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3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 1º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões: 

CONSUMISMO  

 Os homens, através da tecnologia, inventam a cada dia novas formas de conforto e lazer. 

E objetos que possam atender à demanda do consumo. 

 Uma das formas de convencer o consumidor a comprar os novos produtos é a publicidade. 

A publicidade é feita das formas mais variadas. Vai de um simples folheto distribuído nas ruas, ou 

pelos correios, até sofisticados filmes, que custam muito caro e que os anunciantes passam nas 

principais emissoras de televisão ou nos cinemas. Nós falamos em televisão, mas é bom lembrar 

que outros veículos de comunicação – rádios e jornais – também vivem do que cobram pelos 

anúncios. Toda essa carga é jogada em cima das pessoas e fica difícil resistir à vontade de 

comprar. E comprar cada vez mais, mesmo que não se necessite deste ou daquele brinquedo, ou 

eletrodoméstico. Isto é consumismo. Ele atinge mais diretamente as crianças, que acabam 

sempre desejando tudo o que é anunciado. Até porque não têm a noção real do valor do dinheiro 

e a dificuldade que seus pais enfrentam para consegui-los. 

 O consumismo é tal que deve ser combatido em todas as idades. Mas é difícil acabar com 

ele, porque as crianças veem, nas ruas e em suas escolas, os colegas com um tênis da moda ou 

uma mochila nova e logo querem ter essas novidades. Esse espírito de competição também leva 

os adultos à compra de objetos que são absolutamente desnecessários. Se nosso vizinho compra 

um carro novo, logo queremos trocar o nosso. 

 A necessidade da conscientização do que é consumismo é uma busca constante das 

famílias hoje em dia. Também de uma grande parte da sociedade. E todos reconhecem que é 

preciso resistir ao consumismo. 

(André Carvalho e Alencar Abujamra, Consumidor e consumismo, Coleção “Pegante ao José”, Lê, 1993.)  

 

Questão 1- Segundo o texto, o que é consumismo? 

a) (   )  É o espírito de competição. 

b) (   ) É um mal que deve ser combatido. 

c) (   ) É comprar cada vez mais, mesmo que não necessite.  

d) (   ) É uma necessidade de conscientização. 

 

Questão 2- De acordo com o texto, quem é diretamente mais atingida pela publicidade? 

a) (   ) Os jovens pelo excesso de vaidade.  

b) (   ) Os mais velhos pelo desejo de consumir.  

c) (   ) As crianças por não terem noção do valor do dinheiro.  

d) (   )Todas as idades. 
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Questão 3- A publicidade é feita das formas mais variadas. Isso faz com que: 

a) (   ) Os produtos sejam oferecidos.  

b) (   ) As pessoas não resistam à vontade de comprar. 

c) (   ) As pessoas assistam mais televisão.  

d) (   ) Leiam mais jornais. 

 

Questão 4- “Toda essa carga é jogada em cima das pessoas...” . Isso significa que: 

a) (   ) As pessoas não precisam consumir. 

b) (   ) Todos esses estímulos ao consumo são dirigidos com insistência às pessoas. 

c) (   ) O consumo fica a vontade das pessoas. 

d) (   ) Só quem tem poder de compra consome. 

 

 

 

 

OBSERVE 

Sinônimos: São palavras de significados iguais ou semelhantes. 

Exemplos: casa e lar              feliz e alegre            automóvel e carro           longe e distante 

Antônimos: São palavras de significados opostos, contrários. 

Exemplos: preso e livre              mal e bem                claro e escuro            alegre e triste 

 

Questão 5- Circule dentro dos parênteses o sinônimo da palavra grifada em cada uma das 

frases. 

a) A bruxa decidiu viajar para o castelo do Drácula. (atendeu - resolveu - foi) 

b) Os alunos auxiliam a mestra todos os dias. (gostam - amam - ajudam) 

c) Que aroma gostoso! (perfume - amor - sabor)  

d) A atleta foi convocada para os jogos regionais. (informada - chamada - jogada)  

e) As estrelas cintilam no céu. (andam - brilham - caem)  

f) O calor naquela cidade estava insuportável. (agradável - intolerável - especial)  
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Questão 6- Escreva novamente (no espaço ao lado) o poema a seguir, trocando as palavras 

grifadas por outra que seja o seu antônimo :  

Dentro de sua gaiola                                                  

um passarinho tristonho 

espia o mundo lá fora, 

 

As flores, o céu, as nuvens                                         

nem parece que é verdade. 

