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01 - (FUVEST SP/1998)      
A partir do  III milênio  a.C. desenvolveram-se, nos vales 
dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, o 
Tigre e o Eufrates, estados teocráticos, fortemente 
organizados e centralizados e com extensa burocracia.  
Uma explicação para seu surgimento é: 
a) a revolta dos camponeses e a insurreição dos 

artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas 
pela imposição de governos autoritários.  

b) a necessidade de coordenar o trabalho de grandes 
contingentes humanos, para realizar obras de 
irrigação.  

c) a influência das grandes civilizações do 
Extremo  Oriente, que chegou ao Oriente Próximo 
através das caravanas de seda. 

d) a expansão das religiões monoteístas, que 
fundamentavam o caráter divino da realeza e o 
poder absoluto do monarca.  

e) a introdução de instrumentos de ferro e a 
conseqüente revolução tecnológica, que 
transformou a agricultura dos vales e levou à 
centralização do poder. 

 
02 - (UFRN/1999)      

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.  

 
03 - (UFRN/1996)      

Entre as civilizações do antigo Oriente, a crença na 
influência dos astros sobre o destino humano foi um 
estímulo para o desenvolvimento da astronomia. Foi 
calculada, com exatidão, a duração do ano e a variação 
anual do eixo da Terra. Foi feita a distinção entre 
estrelas e planetas e previram-se eclipses.  
Apesar do aspecto astrológico, a astronomia foi o ponto 
alto da cultura: 
a) persa. 
b) egípcia. 
c) caldaica. 
d) hebraica. 
e) fenícia. 

 
04 - (UFRN/1998)      

Sobre as civilizações mesopotâmicas da Antigüidade, 
pode-se afirmar: 

a) O auge do império assírio ocorreu no governo de 
Nabucodonosor II, que transformou a Assíria em 
uma nação de guerreiros bem adestrados e com 
poderoso exército. 

b) A civilização dos novos babilônicos ou caldeus foi 
marcada por tributos extorsivos e extrema 
crueldade sobre os povos vencidos. 

c) O poder forte e teocrático do Estado possibilitava 
ao monarca exigir o trabalho obrigatório dos 
súditos nas obras de irrigação, necessárias ao 
desenvolvimento agrícola. 

d) A forma de produção dominante na Mesopotâmia 
baseou-se na propriedade privada das terras, 
possibilitando uma agricultura intensiva, com 
grandes obras de irrigação. 

 
05 - (UFRN/2000)      

“Em cada cidade-estado havia um templo dedicado à 
divindade principal. Os deuses eram considerados 
proprietários das terras de cultivo, preparadas pelos 
camponeses, através da secagem dos pântanos e da 
irrigação dos desertos. Os sacerdotes administravam os 
templos e também a riqueza dos deuses como se fossem 
propriedade privada.”  

AQUINO, R., FRANCO, D., LOPES, O. História das 
Sociedades. 

Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986. p.110. 
O texto acima refere-se à: 
a) sociedade grega antiga, onde havia uma distinção 

clara entre o setor da produção, de caráter coletivo, 
e o religioso, de caráter privado. 

b) estrutura socia l  da Mesopotâmia,  cuja 
unidade ideológica e econômica se baseava no 
setor religioso, representado por santuários. 

c) organização do setor produtivo da Judéia, o qual se 
baseava num regime de parceria entre a classe 
sacerdotal e a camponesa. 

d) estrutura sócio-religiosa das cidades fenícias, onde 
o poder político e econômico provinha de uma 
aristocracia latifundiária. 

 
06 - (UFSE/2000)      

Analise as afirmações abaixo sobre as características 
que prevaleceram nas civilizações egípcia e 
mesopotâmica. 
00. O monoteísmo e uma rígida divisão social. 
11. O politeísmo  e uma sociedade organizada de 

maneira igualitária. 
22. O monoteísmo e uma sociedade organizada 

igualitariamente. 
33. O politeísmo e a existência de sociedades 

rigidamente estratificadas. 
44. O sincretismo religioso e uma sociedade de classes. 

 
07 - (UPE/2002)      

Do Oriente antigo próximo, duas civilizações se 
destacaram, aparecendo sempre como as mais 
importantes no estudo das sociedades antigas. Egito e 
Mesopotâmia se assemelham em muitos aspectos 
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históricos, mas não podemos negar as suas 
peculiaridades. 
Considerando a informação sobre essas duas 
civilizações, assinale a alternativa correta. 
a) Havia constantemente cultos aos deuses da 

fertilidade, com objetivo de aumentarem a sua 
produção agrícola e o comércio local. 

b) O Faraó e o Rei eram considerados Deuses, 
devendo suas populações prestar-lhes obediência e 
culto divino. 

c) As duas civilizações se destacaram ao mesmo 
tempo na matemática, física, medicina, astrologia e 
astronomia. 

d) Por haver um grande desenvolvimento literário e 
cultural nas duas civilizações, a maioria da 
população sabia ler e escrever. 

e) Mesmo vivendo em regiões predominantemente 
desérticas e montanhosas, estavam muito ligadas 
aos seus rios, considerados como uma riqueza 
nacional. 

 
08 - (UNESP SP/1991)      

Os clamores da revolta e da destruição de Nínive, 
registrados na Bíblia, devem-se: 
a) ao pacifismo do povo assírio. 
b) às soluções arquitetônicas dos sumérios. 
c) ao modo de produção asiático dos caldeus. 
d) aos atos despóticos e militaristas dos assírios. 
e) à religião politeísta dos mesopotâmicos. 

 
09 - (UFG GO/1998)      

No mundo antigo o homem encontrava-se quase 
totalmente submetido aos desígnios da natureza, que 
determinava seu destino. Mas, à medida que o homem 
deixou de ser apenas um elemento natural e passou a 
ser social, ou seja, dotado de cultura, a natureza passou 
a condicionar, e não a determinar a ação do homem. 
Assim considerando, explique a relação entre homem e 
natureza nas sociedades do Oriente Próximo. 

 
10 - (UCS RS/2006)     

O Código de Hamurábi, um bloco de pedras com 2,25 
metros de altura, encontra-se hoje no Museu do Louvre, 
em Paris. Dos muitos artigos de lei nele gravados, cerca 
de 250 já foram decifrados. Com isso, informações sobre 
a sociedade mesopotâmica puderam ser reveladas.  

(FIGUEIRA, D. História. São Paulo, SP: Ática, 2003, p. 26.) 
 

Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as 
afirmativas abaixo sobre a sociedade mesopotâmica e o 
seu código de leis. 
(   ) A chamada Lei de Talião (talionis, em latim, significa 

“tal” ou “igual”) apareceu pela primeira vez no 
Código de Hamurábi. Ela pregava o princípio do 
“olho por olho, dente por dente”, ou seja, ao 
infrator aplicava-se um castigo proporcional ao 
dano causado. 

(  ) O Código de Hamurábi trata dos mais variados 
assuntos relativos à vida cotidiana. Abrange, entre 

outros temas, a regulamentação e o exercício das 
profissões, fixando a remuneração dos 
trabalhadores e as normas a respeito do 
casamento, da assistência às viúvas, aos órfãos, aos 
pobres etc. 

(   ) Na maioria das sociedades atuais, a Lei de Talião 
não é mais aplicada. No entanto, há países do 
Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, 
literalmente. Na Arábia Saudita, no Iêmen e em 
alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos 
cortadas. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo. 
a) VFV 
b) VVV 
c) FVF 
d) FFV 
e) FFF 

 
11 - (UFPB/2005)     

A recente Guerra do Iraque destruiu tesouros históricos 
valiosos dos museus de Bagdá, referentes às milenares 
civilizações mesopotâmicas, conforme o mapa a seguir, 
que se situavam no atual território iraquiano. 
 

 
Fonte: Adaptado de VICENTINO, C. e DOTIGO, G. 

História para o Ensino 
Médio. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 

2001, p. 48. 
 
 
Sobre tais civilizações, é INCORRETO afirmar: 
a) A Mesopotâmia, embora situada entre montanhas 

e desertos e sem florestas, dispunha de outros 
recursos naturais que possibilitaram a 
sedentarização humana na região. 

b) Os recursos naturais disponíveis foram 
aproveitados, mediante a drenagem de pântanos, a 
abertura de canais e a construção de reservatórios. 
c) Os sumérios forneceram a base cultural das 

civilizações mesopotâmicas, tendo desenvolvido 
inúmeras técnicas, dentre elas, a da escrita 
cuneiforme. 

d) A Babilônia constituía uma cidade-estado, que 
dominou a região em decorrência das riquezas 
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obtidas por sua posição estratégica como 
entreposto comercial entre o Oriente e o Ocidente. 

e) A unidade territorial e política mesopotâmica foi 
destruída pelos assírios, povo guerreiro do norte da 
região. 

