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REVISÃO DE HISTÓRIA 

 

1) Leia os textos abaixo para aprimorar seus conhecimentos. 

 

 Texto 1 

 

                                                        Terras propícias 

 

       As transformações sociais e econômicas próprias do período Neolítico ocorreram, 

paulatinamente, ao longo de alguns milênios. Pouco a pouco, o homem deixou de ser caçador-coletor 

para tornar-se agricultor e criador de animais. 

       A agricultura surgiu por volta de 10000 a.C., no chamado “Crescente Fértil”, região do Oriente 

Médio que se estende da Turquia até o oeste do Irã. As primeiras espécies cultivadas foram os 

cereais. Mais tarde, em cerca de 8500 a. C., começou a criação de animais, nessa mesma região 

geométrica. No início, as espécies domesticadas eram a cabra e o carneiro. O sedentarismo foi a 

principal consequência dessas modificações no comportamento humano. 

       Essas novas aptidões propiciaram numerosas mudanças. O homem pôs-se a imprimir sua marca 

na paisagem, até então intacta. Passou a desbravar florestas, cultivar campos e construir aldeias cada 

vez maiores, que antecederam as cidades. Algumas dessas povoações eram cercadas de fossos e 

paliçadas, para impedir que os rebanhos escapassem, mas também para defender seus habitantes 

contra eventuais agressores. O Neolítico viu surgir ainda novas técnicas, como a cerâmica, a 

tecelagem e a cestaria...[...] 

 

 

                                                                    

 

 

 

Fosso – Cova ou buraco no 
solo, relativamente profundo. 
Paliçada – Estacada de varas 

ou troncos fincados no solo. 



 

 Texto 2  

                                           A Mesopotâmia 

 

Os mesopotâmicos viveram na Ásia ocidental entre os famosos rios  Tigre e Eufrates,    num 

país  

hoje chamado Iraque. Faziam parte da Mesopotâmia vários grupos, entre eles os sumérios, os 

babilônios e os assírios. A Mesopotâmia foi muito influente e seus costumes nos afetam até hoje. 

Você está praticando Matemática mesopotâmica cada vez que diz que horas são. Já teve curiosidade 

de saber por que temos 60 minutos em uma hora? É porque os mesopotâmicos contavam em 

intervalos de 60. Eles foram também o primeiro povo a inventar a escrita. [...] 

            

Se você viajasse, hoje, pela Mesopotâmia, veria montes que parecem morros achatados 

pontilhando as paisagens. Esses montes são restos de cidades antigas. Eles se formaram porque o 

barro se dissolve na água. Quando os tijolos de barro das construções mesopotâmias se fundiam com 

a chuva, as pessoas erguiam novas construções por cima. Gradualmente, o solo ficava mais alto.  

           Os mesopotâmios construíram grossas muralhas de tijolo em torno dos limites da cidade para 

fins de defesa. Essas muralhas tinham torreões e portões. Edifícios importantes como palácios e 

templos ficavam dentro das muralhas. As casas ficavam tanto dentro como fora. Quando o inimigo 

atacava, todos se refugiavam dentro das muralhas da cidade. [...] 

 

 Texto 3 

                                          A formação da cidade 

 

[...] A agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle     do      meio     

ambiente 

permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. [...] A ocupação mais duradoura 

permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. [...]: iniciou-se a urbanização, ou 

seja, o surgimento das cidades. 

            Durante o 4º milênio a. C. apareceram vários centros urbanos na Mesopotâmia, especialmente 

no Sul [...] . Uma cidade mesopotâmica possuía muitas construções, como casas, templos, palácios, 

ruas, pontes, portos e muros que a protegiam. Perto dela, ficavam os pomares, as hortas e os campos 

de cultivo. Em volta, estavam as estepes e os desertos. Uma das primeiras grandes cidades foi Uruk, 

no Sul, com vários templos e cercada por uma muralha com aproximadamente 10 quilômetros de 

extensão. 