O louco abriu a gaiola 

e ele viu a liberdade. 

(Maurício de Souza ) 

 

Questão 7- Assinale (S) para os sinônimos e (A) para os antônimos : 

a) certo e correto (     ) 

b) barulho e silêncio (     ) 

c) aceitar e rejeitar (     ) 

d) lembrar e recordar (    ) 

e) pançudo e barrigudo (    ) 

f) querer e desejar (    ) 

g) alegre e triste (     ) 

h) calmamente e vagarosamente (     ) 

i) aceitar e rejeitar (     ) 

j) desaparecer e sumir (    )  

 

OBSERVE 

Artigos: São palavras que acompanham os substantivos. Os artigos classificam-se como: 

 

 artigos definidos: o, a,  os, as  

 artigos indefinidos: um, uma, uns, umas  

 

Questão 8- Complete com artigos indefinidos: 

a ) _____ sacola 

b) _____ canetas 

c) _____ tigresa 

d) _____ agricultores 

e) _____ laranjas 

f) _____ balões 

g) _____ orações 

h) _____ professor
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Questão 9- Complete as frases abaixo com um artigo definido ou indefinido: 

a) _____ meu filho é muito estudioso. 

b) _____ minha família é _______ bênção. 

c) Amo ____meus filhos e netos. 

d) Que lindas _____ estrelas do céu! 

e) Hoje está _____ lindo dia para irmos passear no campo. 

f) Devemos amar _____ aos outros. 

g) Tenho_____ bicicleta de dezoito marchas. 

h) Sou totalmente contra_____ racismo e qualquer forma de denegrir____ imagem de alguém. 

i) Fiz_____ torta e _____ quibes deliciosos. 

j) Ela recebeu _____ troféu como recompensa pelos ótimos resultados na competição. 

 

Questão 10 - Circule os artigos definidos e grife os artigos indefinidos da tirinha a seguir: 

 

Questão 11- Dificuldades ortográficas: 

11.1 - Complete com x ou ch: 

a) bru___a 

b) ___alé 

c) li___o 

d) ___uva 

e) ___ícara 

f) cro___ê 

g) pei___aria 

h) ___arope 

i) ___uteira 

j) engra___ate 

k) ___aruto 

l) ___erife 

m) ___icote 

n) lu___uoso 

o) en___ada 
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11.2- Complete com l ou lh: 

a) famí___ia 

b) agu___eiro 

c) imobi___iária 

d) coe___inho 

e) sandá___ia 

f) enco___ido 

g) auxí___io 

h) ove___inha 

i) cape___inha 

j) ve___ice 

k) fi___a 

l) mi___ionário

 

11.3 - Complete com g ou j: 

a) ___eito 

b) estran___eiro 

c) can___ica 

d) ___esso 

e) cere___a 

f) cirur___ia 

g) ___iló 

h) pedá___io 

i) ferru___em  

j) ti___ela 

k) tra___etória 

l) ___ipe 

m) man___ericão 

n) ___eladeira 

o) ___emada  

 

MATEMÁTICA 

1) Determine o sucessor dê: 

 a) 199 ______________________ 

b) 7.777 ____________________ 

c) 1.005.000 _________________ 

d) 7.777.779 _________________ 

e) 4.060.999 _________________ 

 

2)) Determine o Antecessor de: 

a) 399 ______________________ 

b) 6.666 ______________________ 

c) 50.000 _____________________ 

d) 6.084.000 __________________ 

e) 1.000.000 __________________ 

 

3) Adicione  

a) 137 com o seu sucessor __________________ 

b) 298 com o seu antecessor ________________ 
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4) A professora de Língua Portuguesa indicou aos alunos de 5° série os livros que eles deverão 

ler no primeiro bimestre do ano letivo, o primeiro tem 64 páginas e o segundo têm 72 páginas. 