 
12 - (UFTM MG/2004)      

Em Uruk, Gilgamesh construiu muralhas, grandes 
baluartes, e o abençoado templo de Eanna, consagrado 
a Anu, o deus do firmamento (...) Subi as muralhas de 
Uruk; digo caminhai por cima delas; observai 
atentamente o terraço da fundação, examinai o 
trabalho de alvenaria: não é feito com tijolos cozidos, e 
bem feito? Os sete sábios lançaram suas fundações. 

(A Epopéia de Gilgamesh, Mesopotâmia, aproximadamente 
2.500 a.C.) 

 
Considerando-se esse texto da Mesopotâmia e a 
história dos povos da Antigüidade Oriental e Ocidental, 
assinale a afirmativa correta. 
a) As populações antigas, com uma economia baseada 

na coleta e na caça, especializaram rapidamente o 
trabalho, construindo as primeiras cidades 
conhecidas da Antigüidade. 

b) As populações agrícolas, quando se tornaram 
sedentárias, organizaram-se em cidades onde 
mantinham seus templos, sua administração e se 
refugiavam em épocas de guerra. 

c) As cidades da Antigüidade eram todas elas 
cidadestemplos, muito fortificadas, construídas 
com finalidades religiosas, para abrigar deuses e 
sacerdotes e receber os homens nas épocas das 
festas sagradas. 

d) As cidades só foram conhecidas e desenvolvidas 
pelos povos da Antigüidade Ocidental, sendo 
desconhecidas pelas populações agrícolas e 
criadoras de animais do mundo antigo Oriental. 

e) A vida urbana só se tornou uma realidade para os 
povos antigos por volta do último milênio antes de 
Cristo, quando as cidades-Estados gregas foram 
organizadas. 

 
13 - (UECE/2005)      

“Se uma mulher odiou seu marido e disse: “Não me 
tomarás”, sua observação será investigada pelo 
conselho da cidade, e se ela foi cuidadosa  e, não teve 
erros, mas seu marido saía excessivamente e dela não 
fazia caso, aquela mulher não terá culpa; ela poderá 
tomar seu dote e retornar à casa de seu pai.” 

Fonte: O Código de Hamurabi 
O referido Código nos dá uma visão da sociedade da 
época. Partindo do conteúdo, acima apresentado, é 
correto afirmar: 
a) a família, apesar de ser uma unidade menor da 

sociedade, representava o cerne  da estrutura 
social babilônica. 

b) a mulher, na sociedade babilônica, usufruía de 
prerrogativas iguais às desfrutadas pelo homem, 
desde a formação das cidades – estado. 

c) o reconhecimento dos direitos da mulher, na 
sociedade babilônica, resultou da influência do 
Zoroastrismo na Baixa Mesopotâmia. 

d) a justiça social se sobrepunha ao poder  da nobreza, 
tanto no I quanto no II Império Babilônico, o que 
serviu de modelo à sociedade ateniense. 

 
14 - (UFPE/2006)     

Não se pode esquecer a luta de alguns povos da 
Antigüidade, para construir seus vastos impérios.  

Contudo, esses povos também expressaram, na arte, 
seus sonhos e desejos. Numa análise mais geral dessas 

manifestações, podemos afirmar que:  
a) os egípcios conseguiram realizar revoluções na arte 

de pintar murais, mas não se preocuparam com a 
arquitetura de seus templos religiosos. 

b) a arte assíria não merece destaque, devido à 
preocupação excessiva do seu povo com a guerra e 
com o imperialismo. 

c) a grandiosidade da arte dos caldeus manifesta-se 
com especial destaque nas suas obras 
arquitetônicas. 

d) a escrita suméria expressava a habilidade  artística 
do seu povo, que era bastante envolvido com uma 
religião liderada pelos escribas. 

e) os hebreus conseguiram construir uma arte 
original, desarticulada das manifestações religiosas. 

 
15 - (UFSC/2006)     

“Bagdá - O famoso tesouro de Nimrud, desaparecido há 
dois meses em Bagdá, foi encontrado em boas 
condições em um cofre no Banco Central do Iraque em 
Bagdá, submerso em água de esgoto, segundo 
informaram autoridades do exército norte-americano. 
Cerca de 50 itens, do Museu Nacional do Iraque, 
estavam desaparecidos desde os saques que seguiram à 
invasão de Bagdá pelas forças da coalizão anglo-
americana. 
Os tesouros de Nimrud datam de aproximadamente 900 
a.C. e foram descobertos por arqueólogos iraquianos 
nos anos 80, em quatro túmulos reais na cidade de 
Nimrud, perto de Mosul, no norte do país.  
Os objetos, de ouro e pedras preciosas, foram 
encontrados no cofre do Banco Central, em Bagdá, 
dentro de um outro cofre, submerso pela água da rede 
de esgoto.  
Os tesouros, um dos achados arqueológicos mais 
significativos do século 20, não eram expostos ao 
público desde a década de 90. Uma equipe de 
pesquisadores do Museu Britânico chegará na próxima 
semana a Bagdá para estudar como proteger os 
objetos.” 

(O ESTADO DE SÃO PAULO. Versão eletrônica. São 
Paulo:  

07 jun. 2003. Disponível em www.estadao.com.br.) 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação às 
sociedades que se desenvolveram naquela região na 
Antigüidade. 
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01. A região compreendida entre os rios Tigre e 
Eufrates, onde hoje se localizam os territórios do 
Iraque,  do Kweite (Kwait) e parte da Síria, era 
conhecida como Mesopotâmia. 

02. Na Mesopotâmia viveram diversos povos, entre os 
quais podemos destacar os sumérios, acádios, 
assírios e babilônios. 

04. A religião teve notável influência na vida dos povos 
da Mesopotâmia. Entre eles surgiu a crença em 
uma única divindade (monoteísmo). 

08. Os babilônios ergueram magníficas construções 
feitas com blocos de pedra, das quais são exemplos 
as pirâmides de Gisé. 

16. Os povos da Mesopotâmia, além da significativa 
contribuição no campo da Matemática, 
destacaram-se na Astronomia e entre eles surgiu 
um dos mais famosos códigos de leis da 
Antigüidade, o de Hamurábi. 

32. Muitos dos povos da Mesopotâmia possuíram 
governos autocráticos. Entre os caldeus surgiu o 
sistema democrático de governo. 

 
16 - (UNICAP PE/2006)     

A Baixa Mesopotâmia, sul do atual Iraque, e o Egito 
faraônico, do III até meados do II milênio a. C., se 
constituíram nas regiões do globo onde se forjaram as 
primeiras grandes unidades territoriais político-
administrativas da história da humanidade. Sobre esta 
assertiva podemos afirmar: 
00. historicamente, na segunda metade do III milênio 

a.C., na Baixa Mesopotâmia, formou-se, a partir da 
cidade de Akkad, o Império Acadiano (2334-2141 
a.C.),  caracterizado pela nomeação de membros da 
família real para cargo de governadores em cidades 
e províncias. 

01. ao contrário da Baixa Mesopotâmia, o Egito 
faraônico emergiu, no início do III milênio a. C., 
como um reino unificado a partir de uma 
empreitada iniciada pelo rei Narmer, que teria 
subjugado os habitantes do Delta através de 
expedições vindas do Vale do Nilo (Alto Egito). 

02. No Egito e na Mesopotâmia, a relação entre o poder 
estatal e os camponeses foi marcada por um 
processo de conversão destes últimos em escravos, 
no qual passavam a ser propriedade do Estado e o 
seu trabalho era obtido mediante coação física e 
social. 

03. no ano de 1595 a.C., uma expedição hitita derrubou 
a última dinastia da Babilônia e se estabeleceu na 
cidade por um breve tempo. Esse foi sucedido por 
um governo composto de reis cassitas, a partir de 
1570 a.C., do qual se formou o segundo império da 
Babilônia. 

04. depois de 1720 a.C., os asiáticos ou hicsos 
(governante de terras estrangeiras, em egípcio) 
invadiram e ocuparam a região do delta do Egito 
Antigo. Posteriormente, no século XVI a.C., os 
hicsos estabeleceram um poder faraônico e deram 
início ao Reino Novo no Egito. 

 
17 - (UPE/2006)     

As sociedades da Antiguidade Oriental tiveram práticas 
sociais com influências marcantes das religiões e 
inventaram outras formas de conhecer o mundo. Na 
Mesopotâmia, ocorreu/ocorreram: 

a) o predomínio de castas sacerdotais poderosas, 
mas que criticavam o poder existente e combatiam as 

superstições. 
b) expressões artísticas pouco originais, direcionadas 

só para admiração dos deuses e das forças da 
natureza. 

c) o uso da escrita cuneiforme, a descoberta do uso da 
raiz quadrada e a crença na ação de espíritos 
malignos causadores de doenças. 

d) a crença em deuses anttropomórficos, oniscientes 
e eternos que não eram adorados em templos. 

e) uma arte direcionada para consagração dos feitos 
militares e não preocupada com a construção de 
uma arquitetura grandiosa. 

