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ATIVIDADES SOBRE “A MESOPOTÂMIA” - CONTINUAÇÃO 

 

 

1) Após a vitória de 
Marduk, as lágrimas de 
Tiamat originaram os rios 
Tigre e Eufrates, e a 
Tábua do Destino foi 
instalada por Marduk no 
zigurate babilônico.   
Quais eram as funções 
dos zigurates na 
sociedade babilônica?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 

 

a) Babilônia foi descrita como a cidade mais maravilhosa do mundo no século V a.C. 
Descreva quais foram as técnicas utilizadas por Semíramis e Nabucodonosor para 
construir a cidade e cite duas construções que tornaram Babilônia sinônimo de opulência.  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 

2) “O Iraque é imerso na história. É o lugar do Jardim do Éden, do grande dilúvio e do 
nascimento de Abraão. Pise suavemente lá... Se houver baixas de guerra, lembre-se de 
que, quando eles acordaram e vestiram-se pela manhã, não planejaram morrer nesse 
dia”. Tenente-coronel Tim Collins, na véspera da invasão do Iraque pela coalização 
internacional liderada pelos Estados Unidos, no Kuwait em 20 de março de 2003.  
 
Ao analisarmos o discurso do Tenente-coronel Tim Collins com a história do Iraque, 
responda:  
a) A qual fonte histórica o Tenente-coronel Tim Collins refere-se para reconstruir a 

história do Iraque? 

 _______________________________________________________________  
 



b) Ao estudarmos a história da Mesopotâmia verificamos que os documentos escritos e 
sítios arqueológicos relegam as narrativas do Jardim do Éden, do Dilúvio e dos Patriarcas 
hebreus ao plano religioso. É possível conciliar o pensamento religioso ao pensamento 
histórico?  
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
  
a) Cite duas inovações técnicas do exército assírio.  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
b) Apresente quatro características dos guerreiros assírios que os tornaram temidos em 
todo o Crescente Fértil.  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 

4) Marque com um x as inovações dos povos da Mesopotâmia na matemática e na 
astronomia:  
( ) Descoberta do Ciclo de Saros que prevê a regularidade dos eclipses. 

( ) O desenvolvimento dos algarismos arábicos. 

( ) O uso do sistema decimal posicional. 

( ) Utilizando o sistema sexagesimal dividiram a hora em 60 partes.  
(   ) Compreenderam a influência da Lua sobre as marés e a sua órbita em torno da Terra 
em 28 dias, e de que o astro aparece em um mesmo ponto da Terra a cada 29,5 dias. ( ) 
A divisão do dia em 24 horas (doze horas duplas) correspondendo às doze constelações 
do Zodíaco que correspondem ao caminho realizado pelo Sol na eclíptica.  
( ) Distinguiram as estrelas dos planetas, identificando cinco deles:  Nabu, Ishtar, Nergal, 

Marduk e Ninurta, que correspondem a Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 
( ) O ano solar possui 365 dias e devido a essa constatação dividiram a esfera celeste 

em 360 partes ou ângulos. 
( ) O mapeamento das estrelas do céu, nomeando-as e agrupando-as em constelações, 

como Touro, Gêmeos, Câncer, Capricórnio, etc. 
( ) A invenção do conceito de zero. 
 
 
BOA SORTE! 
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HISTÓRIA 

A Expansão Marítima e Comercial da Europa. 
I - O que foi esse movimento? 

No começo do século XV, um movimento que ocorreu na Europa tinha o seu início: 
A Expansão Marítima. Os países europeus finalmente lançaram-se na conquista dos 
mares, descobrindo lugares que sequer suspeitavam da existência e iniciando a 
colonização de terras em outros continentes. A civilização europeia estava saindo da 
Idade Média e iniciando a Idade Moderna, enfrentavam problemas por causa da crise do 
feudalismo e sentiram a necessidade de expandir seu mercado, a partir daí começava a 
expansão marítima e comercial daquele continente. 