Nesses dois livros, quantas páginas, ao todo, os alunos irão ler? 

  

 

 

 

5) Durante o ano de 2008, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e 

perdeu 5 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2008?  

 

 

 

 

6) O estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, tem capacidade para 40.000 pessoas. É 

também na cidade de São Paulo que se encontra o estádio do Morumbi que tem capacidade para 

138.000 pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do Morumbi, se colocarmos nele 40.000 

pessoas ainda sobrarão muitos lugares. Quantos sobrarão?  

 

 

 

 

7) Uma indústria, no final de 1991, tinha 10.635 empregados. No início de 1992 em virtude da 

crise econômica dispensou 1.880 funcionários. Com quantos funcionários a indústria ficou?  

 

 

 

 

8) Um edifício de apartamentos tem 6 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos 

apartamentos tem o edifício todo? 
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9) A fase final do torneio de voleibol da liga nacional é disputado por 4 equipes. Cada equipe 

pode inscrever 12 jogadores. Quantos jogadores serão inscritos para disputar a fase final desse 

torneio?  

 

 

 

 

10) Efetue as operações: 

a) 1487 + 2365 =  

b) 6547 + 5478 = 

c) 4589 + 4587 = 

d) 31 + 1487 + 641 + 109 =  

e) 3412 + 1246 =  

f) 80469-6458 =  

g) 866 - 638 =  

h) 1007 x 9 = 

i) 509 x 62 = 

j) 120 ÷ 2 =  

k) 3055 ÷ 5 = 

l) 3556 ÷ 12 = 

 

11) Complete as sentenças explicando porque as afirmações são verdadeiras. 

a) 4 286 é divisível por 2, pois ______________________________________________________ 

b) 837 é divisível por 3, pois________________________________________________________ 

c) 5 480 é divisível por 5, pois ______________________________________________________ 

d) 207 é divisível por 9, pois________________________________________________________ 

e) 3 540 é divisível por 10, pois _____________________________________________________ 

 

12) O número 128 é divisível por: 

a) 2 e 4 b) 2 e 3 c) 3 e 5 d) 2 e 5 

 

13) O número 24 é divisível por: 

a) 2, 3 e 5 b) 2, 3 e 9 c) 2, 3 e 4  d) n. d. a. 

 

14) O número que é divisível ao mesmo tempo  por  2, 3 e 5 é:  

a) 160 b) 180 c) 225 d) 230 
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15) O menor número que se deve adicionar a 371, para se obter um número divisível por 6, é: 

a) 1 b) 2 c) 4 d) 5 

 

16) OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA-SP Subtraindo uma unidade do quadrado do número 17 

encontramos:  

a) Um número divisível por 5 

b) Um número divisível por 8 

c) Um número divisível por 17 

d) Um número divisível por 28 

 

17)  O número 4 125 é divisível por: 

a) 2 e 5 b) 3 e 5  c) 2 e 3 d) 5 e 10 

 

 

CIÊNCIAS 

 

CONTEÚDO: 

Os fundamentos da ecologia 

Como os seres vivos se relacionam no ambiente 

Os desequilíbrios ecológicos 

O universo e a Terra 
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HISTÓRIA 

Mesopotâmia 

A Mesopotâmia é uma região histórica do Oriente Médio (Ásia), incluída no Iraque e 

banhada pelos rios: Tigre e Eufrates. A palavra mesopotâmia, em grego, significa região entre 

rios. Estendendo-se desde o Deserto da Síria, até as margens do Golfo Pérsico. É exatamente 

nesse ponto que se aproximam bastante os cursos dos dois famosos rios: o Tigre, que desce das 

montanhas do Curdistão, e o Eufrates, que procede do Planalto da Anatólia, entrelaçando suas 