 
18 - (UEG GO/2006)     

Nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como os 
do Nilo, do Tigre e do Eufrates, desenvolveram-se, a 
partir do III milênio A.C., Estados teocráticos 
organizados com base em uma ampla burocracia. 
A partir do exposto, julgue os seguintes itens: 

 
I. As revoltas dos camponeses e a insurreição dos 

artesãos nas cidades explicam o surgimento da 
autocracia, uma vez que essas rebeliões somente 
poderiam ser contidas por Estados autoritários. 

II. Os Estados autocráticos surgiram em razão da 
necessidade de coordenar o trabalho de grandes 
contingentes humanos para realizar obras de 
irrigação e construir enormes monumentos. 

III. A revolução tecnológica que transformou a 
agricultura e os meios de produção constituiu uma 
nova estrutura social baseada na pequena 
propriedade da terra que se contrapôs à burocracia 
do Estado autocrático. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente a proposição I é verdadeira. 
b) Somente a proposição II é verdadeira. 
c) Somente a proposição III é verdadeira. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
19 - (UFAM/2006)     

“Se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos 
campos o leão matar o gado, é o proprietário do gado 
quem sofrerá a perda. Se um homem bater em seu pai, 
terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um 
homem livre, ser-lhe-á furado o olho”. Sendo um dos 
primeiros códigos de lei de que se tem conhecimento, 
este texto está associado: 
a) Ao Império Babilônico sob o reinado de Hamurabi 
b) Ao Império Persa sob a dinastia de Talião 
c) Ao Império Persa sob o reinado de Cambises II 
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d) Ao Egito sob o reinado de Amenófis I 
e) A Sociedade Ateniense sob a direção de Péricles 

 
20 - (FUVEST SP/2007)    

Tendo em vista a economia, a sociedade, a política e a 
religião, os manuais de História Antiga agrupam, de um 
lado, as civilizações do Egito e da Mesopotâmia, e, de 
outro, as da Grécia e de Roma.  
Indique e descreva dois aspectos comuns aos pares 
indicados, isto é, às civilizações 
a) egípcia e mesopotâmica. 
b) grega e romana. 

 
21 - (Mackenzie SP/2006)     

[...] as suas próprias vitórias a tornaram anacrônica. A 
oligarquia de uma única cidade não podia segurar todo 
o Mediterrâneo numa organização unitária — tinha sido 
ultrapassada pela própria escalada dos seus êxitos. O 
último século da conquista republicana, que levou as 
legiões ao Eufrates e ao Canal da Mancha, foi marcado 
por uma crescente tensão social [...], resultado direto 
dos triunfos regularmente obtidos no estrangeiro. A 
agitação camponesa pelo direito à terra fora sufocada 
com a supressão dos Gracos, mas reapareceria agora 
sob novas e ameaçadoras formas, dentro do próprio 
exército. 

Perry Anderson - Passagens da Antiguidade ao Feudalismo 
 

O trecho acima refere-se a um importante momento da 
História Antiga. 
Esse momento foi marcado: 
a) pelo fim da hegemonia econômica de Atenas no 

Mediterrâneo, em conseqüência da derrota na 
guerra do Peloponeso, no século V a.C. 

b) pela decadência das cidades gregas, invadidas e 
dominadas, a partir do século IV a.C., pelos 
exércitos de Felipe da Macedônia. 

c) pelo estabelecimento, nas terras férteis do Lácio, 
de comunidades latinas, que, no século X a.C., se 
organizaram segundo uma forma republicana de 
governo. 

d) pela crise política e social em Roma, que levaria, no 
século I a.C., ao estabelecimento do Império por 
Otávio. 

e) pelas tensões sociais geradas em toda a Península 
Itálica por ininterruptas invasões de povos 
bárbaros, nos séculos IV e V. 

 
22 - (UCS RS/2006)     

Estudos recentes realizados no Iraque, antiga 
Mesopotâmia, demonstraram que os habitantes da 
região sabiam utilizar técnicas sofisticadas para 
transformar areia em basalto, posteriormente utilizado 
nas construções das populosas cidades que ali 
floresceram há mais de 4 mil anos. 
Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as 
afirmativas abaixo, relacionadas às principais 
características da civilização mesopotâmica. 

(   ) Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que 
significa “terra entre rios”, uma referência aos rios 
Tigre e Eufrates que banham uma boa parte da 
região localizada no Crescente Fértil. Essa região 
atraiu, ao longo dos séculos, povos nômades que ali 
se estabeleceram e passaram a se dedicar à 
agricultura. 

(   ) Cada um dos povos nômades dominou a 
Mesopotâmia em distintas épocas. Assim, as 
sucessivas invasões não favoreceram a formação de 
um império duradouro e unificado, como no Egito. 

(   ) Um dos mais poderosos reis mesopotâmicos foi 
Hamurábi. Durante seu governo, a cidade de 
Babilônia tornou-se um dos maiores centros 
comerciais da antigüidade e foi estabelecido o 
primeiro código de leis escritas da humanidade. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses de cima para baixo: 
a) VVV 
b) VFV 
c) FVF 
d) FFV 
e) FFF 

 
23 - (UFAC/2006)     

Relativamente às primeiras civilizações da antiguidade, 
é errado afirmar que: 
a) surgiram por volta do século VII a. C, nas regiões 

desérticas do continente europeu. 
b) a maioria dessas civilizações desenvolveu-se nas 

proximidades de grandes rios, aproveitando o 
regime de suas águas, que favorece a fertilidade da 
terra e a prática da agricultura. 

c) essas civilizações começaram a se formar por volta 
de 7 mil anos atrás. 

d) os vales dos rios Nilo, Eufrates, Tigre e Ganges, 
entre outros, foram primordiais para a formação 
das civilizações egípcia, suméria, babilônica e 
hindu. 

e) essas civilizações, pelas suas características, são 
chamadas de sociedades agrárias ou férteis 

 
24 - (UFMS/2006)     

A respeito da economia das sociedades do antigo 
Oriente Próximo, é correto afirmar que 
01. a construção de canais de irrigação foi um fator 

decisivo para o desenvolvimento da agricultura 
entre os hebreus, cuja população estava 
estabelecida no Delta do Nilo quando Saul tornou-
se o primeiro rei de Israel. 

02. o regime da escravidão coletiva foi a base da 
estrutura econômica das sociedades da 
Mesopotâmia.  

04. a criação de gado foi a principal atividade 
econômica entre os fenícios. 

08. os vales fluviais da região foram áreas de 
convergência para muitas populações, haja vista 
que as enchentes periódicas de rios, como o Tigre, 
o Eufrates e o Nilo, deixavam uma camada de 
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húmus que os tornava férteis e, portanto, 
favoráveis à agricultura. 

16. no contexto da história do Egito antigo e das 
sociedades da Mesopotâmia, economia, política e 
religião estavam intimamente relacionadas. 

 
25 - (UNESP SP/2006)     

Quando Anu, o Sublime, Rei dos Deuses, com Enlil, o 
Senhor do Céu e da Terra, o Mestre do Destino do País, 
atribuíram a Marduk, o primogênito de Enki, poder 
sobre todos os povos, fazendo-o prevalecer sobre todos 
os outros Deuses, quando pronunciaram meu nome, 
Hamurabi, príncipe devoto, adorador dos Deuses, para 
que eu fizesse reluzir a ordem no país, aniquilasse os 
malfeitores e malvados, proibisse os poderosos de 
oprimir os fracos e, alçando-me como o Sol sobre os 
homens, iluminasse todo o país (...). 

(Código de Hamurabi.) 
 

Escrito por volta de 1750 a.C., esquecido durante mais 
de 3 mil anos e encontrado em 1902, o Código de 
Hamurabi, hoje no Museu do Louvre, é uma estela de 
pedra dura, mais ou menos cilíndrica, de 2,25 m de 
altura por 1,80 m de circunferência média. 

(Jean Bottero, História Viva, ano III, n.º 29.) 
 

a) A partir do primeiro texto, relacione poder e 
religião na sociedade babilônica. 

b) Justifique, historicamente, a presença do Código de 
Hamurabi no Museu do Louvre, em Paris, França. 

 
26 - (UNICAP PE/2007)     

No Antigo Oriente Próximo, duas grandes formações 
históricas, a Mesopotâmia e o Egito faraônico, 

constituíramse em processos históricos que tiveram 
repercussão tanto na região como estenderam sua 
influência para outras regiões do mundo antigo. Sobre 
esta assertiva podemos afirmar: 
00. historicamente, no final do III milênio a. C., na Baixa 

Mesopotâmia, a III Dinastia de Ur, o chamado 
Renascimento Sumério, caracterizou-se, no plano 
arquitetônico, pela construção da torre de degraus 
ou ziggurat, para servir de base a um santuário. 

01. a solução encontrada pelos hebreus para enfrentar 
os filisteus, fortemente militarizados, foi a 
formação do reino de Israel. Assim, entre 1020 e 
1000 a.C., Saul, ungido por Samuel, sucessor dos 
juízes de Israel, foi aclamado primeiro monarca de 
Israel. 

