
Agrupamento de Escolas de Rio de Mouro Padre Alberto Neto 

História – 7.º 1.ª  – Prof. Carlos Pinheiro 

Teste de avaliação sumativa 

I – As civilizações dos grandes rios 

Observa os seguintes documentos:  

1.1 Identifica o povo que se instalou no Sul da Mesopotâmia em 

5000 a.C. 

1.2. Identifica três das cidades construídas por esse povo. 

1.3. O mapa representa a Mesopotâmia. O que significa a palavra 

«mesopotâmia»? 

1.4. Identifica os dois principais rios que atravessavam a Mesopotâmia. 

1.5. Identifica o principal contributo dos Sumérios para a história da civilização. 

1.6. Dá um título documento 2. 

1.7. Identifica o material usado na escrita cuneiforme. 

1.8. Identifica o edifício representado no documento 3. 

II – A civilização egípcia 

Observa o mapa (documento 4) 

2.1. A vida no Egito seria possível sem o rio Nilo? Justifica a tua resposta 

recorrendo ao documento 4. 

2.2. Explica por que é que era no verão, com mais calor, que ocorriam as 

cheias do Nilo. 
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2.3. Diz por que nome são conhecidos os reis no Egito. 

2.4 Identifica o grupo social egípcio responsável pela escrita. 

2.5. Explica por que motivo se diz que o faraó tinha poder absoluto. 

2.6. Diz por que razão se afirma que os Egípcios eram politeístas. 

2.7. Relaciona as duas colunas, identificando os seguintes deuses egípcios: 

1. Maat  A. Deusa da verdade, da justiça e da conduta ordeira 

2. Osíris  B. Deus falcão, protetor dos faraós. 

3. Ísis  C. Deus chacal, padroeiro dos embalsamadores. 

4. Toth  D. Deus sol, considerado o rei dos deuses. 

5. Hórus  E. Deus da sabedoria e dos escribas. 

6. Amon-Ré  F. Deus da fertilidade e, mais tarde, deus dos mortos. 

7. Anúbis  G. Esposa e irmã de Osíris: deusa da maternidade e da fertilidade 

Observa dos documentos 5A, 5B, 5C e 5D. Deuses egípcios. 

    

2.8. Identifica os deuses egípcios do documento 5 assinalados com as letras A, B, C e D.  

2.9. Identifica a cerimónia representada no 

documento 6. 

2.10. Diz o nome do deus que está a observar a 

cerimónia. 

2.11. Explica por que motivo os Egípcios praticavam 

mumificação de cadáveres. 

2.12. Dá uma definição de sarcófago. 

2.13. Identifica o tipo de escrita praticada pelos 

egípcios. 
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2.14. Identifica o material utilizado para escrever fabricado pelos Egípcios a partir de uma planta aquática 

existente no delta do Nilo. 

2.15. Diz o nome de três ciências desenvolvidas pelos egípcios.  

Observa os documentos 7A e 7B. Arquitetura egípcia. 

2.16. Identifica os dois edifícios representados nos documentos 7A e 7B. 

2.17. Diz a que se destinavam esses edifícios. 

Observa o documento 8. Escultura egípcia. 

 

2.18. Identifica a principal característica escultura egípcia. 

2.19. Escolhe uma das esculturas representadas (doc. 8A, 8B ou 8C) e identifica-a. 

Observa o documento 9. Pintura egípcia. 

2.20. Descreve a forma como os egípcios pintavam a figura 

humana. 
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