
 

 

   

                            Atividade de revisão de História – 4º ano – 28/04/2020. 
 
                      Atenção – Esta atividade será feita com a professora na aula de 
História. 

Cidades do presente e do passado 
 

Ao observarmos fotos, revistas, jornais e filmes antigos podemos ver o quanto as coisas 
eram diferentes do mundo de hoje. As roupas das pessoas, os projetos de suas casas, os móveis, 
os carros, dentre outros. Fazer visitas e passeios a museus também nos ajuda a descobrir essas 
diferenças, pois nestes são encontrados objetos que retratam diferentes épocas e fatos históricos. 

As cidades existem desde a pré-história e vêm sofrendo transformações em razão das 
necessidades do homem. 
 Hoje em dia, é muito diferente. A modernidade deixou a vida mais agitada e as cidades mais 
completas. Nelas podemos encontrar esportes, lazer, cultura, arte, trabalho, um grande comércio, 
várias indústrias, além dos governantes que cuidam dos problemas e dos interesses de seu povo. 
 
 

 Releia as páginas 48 a 56 para responder às questões a seguir. 
 
1) – Registre as características do clima e da vegetação das cidades da Mesopotâmia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

2) – Sabe-se que os rios são importantes para a fixação dos seres humanos em um determinado 

lugar.  

       Escreva os nomes de dois grandes rios que foram importantes para o desenvolvimento da 

agricultura na Mesopotâmia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

3) – Há cerca de 4 mil anos a.C., o povo sumério estabeleceu-se no sul da Mesopotâmia e, lá, 

formou importantes cidades.  

        Quais são elas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

4) – De acordo com nossos estudos sobre a cidade mesopotâmica, leia as afirmativas a seguir e 

assinale as corretas: 

 

a) (     ) Na cidade da mesopotâmica, havia uma separação rígida entre área rural e área urbana. 

b) (     ) Em volta da cidade, eles erguiam muralhas altas e extensas. 

c) (     ) Cada cidade mesopotâmica era independente, pois tinha o próprio governo. 

d) (     ) O palácio não tinha grande importância social, pois não era o centro de poder e riqueza. 

e) (     ) Na cidade mesopotâmica, havia uma construção típica chamada zigurate. 



 

5) – Como vimos, os habitantes da Mesopotâmia praticavam várias atividades econômicas. 

Associe a coluna da direita com a da esquerda. 

 

( 1 ) Agricultura. 

 

( 2 ) Pastoreio. 

 

( 3 ) Artesanato. 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
6) – O comércio de hoje envolve o uso de moedas, cédulas e cartões.  
       Como era feito o comércio nos primeiros tempos?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

7) Complete a frase, utilizando as palavras do quadro abaixo. 

 

 

 
 
 

    

O __________________ teve grande importância na vida dos ______________________ 

_______________ . Eles faziam comércio viajando por __________, pelos _________ e pelos  

______________. No caso da _________________________, os rios e os terrenos planos 

facilitavam as ________________________ e favoreciam o _________________________ e a 

troca de ____________________________. 

 
 
 
 
 
 

(    ) Os artesãos, tecelões, carpinteiros, ferreiros, 

joalheiros, entre outros faziam com as mãos obras 

extraordinárias. 

 

(   ) Os agricultores cultivavam vários tipos de 

cereais, como a cevada, o trigo e o centeio; 

plantavam o linho e o algodão, usados na 

confecção de tecidos. 

 

(   ) Os pastores criavam ovelhas, das quais 

extraíam a lã; porcos e bois, dos quais extraíam a 

carne; jumentos, que usavam no transporte de 

cargas. 

terra – povos antigos – transporte – comunicações – comércio – rios 

mercadorias - mares – Mesopotâmia 



 
8) – Explique como era feito o comércio: 
 

a) mesopotâmico. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

b) egípcio. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

c) fenício. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