02. no Egito, principalmente, para a construção de 
obras públicas, como as pirâmides, adotou-se o 
sistema escravista a partir da conversão dos 
camponeses em escravos, passando a serem 
propriedade do Estado e o seu trabalho sendo 
obtido mediante coação física e social. 

03. os fenícios desempenharam um importante papel 
no desenvolvimento tecnológico e na produção 
artesanal na bacia do Mediterrâneo, possibilitando 
às cidades-estados fenícias, na segunda metade do 

II milênio a.C., exercer um monopólio na produção 
de artigos de luxo. 

04. o Código de Hammurabi é considerado o mais 
extenso, importante, e um dos mais completos 
documentos da Mesopotâmia para o conhecimento 
de certos aspectos da economia, vida social, 
relações sociais, religião, estrutura social, estrutura 
familiar e dos costumes dessa região. 

 
27 - (UFBA/2007)    

Texto I: Artigos do Código de Hamurábi 
— Se um homem furar o olho de um homem livre, furar-
se-lhe-á um olho. 
— Se ele fura o olho de um escravo alheio ou quebra um 
membro ao escravo alheio, deverá pagar a metade do 
seu preço. 
— 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.  

(AQUINO; FRANCO; LOPES, 1980, p. 114). 
 

Texto II: Extratos da Lei Mosaica 
Se um homem der um soco no olho do seu escravo ou 
da sua serva, e, em conseqüência, eles perderem esse 
órgão, serão alforriados como compensação.  
Não se punirá o homicida antes de ouvidas as 
testemunhas. Ninguém será condenado pelo 
testemunho de um só. 
Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será punido de 
morte. 
Aquele que ferir um dos seus concidadãos será tratado 
como o tratou: receberá fratura por fratura e perderá 
olho por olho, dente por dente.  

(ARRUDA, 1981, p. 98). 
 

Com base nesses textos e nos conhecimentos sobre o 
exercício do Direito entre os antigos mesopotâmios e 
hebreus, indique dois fundamentos em comum, 
presentes no conteúdo dos códigos de leis dos referidos 
povos. 

 
28 - (UFPE/2007)    

Na Antigüidade, a busca pela superação das dificuldades 
naturais acontece ao mesmo tempo que são criadas 
manifestações culturais que visam simbolizar o 
conteúdo dessa luta. Nas manifestações artísticas dessa 
época, pode-se constatar:  
00. a predominância de obras arquitetônicas religiosas, 

marcadas pela grandiosidade.  
01. de uma maneira geral, a inexistência de trabalhos 

de pintura, destacando-se apenas algumas obras 
religiosas no Egito.  

02. a expressiva presença das construções da 
arquitetura grega, que buscavam a harmonia e o 
equilíbrio.  
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03. a originalidade da arte romana, expressa em suas 
esculturas majestosas e seus palácios 
monumentais.  

04. a ausência de construções relacionadas com 
aspectos não-religiosos. 

 
29 - (UEG GO/2007)    

O mapa apresentado abaixo delimita a região de origem 
das principais civilizações da Antiguidade Oriental. 

 
Fonte: <www.iujc.pt/compr/03/umbigo.html.> Acesso em: 

18 set. 2006. 
 
a) Identifique duas dessas civilizações. 
b) Aponte duas características de cada uma das 

civilizações identificadas anteriormente. 
 
30 - (FFFCMPA RS/2007)    

Por volta do ano 3500 a.C próximo às margens dos rios 

Nilo, Eufrates e Tigre constituíramse as sociedades 
orientais ou civilizações hidráulicas. 
Considere as seguintes afirmativas: 

 
I. Estado despótico responsável pela organização e 

controle da produção. Imposição de inúmeros 
tributos que recaíam sobre os camponeses das 
aldeias; 

II. Existência de expressiva camada social vinculada às 
atividades comerciais e artesanais, responsáveis 
pelas constantes instabilidades políticas na região; 

III. Por volta de 3200 a.C, Menés conquistou o Alto 
Império promovendo a unificação do povo 
Sumérico; 

IV. Na Babilônia, inovouse na arquitetura com a 
aplicação de sistemas de arcos, abóbadas e cúpulas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I e III são verdadeiras. 
b) Apenas II e III são verdadeiras. 
c) Apenas I e IV são verdadeiras. 
d) Apenas I é verdadeira. 
e) Apenas III e IV são verdadeiras. 

 
31 - (UECE/2007)    

Hammurabi, grande chefe militar que viveu no século 
XVIII a.C., efetuou importantes conquistas militares e 
elaborou um código legislativo importante. Ele 
constituiu um modelo de jurisprudência utilizado para 

regulamentar o poder estatal e os aspectos da vida civil 
e econômica de seu império.  
Sobre o Código de Hammurabi, assinale o correto: 
a) Foi escrito em caracteres cuneiformes e fornece 

preciosas informações sobre a estrutura social e 
regras sobre direito na Babilônia. 

b) É o nome de um conjunto de leis do Egito, escrito 
em hieróglifo, que foi registrado em uma pirâmide. 

c) É o resultado de uma complexa legislação hitita, 
redigida em aramaico. Um de seus princípios 
básicos é a Lei do Talião, de caráter preventivo e 
não punitivo.  

d) Foi criado pelos hebreus e redigido em hebraico. 
Apresenta normas rigorosas como, por exemplo, a 
do “olho por olho, dente por dente”. 

 
32 - (UFSM RS/2007)    

“(   )E a situação sempre mais ou menos / Sempre uns 
com mais e outros com menos / Acidade não pára, a 
cidade só cresce / O de cima sobe e o de baixo desce / 
(...)” 
Este trecho da música do pernambucano Chico Science 
(1966–1997) e grupo Nação Zumbi nos remete à vida em 
cidades, processo que passou a ser significativo na 
história, a partir do 4º milênio a.C., na Mesopotâmia. 
Sobre esse processo, é correto afirmar: 
a) Com o surgimento e crescimento das cidades, 

houve um progressivo aumento da especialização 
do trabalho e da igualdade social, enfraquecendo o 
poder político. 

b) A diminuição da produção agrícola assegurou 
excedentes para a manutenção de especialistas, 
desenvolvendo a urbanização em cidades–Estado 
socialmente desiguais. 

c) Apesar da urbanização e das novas tecnologias de 
irrigação, mantém–se um Estado de caráter 
exclusivamente político e que não intervém na 
economia, conservando a ordem social 
hierarquizada. 

d) A sedentarização do homem, o desenvolvimento de 
cidades, a especialização do trabalho e uma 
sociedade socialmente desigual levaram à 
constituição de pólos de poder como o Templo e o 
Palácio. 

e) Mesmo se legitimando através de conquistas 
militares ou como mediadores entre o mundo 
terreno e o mundo divino, os soberanos separaram 
a esfera política da regiosa no intuito de conservar 
uma sociedade. 

 
33 - (URCA CE/2007)    

Como no Egito, a base da economia na Mesopotâmia 
era a agricultura. Sobre a agricultura na Mesopotâmia, 
é correto afirmar que foi marcada:  
a) Pelo controle das cheias dos rios Tigre e Eufrates. 

Esse controle exigia uma ação coletiva intensa.  
b) Pela presença da cheias do Rio Nilo, fator 

determinante para definição das épocas de plantio 
e colheita.  
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c) Pelo uso de um sistema de rodízio nas plantações, 
associado ao emprego de adubos artificiais, 
proporcionados pelos avanços nas técnicas de 
cultivo.  

d) Por uma localização geográfica muito favorecida 
pelas chuvas constantes, o que lhe proporcionava 
boas condições à plantação.  

e) Pelo emprego da tração animal, como o alce e o 
lhama.  

 
34 - (UECE/2008)    

Os sumérios foram os primeiros habitantes da 
Mesopotâmia. Eles se autodenominavam “as cabeças 
negras” e a região na qual habitavam denominavam de 
“terra de Sumer”.  
Sobre este povo, assinale o correto. 
a) Eram nômades, voltados para a guerra e a conquista 

de novos territórios. Ao contrário de outros povos, 
repudiavam o comércio, não possuíam uma cultura 
definida ou uma religião organizada, com um 
panteão e seus ritos. 

b) Oriundos de diversos grupos étnicos, vindos do 
deserto da Síria, começaram a penetrar aos poucos 
nos territórios da região mesopotâmica em busca 
de terras agricultáveis. Eram conhecidos pela sua 
habilidade no comércio. 

c) Eram sedentários. Agricultores, realizaram obras de 
irrigação e canalização dos rios. Construíram as 
primeiras cidades fortificadas que funcionaram 
como cidades-estados. Utilizavam técnicas de 
metalurgia e a escrita. 

d) Eram, sobretudo, comerciantes e artesãos. Sem 
nenhuma aquisição cultural significativa. Fundaram 
um império unitário com um regime político único. 
Descendentes dos semitas, foram os primeiros a 
buscar uma religião monoteíta. 

 
35 - (UEG GO/2008)    

O primeiro código de leis de que se tem conhecimento 
foi estabelecido pelos babilônios por volta de XVIII a. C.  
Quais os princípios fundamentais do chamado “Código 
de Hamurábi”? 