águas através de pântanos, lagos e canais. Afastam-se a seguir, para reencontrarem-se pouco 

antes da foz, fundindo-se num só: o Chat-el-Arab (Rio dos Árabes), que se lança no Golfo 

Pérsico. Em junho e julho, as águas desses rios avolumam-se, devido à fusão das galerias 

existentes nas cabeceiras e pelas fortes chuvas que caem nos cursos superiores e transbordam 

por sobre a planície, fertilizando-se nas cabeceiras. Essa rica planície atraiu uma série de povos, 

que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerra e dominaram uns aos outros, 

formando o que denominamos “Civilização Mesopotâmica“. Entre esses povos temos: os 

Sumérios, os Babilônicos, os Assírios, os Caldeus. 

 

Características da região 

 

 Pertencia a uma região encontrada no Oriente Médio (atualmente estaria localizado no 
Iraque); 

 Possui dois importantes rios, o Tigre e Eufrates; 

 Possuía um solo bastante fértil, o que auxiliava nas atividades de agricultura; 

 A presença dos rios ajudava na agricultura, pois no ciclo de cheias dos rios o solo era 
encharcado com material orgânico, o que garantia o desenvolvimento da agricultura; 

 Além da agricultura, havia também criação de animais, pois as atividades e sobrevivência dos 
animais dependia da água. 
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Principais povos da Mesopotâmia 

 

Sumérios 

Alguns estudos apontam que os sumérios chegaram cerca de 5000 a.C na Mesopotâmia. 

As cidades de Ur, Uruk e Nipur são uma das principais construídas pelos sumérios. É 

importante ressaltar que as cidades Primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, sendo um 

dos fundadores das primeiras cidades sumérias são denominadas de cidades-estados, pois 

tinham a sua própria organização, não dependiam de outras cidades. Os sumérios contribuíram 

bastante para o desenvolvimento humano, principalmente pelo desenvolvimento e aprimoramento 

de técnicas para a construção de barragens, reservatórios, canais de irrigação e outras 

atividades. Outro fato importante sobre os sumérios é que eles são considerados o primeiro povo 

a desenvolver a primeira forma de escrita, denominada escrita cuneiforme. A escrita era 

realizada em blocos de argila com uma ferramenta pontiaguda que tinha o nome de cunha. 

Acádios 

Os acádios chegaram e acabaram com a dominância dos sumérios, após a construção do 

Império Acádio. Porém, os acádios não duraram muito tempo e tiveram pouca influência no 

desenvolvimento das cidades, pois foram substituídos pelo povo amoritas. 

Amoritas 

Os amoritas ou babilônios chegaram na região da Mesopotâmia cerca de 2000 a.C, e 

ocuparam a cidade da Babilônia. Eles formaram um grande centro urbano e comercial, 

desenvolvendo rotas comerciais, para que comerciantes de toda parte do mundo antigo 

pudessem chegar até a cidade.  Houve a formação do Primeiro Império Babilônico, que foi 

influenciado pelo povo sumério. O rei mais importante se chamava Hamurábi, responsável pela 

criação do Código de Hamurábi, que nada mais era do que um agrupamento das antigas leis 

mesopotâmicas. O código baseava-se no princípio Lei de Talião, ou seja, “olho por olho, dente 

por dente”. Então, caso alguém cometesse alguma irregularidade deveria sofrer uma pena 

proporcional ao dano gerado. A pedra em que estavam gravadas as leis foi encontrada por 

arqueólogos em 1901 e acha-se guardada no Museu do Louvre, em Paris. Com a morte do rei, o 

povo amorita ficou bastante enfraquecido, então aconteceu o aparecimento dos assírios. 
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Assírios 

Os assírios foram responsáveis pela construção de uma sociedade bastante militarizada, 

pois deram início a um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia, cerca de 1200 a.C. 