II - Fatores que levaram à Expansão Marítima: 

1 – A procura de especiarias: A Itália possuía duas cidades (Gênova e Veneza) que 
dominaram o mercado de especiarias no Mediterrâneo Oriental, pois era necessário 
buscar as mercadorias (tecidos, tapetes, perfumes, etc.) nos portos de Alexandria e 
Constantinopla. Eles revendiam esses produtos por preços absurdos, visando apenas um 
grande lucro. A burguesia europeia, cansada desses preços, percebeu que era hora de 
descobrir um novo caminho para as Índias, para quebrar o monopólio italiano sobre o 
comércio no mar Mediterrâneo. 

2 – A escassez de metais preciosos: As minas europeias já não conseguiam atender a 
demanda de metais preciosos. A escassez foi consequência da grande quantidade de 
moedas usadas para o pagamento das importações. Eles perceberam que era preciso 
buscar novas fontes/novas minas fora do continente europeu. 

3 – Aliança entre o rei e a burguesia: Essa aliança buscava a valorização do comércio e 
a centralização do poder, possibilitando a derrota da nobreza feudal. Funcionava desse 
modo: a burguesia fornecia capital e armas para o exército, em troca, os reis promoviam 
melhorias no comércio para atenderem aos interesses da burguesia. 

4 – A Catequese: A igreja católica desejava conquistar novos fiéis para compensar as 
perdas com a Reforma Protestante (que havia “tomado” muitos de seus religiosos). A 
possibilidade de conversão dos pagãos ao cristianismo animava os católicos. 

5 – Avanços na Arte Náutica: Desejavam aprimorar seus conhecimentos geográficos, 
após o desenvolvimento da cartografia. As tecnologias de navegação estavam em grande 



grau de avanço, logo, invenções como a bússola, o astrolábio e a caravela tornaram as 
viagens bem mais seguras. 

III - O Pioneirismo Português: 

Portugal foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI. Os portugueses já 
possuíam certa experiência em navegações  por causa da pesca de bacalhau, por 
exemplo  o que ajudou bastante o país. Esse pioneirismo só foi possível com: 
investimento de capital vindo da burguesia e da nobreza (muito interessados no lucro que 
este negócio poderia gerar), boa qualidade de suas caravelas (superiores à de outras 
nações) e a preocupação com os estudos náuticos (chegaram a criar até um centro de 
estudos, A Escola de Sagres). Foi durante essa boa fase que Portugal chegou ao Brasil. 
Em 1500, Pedro Álvares Cabral o descobriu, antes de seguir até a Índia. Existem 
controvérsias sobre esta vinda (se foi intencional ou não). Portugal também acabou em 
disputa com a Espanha, pelas terras da América. 

IV – Consequências: 

 Ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra. 
 Revolução comercial – unificação dos mercados europeus, asiáticos, africanos e 

americanos. 
 A decadência das cidades italianas. 
 Formação do Sistema Colonial. 
 Escravismo em moldes capitalistas. 
 Hegemonia europeia sobre o mundo. 

 Afluxo de metais provenientes da América para a Europa. 

 

V – ATIVIDADES: RESPONDA 

01 – Defina o que foi a Expansão Marítima e Comercial Europeia? 

02 – Faça um resumo dos fatores que levaram a Europa a esse movimento.  

03 – Quais cidades dominavam o mercado no Mediterrâneo Oriental e em que país 
elas eram localizadas? 

04 – Qual o motivo levou a Burguesia europeia a buscar novos caminhos para as 
Índias ? 

05 – Qual influência teve a “Reforma Protestante” neste processo de expansão? 

06 – Quais inovações tecnológicas influenciaram de forma  definitiva o movimento 
expansionista ? 

07 – Explique o pioneirismo português no movimento de Expansão Marítima. 

08 – Faça uma pesquisa e descreva o que foi a “Escola de Sagres” ? 

