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1.1 O povo que se instalou no Sul da Mesopotâmia foram os Sumérios. 
1.2. Três das cidades construídas por esse povo são Ur, Uruk e Lagash. 
1.3. A palavra Mesopotâmia significa «entre rios». 
1.4. Os dois principais rios que atravessavam a Mesopotâmia são o Tigre e o Eufrates. 
1.5. O principal contributo dos Sumérios para a história da civilização foi a invenção da escrita. 
1.6. Título documento 2: Escrita cuneiforme. 
1.7. O material usado na escrita cuneiforme é o barro. 
1.8. O edifício representado no documento é um zigurate. 
2.1. A vida no Egito não seria possível sem o rio Nilo porque era o Nilo a única fonte de água disponível 
para a agricultura e para a vida e eram as suas cheias que fertilizavam os campos. Sem o Nilo, o Egito 
seria apenas um deserto. 
2.2. Era no verão, com mais calor, que ocorriam as cheias do Nilo devido às chuvas tropicais no centro de 
África por onde o Nilo passava. 
2.3. Os reis no Egito são conhecidos pelo nome de faraós. 
2.4 O grupo social egípcio responsável pela escrita é o dos escribas. 
2.5. Diz-se que o faraó tinha poder absoluto porque era o chefe supremo e controlava todas as áreas da 
vida do Egito: administração, religião, justiça, exército e obras públicas. 
2.6. Os egípcios eram politeístas porque adoravam vários deuses 
2.7: 
1. A 
2. F  
3. G  
4. E  
5. B   
6. D  
7. C   
2.8: 
A – Osíris  
B – Toth  
C – Hórus 
D – Maat 
2.9. A cerimónia representada no documento 6 é o embalsamamento dos mortos. 
2.10. O deus que está a observar a cerimónia é o deus Anúbis. 
2.11. Os Egípcios praticavam mumificação de cadáveres porque acreditavam na imortalidade da alma 
humana e acreditavam que a alma do morto seria julgada num tribunal presidido pelo deus Osíris, onde, 
se se considerasse que a alma tinha levado uma existência justa, seria recompensada com a vida eterna. 
Por isso, e para que a alma pudesse regressar ao corpo, os Egípcios desenvolveram a mumificação dos 
cadáveres. 
2.12. Um sarcófago é uma espécie de caixão onde era colocada a múmia. 
2.13. O tipo de escrita praticada pelos egípcios é a escrita hieroglífica. 
2.14. O material utilizado para escrever fabricado pelos egípcios a partir de uma planta aquática existente 
no delta do Nilo é papiro. 
2.15. Três das ciências desenvolvidas pelos Egípcios são a aritmética, a matemática e a geometria. 
2.16. No documento 7A está representado uma mastaba e no 7B estão representadas pirâmides.  
2.17. Ambos os edifícios se destinavam à sepultura de faraós e seus familiares. 
2.18. A principal característica escultura egípcia é a expressão rígida. 
2.19. Doc. 8A – faraó e sua mulher; 8B – Esfinge; 8C – rainha Nefertiti.  
2.20. Os egípcios pintavam a figura humana da seguinte forma: tronco de frente, e cabeça, pernas e pés 
de perfil. 