 



 

 Texto 4 

 

                             Pagamentos de impostos na Mesopotâmia 

 

Peças de barro de 4000 a.C. encontradas na Mesopotâmia  são os    documentos   escritos   

mais    

 antigos que conhecemos. E o mais antigo desses documentos fazem referência aos impostos. Se 

achamos que pagamos muitos impostos hoje, agradecemos por não viver naqueles dias. Além de 

entregar parte dos alimentos que produziam ao governo, os sumérios, um dos povos a viver por ali, 

eram obrigados a passar até cinco meses por ano trabalhando para o rei. 

           [...] As evidências indicam que, em 3000 a.C., os faraós coletavam impostos em dinheiro ou em 

serviços pelo menos uma vez por ano. O controle era tão rigoroso que fiscalizavam até o consumo de 

óleo de cozinha pelas residências, já que essa era uma substância tributada.[...] 

          O Império Romano aperfeiçoou a técnica de impor tributos e, com isso, foram ficando cada vez 

mais ricos, o que, por sua vez, permitia que conquistassem e controlassem um território ainda maior. 

          O censo, usado até hoje em muitos países, foi criado pelos romanos para decidir quanto 

deveriam cobrar de cada província. O cálculo era feito com base no número de pessoas. Até hoje, a 

capacidade de cobrar impostos é diretamente proporcional à quantidade e qualidade de informações 

disponíveis sobre os contribuintes. 

                                                              

 Leia as páginas 28 a 41 e  responda ás questões abaixo,  

Questão 01 - Com a agricultura e a pecuária, aumentou a oferta de alimentos.  
      Como os humanos resolveram o problema para estocar os alimentos? (Pág.28) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 – A necessidade de alimentar a população que crescia levou à descoberta do arado 
puxado por bois e de técnicas de irrigação do solo. Dessa forma, as aldeias passaram a produzir mais 
alimentos do que consumiam. Com a sobra de alimentos, parte das pessoas foram liberadas do 
trabalho na agricultura e passaram a fazer outras atividades.  
      Como foi a divisão do trabalho entre eles? (Pág. 28) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Questão 03 – Explique como surgiu o comércio e dê alguns exemplos. (Pág. 29) 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 04 – Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram; a 
população cresceu, criando a necessidade de se obterem mais terras para plantar e criar animais. 
Assim, começou a disputa pelo poder.  
      Como se conseguia o poder para ser chefe de aldeias? Dê exemplos. (Pág.30) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Questão 05 – Represente, por meio de desenhos, como se deu a formação do Estado. Inspire-se na 
página 31 do seu livro. Faça legenda para cada quadro. 
 
 

 

          

   

 

              ________________________           _______________________ 

        

                                                                                                                             

                                                                                                                             ___________________                                                                                                                                                         

 

         

           _______________________          ______________________          

 

Questão 06 – Enquanto ocorria o processo de centralização do poder, algumas aldeias foram 
transformando-se em cidades. As cidades se distinguem da aldeia por três características.  
      Quais são elas? (Pág.32) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 07 – As primeiras cidades formaram-se perto das margens de dois grandes rios devido à 
importância da água para as pessoas e para a agricultura.  
      Que rios foram esses?   (Pág. 32)   

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 08 -  Por volta do ano 5000 a.C., os humanos desenvolveram a metalurgia.  
      Descreva, por ordem, quais metais foram descobertos pelo homem. (Pág. 32) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 09 – Leia a página 34 e explique como funcionavam os pagamentos dos impostos na 

Mesopotâmia. Os impostos eram voluntários ou obrigatórios? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 – Os mesopotâmicos eram politeístas.  
      Explique que quer dizer ser politeísta. (Pág. 38) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 11 – Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era sua principal protetora.  
      Cite os principais deuses mesopotâmicos e o que eles representavam. (Pág. 38) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                Após responder às questões, confira se todas estão corretas e estude-as. 



 
 
 
  
                                                                                                          