Boa Sorte! 
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HISTÓRIA  

As revoltas do Período Colonial Brasileiro- Estudo Dirigido 

I – Introdução: 

O Brasil foi colonizado por Portugal a partir de 1500, mas a efetiva exploração do território não 
começou no mesmo ano. Inicialmente, os portugueses apenas extraíam das terras brasileiras o pau-brasil 
que era trocado com os indígenas. Na falta de metais preciosos, que demoraram ser encontrados, esse tipo 
de relação de troca, chamada escambo, permaneceu por algumas décadas. A postura dos portugueses em 
relação ao Brasil só se alterou quando a ameaça de perder a nova terra e seus benefícios para outras 
nacionalidades aumentou. 

Com o desenvolvimento da exploração do Brasil em sentido colonial, ou seja, tudo que era 
produzido em território brasileiro iria para Portugal, a metrópole e detentora dos lucros finais. Esse tipo de 
relação estava inserido na lógica do Mercantilismo que marcava as ligações de produção e lucro entre 
colônias e suas respectivas metrópoles. O modelo que possui essas características é chamado de Pacto 
Colonial, mas as recentes pesquisas de historiadores estão demonstrando novas abrangências sobre a 
rigidez desse tipo de relação comercial.  

Ao que parece, o Pacto Colonial não era tão rígido como se disse por muitos anos, a colônia tinha 
certa autonomia para negociar seus produtos e apresentar seus interesses. De toda forma, é certo que o 
tipo de relação entre metrópole e colônia envolveu a prática da exploração.  

O objetivo das metrópoles era auferir o máximo de lucros possíveis com a produção das colônias. 
No Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar grande alvoroço, a cana-de-açúcar era o principal produto 
produzido, na região Nordeste.  

A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de 
descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento de 
revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre todos esses 
movimentos, podem-se distinguir duas orientações nas revoltas: a de tipo nativista e a de 
tipo separatista. As revoltas que se encaixam no primeiro modelo são caracterizadas por conflitos 
ocorridos entre os colonos ou defesa de interesses de membros da elite colonial. Somente as 
revoltas de tipo separatista que pregavam uma independência em relação a Portugal.  

Entre as revoltas nativistas mais importantes estão: Revolta de Beckman, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. São revoltas 
separatistas: Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. 

A Revolta dos Beckman ocorreu no ano de 1684 sob liderança dos 
irmãos Manuel e Tomas Beckman. O evento que se passou no Maranhão reivindicava melhorias 
na administração colonial, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses que reprimiram os 
revoltosos violentamente. Foi a única revolta do século XVII.  

A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. O confronto 
em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas queriam ter exclusividade na 
exploração do ouro recém descoberto no Brasil, mas levas e mais levas de portugueses 
chegavam à colônia para investir na exploração. A tensão culminou em conflito entre as partes. 

A Guerra dos Mascates aconteceu logo em seguida, entre 1710 e 1711. O confronto 
em Pernambuco envolveu senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de 
Recife. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, 

https://www.infoescola.com/economia/escambo/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/bandeirantes/
https://www.infoescola.com/brasil-colonia/senhor-de-engenho/


gerando um conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e equiparação entre 
Recife e Olinda. 

A Revolta de Filipe dos Santos aconteceu em 1720. O líder Filipe dos Santos 
Freire representou a insatisfação dos donos de minas de ouro em Vila Rica com a cobrança 
do quinto e a instalação das Casas de Fundição. A Coroa Portuguesa condenou Filipe dos Santos 
à morte e encerrou o movimento violentamente. 

A Inconfidência Mineira, já com caráter de revolta separatista, aconteceu em 1789. A 
revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses pretendia tornar Minas 
Gerais independente de Portugal, mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado e 
acabou sendo punido com rigidez pela metrópole. Tiradentes foi morto e esquartejado em praça 
pública para servir de exemplo aos demais do que aconteceria aos descontentes com Portugal. 

A Conjuração Baiana, também separatista, ocorreu em 1798. O movimento ocorrido 
na Bahia pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi 
severamente punida pela Coroa Portuguesa. 
 
ATIVIDADES: 
 
1 - Sobre os movimentos que questionaram a dominação colonial na América portuguesa, assinale 
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) paras as afirmativas falsas. 
 