Eram conhecidos por serem guerreiros temíveis, devido as técnicas violentas utilizadas durante 

os conflitos e pela forma com que tratavam os prisioneiros, considerada brutal. Alguns estudiosos 

afirmam que a forma que a forma de governo dos assírios, foi um dos principais motivos do 

surgimento das inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder deles. Com o enfraquecimento dos 

assírios o povo dos caldeus conquistou a região da Mesopotâmia e fundou o Segundo Império 

Babilônico em 612 a.C. 

Caldeus 

Os caldeus tiveram como principal rei Nabucodonosor, que foi o responsável por 

reconquistar a Palestina e toda a região. O império dos caldeus foi o último do povo 

mesopotâmico, após a morte do rei, a região foi conquistada pelos persas, que tinha como 

líder Ciro II em 539 a.C.  

As Relações socias na Mesopotâmia 

A sociedade mesopotâmica era dividida em castas. Os sacerdotes, os aristocratas, os 

militares e os comerciantes formaram castas privilegiada (a minoria). A maioria da população era 

formada pelos artesões, camponeses e escravos. 

A religião na Mesopotâmia 

Os mesopotâmicos adoravam diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes 

de fazer tanto o bem quanto o mal. Os deuses diferenciavam-se dos homens por serem mais 

fortes, todo-poderosos e imortais. Cada cidade tinha um deus próprio, e, quando uma alcançava 

predomínio político sobre as outras, seu deus também se tornava mais cultuado. No tempo de 

Hamurábi, por exemplo, o deus Marduc da Babilônia foi adorado por todo o império.  A divindade 

feminina mais importante era Ihstar, deusa da natureza e da fecundidade. 

Os Sumérios consideravam como principal função a desempenhar na vida, o culto a seus 

deuses e quando interrompiam as orações, deixavam estatuetas de pedra que os representavam 

diante dos altares, para rezarem em seu nome 

Organização Política: 

Os pântanos da antiga Suméria (hoje sul do Iraque), foram o berço das cidades-estados do 

mundo. As cidades-estados pertenciam a um Deus, representado pelo Rei. A autoridade do Rei 

estendia-se a todas as cidades-estados. Ele era auxiliado por sacerdotes, funcionários e 

ministros. Legislava em nome das divindades, assegurava as práticas religiosas, zelava pela 

defesa de seus domínios, protegia e regulamentava a economia. O mais ilustre soberano da 

Mesopotâmia foi Hamurábi, por volta de 1750 A.C., um Rei Babilônico, que conseguiu conquistar 

toda a Mesopotâmia. Hamurábi fundou um vasto Império, ao qual impôs a mesma administração 

e as mesmas leis. Era uma legislação baseada na lei de Talião (Olho por Olho, Dente por Dente, 

Braço por Braço, etc.). É o famoso código de Hamurábi, o primeiro conjunto de leis escritas da 

História. 
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A economia: 

A Mesopotâmia manteve sempre permanente contato com os povos vizinhos. Babilônia e 

Nínive eram ligadas entre si por canais e eram as duas cidades mais importantes. A navegação 

nos rios Tigre e Eufrates era feita em barcos. As principais atividades econômicas eram a 

agricultura e o comércio. Os mesopotâmios desenvolveram também a tecelagem, fabricavam 

armas, joias e objetos de metal; mantinham escolas profissionais para o aprimoramento de 

fabricação de armas e cerâmicas. Os comerciantes andavam em caravanas, levando seus 

produtos aos países vizinhos e às regiões mais distantes. Exportavam armas, tecidos de linho, lã 

e tapetes, além de pedras preciosas e perfumes. Dessas terras traziam as matérias-primas que 

faltavam na Mesopotâmia, como o Marfim da Índia, o Cobre de Chipre e a madeira do Líbano. 

A ciência 

Embora a roda do oleiro tivesse sido inventada nos tempos pré-históricos, foram os Sumérios 

que construíram os primeiros veículos de rodas. Desenvolvendo os conhecimentos adquiridos 

pelos Sumérios, os Babilônicos fizeram novas descobertas, como o Calendário e o relógio de Sol. 

