
 

 

   

                            Atividade de revisão de História – 5º ano – 28/04/2020. 
 
                      Atenção – Esta atividade será feita com a professora na aula de 
História. 
 

Mitologia, religião e pensamento 

 
       Ainda é muito comum as pessoas se perguntarem: como surgiu o mundo onde vivemos?  De onde 
viemos? Que será depois, quando a vida acabar? 
         Os homens mesopotâmicos também sentiam-se incomodados com essas e outras dúvidas e 
procuravam decifrar os seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por 
ciência hoje em dia: eram explicações mitológicas. 
         Um mito conta uma história, inventada ou baseada em fatos reais. Algumas dessas histórias buscam 
explicar os fenômenos que os homens observam na natureza (como, por exemplo, o nascimento diário do 
Sol); outras buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam seus antepassados, e assim por 
diante. Em todo caso, o mito não pode ser visto simplesmente como uma mentira, nem como forma de 
pensamento atrasada ou irracional. Pelo contrário, o mito é a forma como certas sociedades têm de explicar 
para si mesmas e para os outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso as narrativas mitológicas 
são um valioso documento para que o historiador conheça a mentalidade dos homens do passado. 
                                                                                            REDE, Marcelo. Mesopotâmia. São Paulo: Saraiva. 
 

 Releia as páginas 38 a 61 para responder às questões a seguir. 
 

 1 - Faça uma definição para: 
 
a) Cultura  
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Religião 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2 – Em relação à religião, como era a crença dos mesopotâmicos? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3 – Os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía vários templos, sendo o maior deles o do 

principal deus da cidade.  

       Explique por que os mesopotâmicos diziam que os deuses mudavam constantemente de humor? Que 

eles faziam para acalmá-los? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4 – Os templos possuíam sacerdotes e sacerdotisas. Eram eles responsáveis por: 

(   ) apresentar oferendas aos deuses; 

(   ) receber oferendas; 

(   ) cuidar dos bens e dos negócios do templo; 

(   )  realizar cerimônias para os deuses. 

 

 



 

5 – O mito é uma história baseada em fatos reais ou inventados que busca explicar a origem do mundo, da 

humanidade e dos fenômenos naturais.  

      Descreva um mito mesopotâmico e fale quais funções ele cumpria. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6 – Os egípcios davam grande importância à religião e também eram politeístas, isto é, acreditavam em 

vários deuses.  

       Quais eram os deuses mais conhecidos desse povo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7 – Em relação à forma, explique como os deuses dos egípcios eram representados. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8 – Qual era a divindade mais popular do Egito? Segundo o mito, que aconteceu com Osíris? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9 – O faraó tinha um deus protetor. Quem era ele? 

____________________________________________________________________________________ 

 

10 – Os faraós construíam imensos túmulos, as pirâmides. Explique o objetivo dessas construções. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11 – Cite quais eram as pirâmides mais famosas do Egito. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

12 – Os egípcios acreditavam na vida após a morte.  

        Segundo a mitologia, para os egípcios, que acontecia com a alma após a morte? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

13 – Explique por que os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

14 – A riqueza e a variedade dos objetos nos túmulos dependiam das condições de cada um.  

        Como era o túmulo do faraó Tutancâmon?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

15 – Seth matou seu irmão Osíris.  

        Explique o que motivou Seth a praticar tamanha atrocidade. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

16 – Como vimos, cada povo tem sua cultura, ou seja, um jeito próprio de viver, pensar, agir, dançar e fazer 

festas. Como na Terra há uma enorme variedade de povos, há também um grande número de culturas.  

         Associe cada região à sua manifestação cultural. 

 

( 1 ) Região Norte.                                              (    ) Dança gaúcha. 

( 2 ) Região Sudeste.                                         (    ) Festa de São João e o Campina Grande, na Paraíba. 

( 3 ) Região Centro-Oeste.                                 (    ) Cavalhada. 

 ( 4 ) Região Nordeste.                                       (    ) Congada. 

( 5 ( Região Sul.                                                  (    ) Carimbó. 

 

  

17 – Defina. 

 

a) Cultura material 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Cultura imaterial 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
  

         



 