 
36 - (UFAM/2008)    

Sobre as religiões da Antiguidade é possível afirmar que: 
a) O politeísmo e o antropozoomorfismo foram 

características destacadas, já que quase todas as 
religiões cultuavam mais de uma divindade, que 
podiam assumir formas humanas ou de animais. 

b) A expansão do monoteísmo pelo Egito e pela 
Mesopotâmia, ocorrida no século III a.C. deveu-se a 
iniciativa de Amenófis IV e à elevação de Aton (sol) 
à condição de divindade única. 

c) De grande difusão na Índia e na China, o Budismo 
sustentava que pelo caminho da retidão moral os 
homens alcançariam o nirvana, o paraíso celestial 
onde residia Buda, sua divindade suprema. 

d) Difundidas por Zoroastro no século VI a.C. o 
politeísmo persa previa a existência de duas 

divindades antagônicas que encarnavam o bem e o 
mal.   

e) Ancorada no Novo Testamento, a religião dos 
hebreus, revelada por João Batista à Abraão, 
assegurava a primazia de um único Deus como 
criador do mundo e dos homens.  

 
37 - (UFPE/2009)     

Muitas crenças e idéias do passado continuam a ter 
adeptos no presente, mostrando que a continuidade 
também faz parte da História. A Astrologia, por 
exemplo, é uma forma de ler o mundo e a vida, que tem 
presença marcante na contemporaneidade. 
Historicamente, a Astrologia: 

 
a) foi inventada pelos gregos, no auge do seu poder 

político e militar. 
b) conseguiu ter, no Mundo Antigo, a mesma força 

política das religiões. 
c) foi criada pelo zoroastrismo persa e teve destaque 

no Antigo Oriente. 
d) existe desde a Antigüidade e constituiu elemento 

importante da cultura mesopotâmica. 
e) foi resultado de superstições dos povos asiáticos e 

africanos, ligados aos judeus. 
 
38 - (UCS RS/2009)    

Durante a Guerra do Iraque, entre março e abril de 2003, 
a capital desse país do Oriente Médio, Bagdá, foi 
intensamente bombardeada por forças dos Estados 
Unidos e da Inglaterra. Além de inúmeros habitantes 
mortos e feridos, muitos de seus prédios e 
estabelecimentos comerciais foram saqueados. Um 
desses prédios foi o Museu de Antiguidade, de onde 
foram roubados ou destruídos cerca de 170 mil objetos 
de incalculável valor histórico e artístico. Essa perda 
representou um golpe irreparável para o patrimônio 
cultural da humanidade, pois esses artefatos foram 
produzidos por povos que ocuparam a região há 
milhares de anos. 
(SERIACOPI, Gislaine; SERIACOPI, Reinaldo. História. São 

Paulo: Ática, 2005. p. 21 – Texto adaptado.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta 
alguns dos povos que ocuparam, na Antiguidade, a 
região conhecida como Mesopotâmia, onde hoje 
localizam-se o território do Iraque e terras próximas. 

 
a) Hebreus, persas, hititas e babilônios. 
b) Assírios, fenícios, persas e cartagineses. 
c) Assírios, caldeus, hebreus e cartagineses. 
d) Sumérios, babilônios, assírios e caldeus. 
e) Caldeus, babilônios, acadianos e persas. 

 
39 - (UFG GO/2009)    

Analise a figura a seguir. 
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Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/2/23/Ferlite_Crescent_map. png/...>. Acesso em: 

18 mar. 2009. (Adaptado). 
 

O conceito “Crescente Fértil” foi criado pelo arqueólogo 
James H. Breasted para designar a região onde surgiram 
as primeiras civilizações da humanidade. Com base 
nessa informação e na leitura da figura, identifica-se 
como elemento comum a tais civilizações a 

 
a) prática do nomadismo associado às condições de 

caça, pesca e coleta na área demarcada. 
b) organização das atividades sociais e dos trabalhos 

coletivos em torno dos portos marítimos. 
c) constante tentativa de unificação política e 

territorial da região, tomando como limite os leitos 
dos rios. 

d) atividade econômica fundada no trabalho coletivo 
para o aproveitamento dos cursos d'água. 

e) escolha de regiões tropicais para fixação, em função 
do equilíbrio no regime de chuvas. 

 
40 - (UFS/2009)    

As primeiras civilizações da antigüidade oriental das 
quais tem-se notícia organizaram-se sob aspectos 
muitos semelhantes. Sobre o tema é correto afirmar 
que: 

 
00. essas civilizações apresentavam um tipo de 

sociedade convencionalmente inserido no modo de 
produção escravista, em que o Estado garantia aos 
cidadãos o direito de se dedicarem a outras 
atividades por meio do trabalho escravo. 

01. uma parte expressiva dos bens econômicos dessas 
civilizações era produzida pelos escravos obtidos, 
principalmente, através de conquistas ou por meio 
de condenação pelo não pagamento de uma dívida. 

02. os elementos mais marcantes dessas civilizações 
foram a agricultura baseada nos grandes sistemas 
de irrigação e o poder político sustentado pela 
religião, por isso ficaram conhecidas como 
teocracias de regadio. 

03. embora existisse a exploração do homem pelo 
homem, uma característica importante do modo de 
produção dessas civilizações era a ausência da 
propriedade privada da terra e o trabalho escravo 
não dominante. 

04. a maioria dessas civilizações possuía regime de 
governo semelhante que partiram de uma 
monarquia, evoluíram para o regime oligárquico e, 
após várias reformas, passaram para a democracia. 

 
41 - (UFTM MG/2009)    

As civilizações da Antiguidade Oriental, particularmente 
a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram 

 
a) conquistas militares para assegurar o 

abastecimento de escravos, fundamentais às 
grandes obras públicas, como templos e pirâmides. 

b) a escrita, sob diferentes formas, permitindo o 
registro dos princípios de seu monoteísmo, que se 
espalhou pelo Mediterrâneo. 

c) grande integração comercial com os povos vizinhos, 
devido à abundância de recursos hídricos, agrícolas 
e minerais. 

d) a arquitetura e as ciências, com caráter utilitarista, 
que se manifestou nos anfiteatros, aquedutos e 
conhecimentos matemáticos. 

e) forte ligação entre a política e a religião, como se 
observa no caso do faraó egípcio, supremo 
soberano que era considerado um deus vivo. 

 
42 - (UNEB BA/2009)    

A charge caracteriza o Código de Hamurábi, cujo 
princípio era o do “olho por olho, dente por dente”. 

 

 
 

A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre 
as antigas civilizações, pode-se afirmar: 

 
01. As penalidades estabelecidas no Código de 

Hamurábi contra um arquiteto cuja construção 
ruísse variavam conforme a condição social do 
reclamante. 
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02. A legislação da Antiga Grécia, de conteúdo 
democrático, permitia a participação de 
camponeses e de estrangeiros nos debates e 
decisões sobre o destino da pólis. 

03. O Direito Romano, à semelhança do Código de 
Hamurábi, permanece, até os dias atuais, como 
Direito Consuetudinário, por ter sido preservado 
dos costumes e hábitos que vigoram de geração a 
geração. 

04. O Direito Divino dos Reis que predominou nos 
Estados Absolutistas resultou dos acordos e 
discussões nos parlamentos dos respectivos países, 
onde os representantes da Igreja levaram em 
consideração os interesses dos camponeses, de 
pequenos proprietários e de remanescentes do 
movimento cruzadístico. 

05. O Código de Leis que se aplica nos Estados islâmicos 
diverge dos ensinamentos religiosos contidos no 
Alcorão, visto que cabe aos ayatolás e aos seus 
representantes reestruturar a legislação de acordo 
com as especificidades de cada país. 

 
43 - (UNIRG TO/2010)    

Leia a história em quadrinhos apresentada a seguir. 
 

 

 

 
ALBERT UDERZO E RENÉ GOSCINNY. ASTERIX E OBELIX. 

s/d 
 

A história e os personagens remetem-se aos conflitos 
na região do Crescente Fértil, indicando que, na 
Antiguidade, a Mesopotâmia 

 
a) abrigou um “caldeirão de povos”, que para lá se 

dirigiam em busca de terras produtivas. 
b) unificou os diferentes povos da região sob um 

único e grande império, que pôs fim aos 
desentendimentos. 

c) estabeleceu um corpo de conselheiros, 
responsáveis por evitar as guerras e o 
desabastecimento. 

d) conviveu com a negação de heranças das culturas 
dos invasores, tais como os romanos. 

 
44 - (UFRN/2011)    

Na Antiguidade, as civilizações que se desenvolveram 
no Crescente Fértil deram grandes contribuições para a 
Civilização Ocidental. Como exemplo dessas 
contribuições, podemos mencionar a invenção da 
Álgebra, incluindo a criação da raiz quadrada e da raiz 
cúbica, a divisão do círculo em 360 graus, o calendário 
com o ano de doze meses, divididos em semanas de 
sete dias e estes, em períodos de doze horas duplas.  