Os Caldeus, sem dúvida, os mais capazes cientistas de toda a história mesopotâmica, tendo 

deixado importantes contribuições no campo da astronomia. Os mesopotâmios também 

conheciam pesos e medidas. Devemos aos Mesopotâmicos, vários elementos de nossa própria 

civilização, como: 

 O ano de 12 meses e a semana de 07 dias, 

 A divisão do dia em 24 horas, 

 A crença nos horóscopos e os dozes signos do zodíaco, 

 O habito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua, 

 O círculo de 360 graus, 

 O processo aritmético da multiplicação. 

 A escrita e os Sumérios 

A invenção da escrita é atribuída aos Sumérios. Eles escreviam na argila mole com o 

auxílio de pontas de vime. O traço deixado por essas pontas tem a forma de cunha (V), daí o 

nome de” escrita cuneiforme”. Com cilindros de barro, os mesopotâmicos faziam seus contratos, 

enquanto no Egito se usava o papiro. Em 1986, foi descoberta por arqueólogos, perto de Bagdá, 

Capital do Iraque, uma das mais antigas bibliotecas do mundo, datada do século X – A.C. A 

biblioteca continha cerca de 150.000 tijolos de argila com inscrições sumerianas. A literatura 

caracterizava-se pelos poemas religiosos e de aventura. 

A arquitetura 

O edifício característico da arquitetura suméria é o zigurate, depois muito copiado pelos 

povos que se sucederam na região. Era uma construção em forma de torre, composta de 

sucessivos terraços e encimada por um pequeno templo. Nas obras arquitetônicas os 

mesopotâmicos usavam tijolos cozidos (pois a pedra era muito cara) e ladrilhos esmaltados. 

Preferiam construir palácios. As habitações de escravos e homens de condições mais humildes 

eram às vezes, simples cubos de tijolos crus, revestidos de barro. O telhado era plano e feito com 
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troncos de palmeira e argila comprimida. As casas simples não tinham janelas e à noite eram 

iluminadas por lampiões de óleo de gergelim. 

 A arte na Mesopotâmia 

Para falarmos da arte desta civilização que é um aglomerado de vários povos como os 

Sumérios, Assírios, Babilônios, Hebreus, Fenícios, Medos, Persas e Hititas, devemos dizer que a 

Bíblia nos conta dos Tribunais de Justiça entre os Assírios, da Torre de Babel e da faustosa 

Nínive. Do cativeiro de 60 anos dos judeus e da conquista de Nabucodonosor. Da sentença de 

Deus contra a grande prostituta e das salvas da sua ira, que sete dos seus anjos derramaram 

sobre as terras do Eufrates. Os profetas Isaías e Jeremias pintaram suas visões terríveis da 

destruição do mais famoso entre os reinos. Há pouco mais de um século, toda a ciência Assíria 

era para nós um livro fechado. Hoje, será possível escrever a história de mais de dois mil anos de 

Mesopotâmia e pintar os verdadeiros caracteres de seus senhores. A cólera do Senhor está 

situada exatamente entre os rios Tigre e Eufrates. Falar sobre a civilização nos faz perceber um 

mistério que envolve todo um povo e uma história. Esta civilização foi profeticamente condenada 

a desaparecer.” Ele estenderá a mão contra o Norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma 

desolação e a terra árida como um deserto onde tudo se deitará”. A terra entre os dois rios, 

escondeu durante séculos, palácios, templos e estátuas de reis e deuses. Foi uma civilização rica 

e cheia de mistérios. Os palácios suspensos, jardins afrodisíacos ornados com tijolos vitrificados 

e alabastro, leões alados, touros, águia e estatuas gigantescas denominadas de guerreiros de 

Jeová. Era para nós um livro fechado e a poucos decênios os soberanos assírios nos pareciam 

lendas e fantasmas. Somente a Bíblia nos mostrava a verdade desta civilização e não os fatos 

comprovados que a ciência necessita. Passagens significativas como o Livro dos Mortos, 

Sodoma e Gomorra, Noé, Moisés, Golias, Guerra de Tróia, a Ilíada e a Odisseia se eram estórias 

ou lendas, realidade ou fantasia, o que podemos concluir é que nos foi deixado um grande legado 

em esculturas, escritas, baixo relevo e pintura nas escavações realizadas em 1840. 