(    ) A Inconfidência ou Conjuração Mineira (1789) reunia intelectuais, clérigos, advogados, mineradores, 

proprietários, militares, etc.; dentre outros objetivos, pretendia proclamar uma república em Minas Gerais. 

(    ) Os sentimentos de liberdade e independência dos inconfidentes de Minas Gerais foram alimentados 

pelos ideais iluministas e influenciados pela Independência dos EUA (1776). Mas nem chegaram a decretar 

a revolução, pois foram delatados por um dos seus companheiros. 

(    ) O movimento baiano (1798), também influenciado pelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade 

da Revolução Francesa (1789), teve um caráter popular e contou com a participação de pequenos 

comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos. 

(     ) Os movimentos mineiro e baiano foram duramente reprimidos pelas autoridades portuguesas. Alguns 

conspiradores, sobretudo os mais poderosos, conseguiram se livrar das acusações ou receberam penas 

mais leves. 

(     ) No movimento mineiro, o único condenado à morte foi Tiradentes; e no movimento baiano, apenas os 

negros e os mulatos foram punidos com rigor, com quatro integrantes condenados à morte, executados e 

esquartejados, a exemplo de Tiradentes. 

 

2 – Defina o que era a relação colonial chamada de “Escambo”? 

3 – Descreva o que era o “Pacto Colonial”?  

4 – Qual era o principal objetivo da Metrópoles, em relação às suas colônias ? 

5 – Qual era o principal produto produzido no Brasil colônia e em qual região era principalmente 

produzido? 

6 – Descreva quais eram as características das revoltas “nativistas” e “Separatistas” ? 

 

 

 

 

BOA SORTE! 

 

 

 

https://www.infoescola.com/brasil-colonia/quinto-do-ouro/
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PERÍODO ENTRE GUERRAS: CRISE DE 1929.   

I  –  INTRODUÇÃO: 

O maior período de crise econômica mundial ocorreu entre os anos de 1929 e 1933. Atingiu, em 
primeiro lugar, a economia norte-americana, espalhando-se em seguida para a Europa e os países 
da África, Ásia e América Latina.  

Uma crise econômica é, basicamente, um desequilíbrio entre produção e consumo, quase 
sempre localizado em setores isolados da economia. Esses desequilíbrios sempre ocorreram, mesmo 
antes do capitalismo, quando acontecia, por exemplo, a escassez súbita de um bem, provocada, quase 
sempre, por fatores naturais (secas, inundações, epidemias, etc.) ou acontecimentos sociais 
(guerras, revoluções, etc.). 

Na história do capitalismo, as crises econômicas se caracterizam, inicialmente, pelo excesso de 
produção em relação à demanda (há mais produtos do que consumidores dispostos a adquiri-los).  

Esse excesso de produção quase sempre ocorre, primeiro, no setor de bens de capital (bens que 
servem para a produção de outros bens, especialmente de consumo, como, por exemplo, máquinas, 
equipamentos, materiais de construção, instalações industriais, etc.), para depois migrar ao setor de 
bens de consumo (por exemplo, automóveis, eletrodomésticos, etc.).  

Em consequência, há uma queda brusca na produção, falência de empresas, desemprego em 
massa  e a consequente redução de salários, preços e lucros.  

I I  -  PROCESSO CÍCLICO:  

A economia não é, uma força estática, mas, sim, um conjunto de forças em movimento, produzindo 
riqueza e migrando de uma fase de recuperação para outra, de expansão, quando ocorre aumento dos 
investimentos, há maior número de empregos e a soma dos salários aumenta, provocando o crescimento do 
consumo. Surge, então, uma fase de prosperidade, o que muitos chamam de boom, uma expansão rápida e 
abrangente da atividade econômica.  