 
Essas contribuições referidas devem-se às  

 
a) Cidades-Estado da Grécia Clássica.  
b) Civilizações da Mesopotâmia.  
c) Civilizações do Egito Antigo.  
d) Sociedades Hebraica e Fenícia. 

 
45 - (UEG GO/2012)    

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 



 

 
11 

www.historiaemfoco.com.br 

Mesopotâmia 

11 

vezes diante da assembléia 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. 

 
46 - (UCS RS/2012)    

Acredita-se que a quantidade de água na Terra é 
praticamente a mesma há 500 milhões de anos. O que 
tende a mudar é apenas a sua distribuição, pois a água 
é uma substância dinâmica: ela se recicla por meio de 
um processo chamado ciclo hidrológico, no qual as 
águas do mar e dos continentes evaporam, formando 
nuvens, e voltam a cair na biosfera, sob a forma de 
chuva, neblina e neve; depois escorrem para os rios, 
para os lagos, para o subsolo e para o mar. Esse ciclo 
garante a manutenção do equilíbrio no sistema 
hidrológico do planeta. No entanto, há alertas de que a 
água pode de alguma maneira faltar, pois a atividade 
humana vem poluindo esse recurso natural. E, com o 
aumento da população mundial, a água pode não ser 
suficiente para todos. 

(Fontes: ÁGUA – Abundância e escassez. Disponível em: 
<http://www. comciencia.br>.  

Acesso em: 20 out. 2011. – Texto Adaptado. VEJA, p. 
131, 2 nov. 2011. – Texto adaptado.) 

 
Os rios foram extremamente importantes para a 
formação das primeiras civilizações, tanto na 
Mesopotâmia como no Egito, na China e na Índia. Ao 
redor deles, as populações organizaram seu cotidiano, 
baseado na agricultura e na pecuária, e aprenderam a 
lidar com as facilidades e as dificuldades apresentadas 
durante as estações do ano. 

(PELLEGRINI, M. C. (Org.). Novo olhar história. São Paulo: 
FTD, 2010. p. 69.) 

 
Considere as seguintes afirmativas sobre a utilização 
dos recursos hídricos pelo homem. 

 
I. O Eufrates é um dos maiores rios do Oriente 

Médio e passa por um momento crítico, 

apresentando uma drástica redução no nível de 
suas águas, o que causa grande prejuízo à 
agricultura. 

II. Com o passar do tempo, a água foi se tornando 
uma das mais valiosas mercadorias, com demanda 
crescente e oferta cada vez mais reduzida, devido 
ao mau uso. 

III. A forma de utilização da água no Brasil, para 
atividades agrícolas e uso doméstico, provoca 
desperdício da água tratada e poluição dos rios, 
diminuindo sua eutroficação. 

 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
47 - (UFSC/2012)    

Várias sociedades antigas se desenvolveram ao longo 
de rios. Sobre elas, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 

 
01. As antigas China e Índia também são consideradas 

sociedades hidráulicas e se favoreceram, 
respectivamente, dos rios Amarelo e Indo.  

02. A China antiga foi rica em pensadores, como Sun 
Tzu, Confúcio e Lao-Tsé. Uma obra conhecida até 
hoje e que foi produzida no seio desta sociedade 
é o tratado militar < A arte da guerra >.  

04. A Mesopotâmia, região localizada entre os rios 
Tigre e Eufrates, foi assim batizada pelos gregos 
por ficar entre os dois rios.  

08. Vários povos formavam o que conhecemos por 
Mesopotâmia. Entre os principais, figuram 
aqueus, jônios, eólios e dórios.  

16. O Egito foi uma sociedade expansionista desde o 
período inicial de sua unificação política, o que 
levou aquela sociedade a estender suas 
conquistas até o território que hoje conhecemos 
como Paquistão.  

32. O ciclo agrícola proporcionado pelo rio Nilo se 
refletiu nas concepções mitológicas dos egípcios 
antigos.  

 
48 - (UFTM MG/2012)    

Leia os excertos da obra 100 textos de História Antiga, 
organizada por Jaime Pinsky, de 1980. 

 
Eu sou o rei que transcende entre os reis, 
Minhas palavras são escolhidas, 
Minha inteligência não tem rival. 

(Hamurábi, 1792-1750 a.C. Autopanegírico.) 
 

O fundamento do regime democrático é a liberdade 
[...]. Uma característica da liberdade é ser governado e 
governar por turno [...]. Outra é viver como se quer; pois 
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dizem que isto é resultado da liberdade, já que o próprio 
do escravo é viver como não quer. 

(Aristóteles, 384-322 a.C. Política.) 
 

A partir dos textos, pode-se afirmar que 
 

a) os fundamentos do poder político eram os 
mesmos para Hamurábi e Aristóteles. 

b) a democracia, segundo Aristóteles, impôs o 
abandono do regime escravista. 

c) Hamurábi considerava que o governante deveria 
ser escolhido entre os mais sábios. 

d) expressam diferentes concepções sobre as 
relações entre governantes e governados. 

e) a dinastia esclarecida, com doses de despotismo e 
liberdade, era defendida por ambos. 

 
49 - (UNESP SP/2013)    

[Na Mesopotâmia,] todos os bens produzidos pelos 
próprios palácios e templos não eram suficientes para 
seu sustento. Assim, outros rendimentos eram 
buscados na exploração da população das aldeias e das 
cidades. As formas de exploração eram principalmente 
duas: os impostos e os trabalhos forçados. 

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.) 
 

Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, 
podemos mencionar a 

 
a) internação de doentes e loucos em áreas rurais, 

onde deviam cuidar das plantações de algodão, 
cevada e sésamo. 

b) utilização de prisioneiros de guerra como artesãos 
ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino 
e caprino. 

c) escravidão definitiva dos filhos mais velhos das 
famílias de camponeses, o que caracterizava o 
sistema econômico mesopotâmico como 
escravista. 

d) servidão por dívidas, que provocava a submissão 
total, pelo resto da vida, dos devedores aos 
credores. 

e) obrigação de prestar serviços, devida por toda a 
população livre, nas obras realizadas pelo rei, 
como templos ou muralhas. 

 
50 - (UFPE/2014)    

Atentados a bomba, conflitos étnico-religiosos, 
suspeitas de uso de armas químicas, são notícias que 
nos chegam quase todos os dias acerca do Oriente 
Médio, vindas de países como Iraque, Kuwait, Síria e 
Turquia. Voltando o olhar para o passado dessa região, 
constatamos que ela corresponde, na Antiguidade 
Oriental, à Mesopotâmia, palco de outras lutas e 
conflitos. Sobre a cultura e as religiosidades dos povos 
que ocuparam essa região, é possível afirmar que:  

 
00. os sumérios e acádios cultivavam religiosidades 

nas quais se sobressaía a adoração a astros 

celestes e a elementos da natureza como as águas 
dos rios.  

01. os sumérios conseguiram atingir um alto nível de 
desenvolvimento tecnológico, chegando a 
construir diques para deter as cheias, e canais 
para a irrigação das terras cultiváveis.  

02. como os povos egípcios, aqueles que ocuparam a 
Mesopotâmia acreditavam na vida pós-morte, 
dando pouca ou nenhuma importância às 
questões materiais.  

03. embora se mostrassem exímios matemáticos, 
esses povos, fazendo cálculos complexos como 
dividir o dia em horas e as horas em minutos, 
desconheceram formas de comunicação visual.  

04. durante o império babilônico, tais povos atingiram 
o seu mais alto grau de desenvolvimento 
tecnológico, sobretudo, na época da construção 
das pirâmides tumulares de Nabucodonosor e 
seus descendentes. 

 
51 - (FMABC SP/2014)    

"É muito comum dizer-se que a Mesopotâmia conheceu 
as primeiras leis da história do homem. Mas, na 
verdade, os códigos mesopotâmicos eram muito 
diferentes das legislações atuais." 

Marcelo Rede. A Mesopotâmia. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 38. Adaptado. 

 
Parte das diferenças, mencionadas no texto, entre as 
legislações atuais e os códigos mesopotâmicos, como o 
de Hamurabi, deriva do fato de 

 
a) as legislações atuais resultarem de decisões 

governamentais e os códigos mesopotâmicos 
serem determinados pela vontade popular. 

b) os códigos mesopotâmicos serem extremamente 
brandos e flexíveis e as legislações atuais 
caracterizarem-se pela rigidez na sua aplicação. 

c) as legislações atuais punirem imediata e 
automaticamente os culpados e os códigos 
mesopotâmicos permitirem sucessivos recursos 
dos réus. 

d) os códigos mesopotâmicos serem demonstrações 
da injustiça e do absolutismo monárquico e as 
legislações atuais expressarem o triunfo da 
verdade republicana. 

e) as legislações atuais caracterizarem os diversos 
crimes e suas respectivas penas com maior 
precisão e os códigos mesopotâmicos serem 
sobretudo coletâneas de sentenças reais. 