O povo desta época atingiu um alto nível de desenvolvimento na matemática, astronomia, 

medicina e nas ciências. A pintura era subsidiária da escultura e a decoração colorida era um 

poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. A pintura tinha ausência das três 

dimensões, onde ignoravam a profundidade. Nos baixos relevos, o uso de conchas, mosaicos 

vitrificados e madrepérolas se sobressaiam nas colunas e muros. Na música encontram-se 

instrumentos gravados em pedras e do seu sistema musical nada chegou até nós. Na decoração 

a pedra era esculpida em frisos com motivos circulares e as combinações decorativas obtidas 

com suas disposições variadas, descendem dos motivos antigos e bizantinos. O gesso entalhado 

e o estuque, cujo emprego foi amplamente utilizado na Pérsia para revestir as paredes. A madeira 

era esculpida e com um sistema de marchetaria encontravam-se nas portas e sarcófagos. Na 

cerâmica os jarros de bronze eram criados com relevos ora lavrados, ora rendilhados com frisos e 

medalhões em azuis-lazurita, verdes-turquesa, ouro, cinábrios, granadas e rubis. O vidro era 

esmaltado, moldado e entalhado na cor vermelha e dourado sobre fundo claro. O bronze e o 

cobre e às vezes o ouro eram muito usados nos utensílios ou para simples enfeite para portas. A 

relação com os deuses era marcada pela total submissão às suas vontades. 
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Algumas leis que constam no Código de Hamurabi: 

“1 – Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então 

aquele que enganou deve ser condenado à morte,… 

14 – Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser condenado à morte,… 

21 – Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do 

arrombamento e ser enterrado,… 

48 – Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita 

for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d’água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao 

seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel 

naquele ano,… 

129 – Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser 

amarrados e jogados dentro d’ água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei 

perdoa a seus escravos,… 

138 – Se um homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a 

quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir, 

 
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/civilizacao-mesopotamica.ht  
acesso 24/05/2020 

 
 
 
ATENÇÃO: Assistam o vídeo - Se liga Nessa História – Mesopotâmia 
 

Parte 1 - https://www.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0 
 
Parte 2 – https://www.youtube.com/watch?v=4PRtjLg1ssA 
 

Parte 3 – https://www.youtube.com/watch?v=J2eVgtyAlbA 
 

Parte 4 – https://www.youtube.com/watch?v=R8Hy6wkJutk 
 
 
 
 
 
 
Responda as atividades no seu caderno 
 

1) A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre colunas: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/civilizacao-mesopotamica.ht
https://www.youtube.com/watch?v=uoiQT5QKbI0
https://www.youtube.com/watch?v=4PRtjLg1ssA
https://www.youtube.com/watch?v=J2eVgtyAlbA
https://www.youtube.com/watch?v=R8Hy6wkJutk
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a) Sumérios 
(   ) Construíram a Grande Biblioteca 
de Nínive e eram conhecidos por 
serem guerreiros temíveis. 

b) Acádios 
(   ) Formaram o Segundo Império da 
Babilônia e foram conquistados em 
539 a.C. pelos persas. 

c) Amoritas 

(   ) Tiveram Sargão I como principal 
rei e formaram um dos primeiros 
impérios centralizados da 
humanidade. 

d) Assírios 
(   ) Organizavam-se em cidades-
estados e construíam grandes 
templos conhecidos como zigurates. 

e) Caldeus 

(   ) Tiveram como grande rei 
Hamurábi e desenvolveram um 
código de leis conhecido como 
Código de Hamurábi. 

 

2) 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. 

 
3) 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. 
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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 zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes 

administravam à custa do trabalho de grande parte da população. 

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.  

 

4) 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. 

 

5) 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. 
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III – Na Suméria, os templos e zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes 

administravam à custa do trabalho de grande parte da população. 

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. 

