marítimo, artesanato, criação de ovelhas e cultivo de vinhas e olivas.
d) Comércio marítimo, artesanato, pesca e cultivo de vinhas, olivas e milho.
6-(UFSM-RS) 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
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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.
7-(UFRN) 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.
8-(FCL-SP) 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.
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
e) Todas as proposições são falsas.
9-(UFC-CE) Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais,
políticas e econômicas da Mesopotâmia.
I – As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada
através de uma organização individualista.
II – Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram
frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras.
III – Na Suméria, os templos e ziggurats foram construídos graças à riqueza que os
sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população.
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IV – A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária e também a formação do primeiro reino unificado da história.
Sobre as alternativas anteriores, é correto afirmar:
a) I e II são verdadeiras.
b) II e IV são verdadeiras.
c) I e IV são verdadeiras.
d) I e III são verdadeiras.
e) II e III são verdadeiras.

www.lereaprender.com.br