 
52 - (UECE/2014)    

A forma mais importante de escrita do Oriente Médio 
antigo, usada em diferentes sistemas, considerada o 
primeiro sistema de escrita completa existente no 
mundo, surgiu  

 
a) no Egito e recebeu o nome de hieróglifo.  
b) na Ásia Oriental e recebeu o nome de hànzi.  
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c) na Suméria e recebeu o nome de cuneiforme.  
d) no vale do Indo e recebeu o nome de sânscrito.  

 
53 - (UERN/2013)    

Por que o dia tem 24 horas? 
 

Foram os sumérios, por volta de 2000 a.C., que tiveram 
essa ideia. Esse povo viveu no sul da Mesopotâmia, 
entre os rios Tigre e Eufrates, onde fica hoje o sul do 
Iraque, no Oriente Médio. O povo sumério dividiu o dia 
em: 12 horas para a parte clara (dia) e 12 horas para a 
parte escura (noite), criando assim as 24 horas. 
Dividiram também o ano em 12 meses, baseados no 
tempo para plantar e para colher. 

(Disponível em: 
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.as

p?artigo=419.) 
 

A civilização egípcia também foi muito criativa no 
campo artístico e cultural. Desenvolveram um tipo 
especial de escrita, além de requintes de astronomia, 
matemática e medicina. O calendário de 365 dias foi 
organizado por eles. 

(Moraes, José Geraldo Vinci de. 1960. Caminhos das 
civilizações –  

história integrada: Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 
1998. p. 23.) 

 
Os textos fazem referência ao tempo cronológico, ou 
seja, as datas se sucedem, com uma duração precisa. 
Ele se difere do tempo histórico que, por sua vez, diz 
respeito ao tempo de duração de determinado 
processo histórico ou modo de vida de uma sociedade. 
Diante do exposto, é correto afirmar que 

 
a) o relógio, bem como os outros marcadores de 

tempo, seguem criteriosamente os ritmos da 
natureza, logo, têm suas marcações derivadas de 
um processo natural, ou seja, universal. 

b) o modo como o dia terrestre é dividido em horas, 
segundos e minutos pode ser considerado como 
uma conveniência social, ou seja, não é válido 
para todas as épocas e todos os povos. 

c) o tempo histórico, apesar das divergências em 
relação ao tempo cronológico, está ligado às 
concepções que cada um tem de seu tempo e de 
sua cultura, sendo, portanto, pessoal e subjetivo. 

d) tanto o tempo histórico, quanto o tempo 
cronológico, são determinantes da superioridade 
cultural e racial de uma sociedade, sendo 
considerados como marcos divisórios entre a 
barbárie e a civilização. 

 
54 - (UNISC RS/2014)    

Há 25 anos era promulgada, no país, a Constituição de 
1988, rotulada como carta cidadã. O histórico das 
constituições no mundo contemporâneo tem marcos 
como a inglesa de 1688, a francesa do período jacobino 
e a norte-americana da Guerra da Independência. No 

Brasil, o histórico das constituições revela as mudanças 
políticas do Império, da República, do período getulista, 
do regime militar e das redemocratizações. Essa cultura 
política contemporânea não encontra paralelo no 
passado mais antigo. Na antiguidade, inexistia essa 
prática constitucional da relação entre Estado e 
sociedade, o que havia eram códigos comportamentais, 
destinados à preservação das cidades ou à relação com 
os deuses. Nesse sentido, a mais antiga lei escrita da 
antiguidade que se tem registro é 

 
a) a Lei das Doze Tábuas, da Roma antiga. 
b) o Código de Hamurabi, da Mesopotâmia. 
c) o Papiro de Harris, da China antiga. 
d) o Código Canônico, dos pais apostólicos. 
e) a Lei dos Faraós, do Egito antigo. 

 
55 - (UERN/2014)    

“Os escribas sumérios usavam tábuas de argila para 
seus escritos, que eram feitos principalmente com a 
ajuda de estiletes de madeira. Os instrumentos, obtidos 
através de ossos de animais e metal não eram usados 
com tanta frequência, mas também auxiliavam na 
escrita.” (Freitas Neto, 2011.) 

 

 
(Disponível em: 

http://universodahistoria.blogspot.com.br/2010/07/e
scrita-cuneiforme.html.) 

 
Os sumérios, famosos pela invenção da escrita 
cuneiforme, tanto quanto os acádios e babilônicos, 
pertencem ao grupo de povos da antiguidade 
denominados como 
 
a) ocidentais. 
b) subsaarianos. 
c) mediterrâneos. 
d) mesopotâmicos. 

 
56 - (UECE/2015)    

O rei Sargão foi um conquistador cuja memória 
permaneceu nas lendas e narrativas dos povos 
mesopotâmicos. Dizia-se que ele havia sido 
abandonado pela mãe nas águas do Rio Eufrates em um 
cesto de juncos, e foi salvo pela deusa Ishtar e assim 
tornou-se o iniciador de um grande império. Sobre o rei 
Sargão é correto afirmar que  

 
a) destruiu a cidade de Ebla em 2300 a.C.  
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b) inventou um tipo de escrita muito sofisticada.  
c) foi derrotado por Gilgamesh rei de Uruk.  
d) fez de Acádia a capital do seu império.  

 
57 - (UEL PR/2015)    

O ser humano, no decorrer de seu processo histórico, 
desenvolveu noções de justiça em detrimento da 
prática da vingança. O primeiro código de leis, 
denominado de Código de Hamurabi, pouco rompia 
com a valorização da vingança, mantendo o princípio 
da Lei de Talião expresso na máxima “Olho por olho, 
dente por dente”. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o povo 
que elaborou na antiguidade o referido código e em 

que tipo de escrita ele foi impresso. 
 

a) Assírios – escrita árabe. 
b) Babilônios – escrita cuneiforme. 
c) Mesopotâmios – escrita alfabética. 
d) Persas – escrita farsi. 
e) Sumérios – escrita hieroglífica. 

 
58 - (UFPEL RS/2014)    

Leia o trecho abaixo: 
 

―Desde o início da década de 1990, o __________ – 
país que ocupa a região situada entre os rios Tigre e 
Eufrates – tem se envolvido em conflitos com os países 
vizinhos (como o Kuwait) e outras nações (como 
Estados Unidos e Inglaterra). Além das trágicas perdas 
humanas, essas guerras acarretaram outro prejuízo 
também irreparável: a destruição de sítios 
arqueológicos e vestígios de antigos povos da 
_____________, importante material de estudo que 
nos auxilia a compreender o modo de vida na 
Antiguidade.‖ 

PETTA, Nicolina, OJEDA, Eduardo. História: uma abordagem 
integrada. v. único. São Paulo: Moderna, p. 10. 

 
Com base na leitura do texto, a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas é 
 
a) Irã – Mesopotâmia.  
b) Iraque – Grécia.  
c) Iraque – Mesopotâmia.  
d) Irã – Itália.  
e) Iraque – Galícia.  
f) I. R.  

 
59 - (UESPI/2014)    

As sociedades do Antigo Oriente deixaram muitas 
contribuições para a humanidade. A respeito das 
descobertas realizadas por estes povos, é CORRETO 
afirmar que: 

 
a) os sumérios foram os povos responsáveis pela 

descoberta e difusão do alfabeto. 

b) os fenícios dominaram a escrita denominada de 
hieróglifos, difundida pelo mundo oriental e 
ocidental. 

c) os hebreus tiveram entre suas principais 
características o desenvolvimento do comércio 
marítimo e a fixação de moradia. 

d) os egípcios foram povos de muito destaque na 
Antiguidade, sobressaindo-se principalmente pela 
invenção da escrita cuneiforme. 

e) os babilônicos destacaram-se entre os povos 
mesopotâmicos pela construção dos jardins 
suspensos e pelo código de Hamurábi. 