A partir desse ponto, contudo, ocorre um aumento crescente dos preços, o mercado de capitais 
(constituído pelas bolsas de valores e instituições financeiras  como bancos e companhias de seguros , 
responsáveis pela negociação de papéis como ações e títulos diversos) se desorganiza por algum motivo, e 

a economia entra numa fase de contração, com as taxas de crescimento decrescendo. São, portanto, 
flutuações periódicas e alternadas de expansão e contração da atividade econômica (em um país ou conjunto 
de países), e podem ocorrer com diferentes intensidades. Podem ser curtas e de rápida recuperação – ou 
podem se estender por anos, gerando graves problemas sociais. Crises fazem parte da economia. Sejam 
pequenos solavancos ou grandes terremotos. 

I I I  -  A CRISE DE 1929  

A crise de 1929 teve início no sistema financeiro (o segmento do sistema 
econômico formado pelo conjunto de instituições públicas e privadas especializadas em 
viabilizar a compra e venda de ações e títulos diversos), na chamada Quinta-Feira Negra, 
em 24 de outubro de 1929, que a história registra como um dia de pânico na Bolsa de 
Nova York.  

http://educacao.uol.com.br/historia/ult1690u12.jhtm
http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u37.jhtm


Era um momento de euforia, de intensa especulação na Bolsa. Quando dizemos 
“especulação” nos referimos às operações financeiras que visam obter lucros com a 
compra e venda de papéis cujo valor oscila conforme o desempenho do mercado.  

A economia começou a ficar paralisada e, como uma bola de neve, as falências se 
sucederam e milhões de trabalhadores perderam os empregos. Quando a crise atingiu 
proporções internacionais, o comércio mundial ficou reduzido a um terço do que era antes 
de 1929. No Brasil, o principal efeito da crise manifestou-se na queda vertical dos preços 
de café, levando o governo federal a comprar grande parte das safras e destruir 80 
milhões de sacas do produto, para diminuir os estoques e tentar aumentar o preço. 

 
IV  -  ROOSEVELT E O NEW DE AL:  

Nos Estados Unidos, contudo, o presidente Herbert Hoover manteve-se inflexível, preferindo deixar 
que o próprio mercado se regulasse, auto-saneando seu desequilíbrio, uma tese defendida pelos liberais 
radicais, mas que provocou uma crise social sem precedentes. Só em 1933, com a eleição de Franklin 
Delano Roosevelt, é que se aplicou de forma contundente a intervenção do Estado na economia, por meio 
de um programa chamado New Deal. O New Deal (numa tradução literal, “novo acordo”) surgiu com base 
no pensamento do economista John Maynard Keynes, segundo o qual, em determinados períodos, o 
Estado deve intervir na economia, regulando-a. Foi o que Roosevelt fez, intervindo em todo o sistema 
produtivo.  

Primeiro, criou um audacioso plano de obras públicas, com o objetivo de garantir empregos à 
população. Depois, controlou o sistema financeiro e desvalorizou o dólar, para favorecer as exportações. 
Também criou a Previdência Social, a fim de proteger os trabalhadores, e a Administração de Recuperação 
Nacional, com o objetivo de induzir os empresários a estabelecer entre si acordos sobre preços, salários e 
programas de produção, eliminando a livre concorrência. De qualquer forma, o período de 1929 a 1933 
deixa uma lição: os mercados vivem crises periódicas  e se não ocorrem respostas rápidas para os 
problemas, essas crises tendem a se alastrar, afetando vários setores da economia e podendo alcançar um 
poder de destruição em massa.  

 
ATIVIDADES: RESPONDA 
 
01 – Com base no texto,  defina o que é uma “Crise econômica” ? 

02 – Quais fatores caracterizam uma “Crise Econômica”? 

03 – Defina Economia, com base no texto. 

04 – Quando tem inicio “ A Crise de 1929” ? 

05 – Qual foi o principal efeito da Crise de 1929 no Brasil? 

06 – Descreva o que foi o  “New Deal” do Presidente Roosevelt ? 

07 – Economicamente qual foi a lição imposta pela Crise de 1929 ? 

 

Boa Sorte!!!! 

 

 

http://educacao.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u157.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u36.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u36.jhtm