 

6)  "- Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida, resultando daí que 

a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é passível de morte. - Se, ao 

desmoronar, ela mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto." O preceito legal 

anterior pertence ao seguinte Código: 

a) Corpus Juris Civilis. 

b) Código de Hamurabi. 

c) Código de Direito Canônico. 

d) Código Napoleônico. 

 
7) Artigo 200: Se um homem arrancou um dente de um outro homem livre igual a ele, arrancarão 

o seu dente. 

Artigo 201: Se ele arrancou o dente de um homem vulgar pagará um terço de uma mina de 
prata. 

Artigo 202: Se um homem agrediu a face de um outro homem que lhe é superior, será golpeado 
sessenta vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi. 

CÓDIGO DE HAMURÁBI. In: VICENTINO; DORIGO. História para o Ensino Médio. São Paulo: 
Scipione, 2001. p. 47. 

 

Estes artigos pertencem ao célebre Código de Hamurábi, primeiro registro escrito de leis de que 

se tem notícia. Com base na leitura dos exemplos apresentados, conclui-se que 

a) a pena pelo delito cometido pode variar de acordo com a posição social da vítima e do 

agressor. 

b) para a legislação de Hamurábi, a Lei de Talião era absoluta, sempre “olho por olho, dente por 

dente”. 

c) Hamurábi conseguiu unificar a Babilônia a partir da implantação de um só código de leis para 

todo o território. 

d) os antigos babilônios consideravam que agredir a face de um homem era mais grave do que 

arrancar seu dente. 
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8) Segundo o Código de Hamurábi, a justiça, na Antiga Mesopotâmia, era igual para todos? 

Comente. 

  

9) A palavra retaliar e retaliação estão relacionadas á lei de Talião. O que você pensa a respeito 

dessa lei?  Quais as consequências de uma justiça baseada na vingança? 

 

GEOGRAFIA 

1) Sobre as águas defina: 

a) Correntes marítimas. 

b) Águas continentais. 

c) Rios. 

d) Aquíferos. 

 

2) Pesquise e cite três países com maior potencialidade e três com menor potencialidade hídrica 

no mundo. 

 

3) O que é o transporte hidroviário, quais suas vantagens e onde ele é mais praticado? 

 

4) Qual o papel da água na agropecuária e na indústria? 

 

5) Quais são as principais causas da poluição das águas? 

 

6) A distribuição de água entre as populações do mundo ocorre com igualdade? Explique. 

ARTE 

Pesquisar 

 Diversidade Cultural 

 

 Diversidade Cultural Brasileira 

 

Atividade 

Realizar uma colagem ou desenho mostrando a nossa 

diversidade 
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INGLÊS 

Questão 1- O que as imagens abaixo têm em comum? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Como sabemos, há muitas palavras inglesas que usamos em nosso dia-a-dia, como visto 

no exercício anterior. No entanto, muitas palavras inglesas têm sido adaptadas ao português, por 

exemplo: knockout (nocaute), pickle (picles), drinks (drinques) entre outras. 

 

Questão 2- Por que você acha que isso acontece? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3- Olhe as figuras abaixo, e responda: 

Estresse Basquete 

  

Sanduíche Beisebol 
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a) Como é escrito em inglês as palavras relacionadas às imagens? 

_________________                     ________________      

 

_________________                     ________________ 

 

b) O que todas elas têm em comum em português? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 4- Analise a figura abaixo: 

 

   

                                                                    

 

a) Imagine que você é a moça à direita. Você entendeu a pergunta ou ficou igual ela? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Agora leia novamente e escreva as palavras que você conhece. Você já consegue ter uma 

ideia do que se trata? Se sim, escreva sobre o que se trata.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Excuse me. I´m the new 

student, Katy and I´m looking 

for the principal. Do you 

know where she is? 
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Questão 5- Complete os balões em branco: 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Hello, My name´s 

___________________ 

___________________. 

I´m Katy.  Nice 

to meet you! 

 

 Bye, have a good  

 Weekend!! 

_______________

_______________

___________ 

_____________

_____________

__ 