 
60 - (UFRR/2015)    

O Iraque, país localizado no Oriente Médio, 
atualmente, convivendo com instabilidade política e 
social, bem como, ameaças de grupos terroristas, já foi 
palco de uma importante civilização da antiguidade 
denominada Mesopotâmia. 
Sobre esta importante civilização pode se afirmar que: 

 
a) foi a primeira civilização da História, era formada 

de povos nômades que mudavam-se 
constantemente em busca de alimentos; 

b) é considerada o berço da civilização, pois foi o 
primeiro povo que utilizou instrumentos 
importantes que, posteriormente, deram origem 
à medicina; 

c) foi a primeira civilização que cultivou o milho e a 
cevada dando início assim a agricultura, e o 
sistema era plantaiton; 

d) foi pioneira na utilização da escrita, da 
matemática e da astronomia; 

e) foi a primeira civilização a praticar o cultivo dos 
alimentos dando início ao que mais tarde chamou-
se agricultura, o primeiro e principal produto era 
o café. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 61 
  
   

Os deuses são poderes misteriosos. São forças 
personificadas e, por isso, são vontades. Misteriosos 
porque suas decisões são imprevisíveis e, muitas vezes, 
incompreensíveis para os critérios humanos de 
avaliação. Vontades porque o que acontece no mundo 
manifesta um querer pessoal, supremo e 
inquestionável. A religião, ao estabelecer o laço entre o 
humano e o divino, procura um caminho pelo qual a 
vontade dos deuses seja benéfica e propícia aos seus 
adoradores. 
A vontade divina pode tornar-se parcialmente 
conhecida dos humanos na forma de leis, decretos, 
mandamentos, ordenamentos, comandos emanados 
da divindade. 
Assim como a ordem do mundo decorre dos decretos 
divinos, também o mundo humano está submetido a 
mandamentos divinos, dos quais os mais conhecidos, 
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na cultura ocidental, são os Dez Mandamentos, dados 
por Jeová a Moisés. 
Também são de origem divina as Doze Tábuas da Lei, 
que fundaram a república romana e as leis gregas 
explicitadas na Ilíada e na Odisseia, de Homero, bem 
como nas tragédias. 
O modo como a vontade divina se manifesta em leis 
permite distinguir dois grandes tipos de religião. Há 
religiões em que a divindade usa intermediários para 
revelar a lei. É o caso da religião judaica, em que Jeová 
se vale, por exemplo, de Noé, Moisés, Samuel, para dar 
a conhecer a lei. Também nessa religião a divindade 
não cessa de lembrar ao povo as leis, sobretudo 
quando estão sendo transgredidas. Essa rememoração 
da lei e das promessas de castigo e redenção nelas 
contidas é a tarefa do profeta, arauto de Deus. (CHAUI; 
OLIVEIRA, 2010, p. 63). 

 
61 - (UESC BA/2011)    

As relações entre homem e religião estiveram 
presentes no processo de desenvolvimento das 
sociedades humanas, como se pode depreender 

 
01. nas sociedades da Antiguidade Oriental, cujos 

deuses representavam sempre forças da natureza 
e impediam qualquer desenvolvimento de 
técnicas e pensamento racionais. 

02. nas sociedades grego-latinas da Antiguidade, que 
se fundamentaram em um Estado teocêntrico, 
com explicações místicas que eram a base do 
ordenamento jurídico, da organização política e 
da produção cultural. 

03. nas religiões que buscam criar um código moral e 
de conduta, cujas ações propiciam um 
ordenamento social, que objetiva a paz e a 
harmonia entre os membros da comunidade. 

04. na impossibilidade de se explicarem as origens das 
coisas do mundo pelo critério científico e 
racionalista, visto que a vida e a natureza são 
produtos da vontade divina e incompreensíveis 
para os critérios humanos. 

05. no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, 
religiões reveladas que desempenharam um papel 
de identidade cultural, étnica e de unificação 
política, e na Antiguidade, criaram Estados 
centralizados de caráter teocrático. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: B  
 
2) Gab: C 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: B 
 
6) Gab: FFFVF 
 
7) Gab: E 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab:  

O caráter da relação entre homem e natureza nas 
sociedades do Oriente Próximo pode ser exemplificado 
pela importância das cheias periódicas do rio Nilo, no 
Egito, e dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia 
(“terra entre rios”). Nessas sociedades, criou-se uma 
verdadeira deificação da natureza. A dependência do 
homem em relação à natureza ajudou a construir um 
universo simbólico e religioso, capaz de gerar 
explicações sobrenaturais para seus momentos de 
fertilidade e de fome. A crença egípcia na imortalidade 
e o politeísmo antropozoomórfico das duas sociedades 
têm vínculos profundos com o seu desenvolvimento 
econômico, cultural e religioso, que ajudam a explicar a 
longa duração de suas histórias. 

 
10) Gab: B 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: A 
 
14) Gab:  C 
 
15) Gab: 19 
 
16) Gab: VVFVF 
 
17) Gab: C 
 
18) Gab: B 
 
19) Gab: A 
 
20) Gab: 

Considerando as indicações do próprio enunciado, 
pode-se indicar dois aspectos dentre os seguintes: 
a) Para as civilizações egípcia e mesopotâmica, 

destacamos a chamada economia de regadio, na 

qual o Estado controlava o acesso às terras férteis e 
às reservas de água (obtidas por meio de grandes 
obras públicas, como diques e canais), mobilizando 
a força de trabalho da massa camponesa em prol de 
uma agricultura de excedentes. No plano social, 
eram organizadas segundo uma ordem estamental 
(onde os privilégios de sangue separavam o 
monarca, nobres, sacerdotes e funcionários da 
maioria formada por camponeses e artesãos – e 
alguns escravos). Quanto à política, tratava-se de 
monarquias teocráticas, nas quais o soberano 
acumulava poderes políticos e religiosos, como 
sumo sacerdote e intermediário privilegiado entre 
homens e deuses. Por fim, as religiões do Oriente 
antigo caracterizavam-se, em geral, por seu caráter 
politeísta e animista (reconhecendo a presença 
divina nas forças da natureza), e por seus deuses 
antropozoomórficos. 

b) Quanto às civilizações grega e romana, apontamos 
a economia de base agrária e escravista (que 
prevaleceu durante a maior parte de suas 
respectivas histórias), também ligada a um 
dinâmico comércio marítimo de produtos, como 
cereais, vinho, azeite, cerâmicas e artigos de bronze 
ou ferro.  Suas sociedades, ainda que surgidas sob 
critérios estamentais, transitaram para modelos 
mais abertos, reconhecendo direitos importantes 
aos grupos considerados inferiores (como no caso 
das lutas sociais na República romana e das crises e 
reformas de Drácon, Sólon e Clístenes, na Atenas 
arcaica). 
No campo político – principal singularidade das 
civilizações ocidentais – desenvolveu-se a noção de 
poder coletivo, reconhecendo nos homens o 
caráter de cidadãos (e não mais súditos de um 
déspota teocrático) responsáveis pela gestão de 
sua sociedade, independentemente das restrições 
impostas à cidadania. No plano religioso, enfim, 
gregos e romanos derivaram sua visão do mundo e 
dos deuses de uma perspectiva antropocêntrica 
(seus deuses tinham forma e caráter humanos, e 
seus mitos ilustravam angústias e fraquezas 
propriamente humanas). Por esse conjunto de 
características, fundamentais na formação da 
civilização ocidental, o mundo greco-romano 
também ficou conhecido como Antiguidade 
Clássica. 

 
21) Gab: D 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: D 
 
24) Gab: 24 
 
25) Gab: 

a) Como a maioria das civilizações que floresceram na 
Antiguidade Oriental, do ponto de vista político 
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havia na Babilônia um regime teocrático no qual os 
governantes eram identificados às divindades e 
exerciam um poder absoluto sobre a sociedade, 
principalmente por intermédio do controle dos 
sistemas de regadio. Nestes termos, o discurso 
religioso se prestava como legitimador do exercício 
do poder dos governantes sobre a sociedade. 

b) A região mesopotâmica na época da descoberta do 
código fazia parte do debilitado Império Turco. 
Nesse mesmo momento, as potências industriais do 
Ocidente europeu exerciam um virtual controle 
político e econômico sobre estas regiões, tendo 
ocorrido uma efetiva partilha dos bens culturais 
dessas civilizações antigas entre os estados 
colonialistas, tais como atestam os acervos do 
Museu do Louvre, na França, do Museu Etnográfico 
em Berlim e do Museu Britânico. 

 
26) Gab: VVFFV 
 
27) Gab: 

1. Origem divina / textos revelados. 
2. Códigos escritos para normatização das relações 

sociais. 
3. Lei de Talião. 
4. Direitos desiguais perante a lei. 
5. Rigorosidade dos castigos. 

 
28) Gab: VFVFF 
 
29) Gab:  

a) Egito e Mesopotâmia 
b) Império Teocráticos de Rezadio, que detém religião 

politeísta. 
 
30) Gab: C 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: D 
 
33) Gab: A 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab:  

O “Código de Hamurábi” foi um conjunto de leis 
tradicionais supostamente reunidas pelo rei babilônico 
de mesmo nome. Ao contrário da lei romana, base do 
Direito moderno, partia da suposição da culpa do 
acusado, que deveria provar sua inocência. Sua 
estrutura baseava-se na Lei de Talião: olho por olho, 
dente por dente. A punição deveria ser equivalente ao 
crime cometido. 

 
36) Gab: A 
 
37) Gab: D 
 

38) Gab: D 
 
39) Gab: D 
 
40) Gab: FFVVF 
 
41) Gab: E 
 
42) Gab: 01 
 
43) Gab: A 
 
44) Gab: B 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: C 
 
47) Gab: 39 
 
48) Gab: D 
 
49) Gab: E 
 
50) Gab: VVFFF 
 
51) Gab: E 
 
52) Gab: C 
 
53) Gab: B 
 
54) Gab:  B 
 
55) Gab: D  
 
56) Gab: D 
 
57) Gab: B 
 
58) Gab: C 
 
59) Gab: E 
 
60) Gab: D 
 
61) Gab: 03 
 
  
 


