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TAREFA AVALIATIVA DE HISTÓRIA  
 
  
 

 

31 07 2020 
 

       “Os rios, ou cursos fluviais, sempre foram, e são até hoje, um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da 

humanidade. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nossos 

alimentos, de que necessitamos para nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas”. 

1. Observe com atenção as imagens e, em seguida, faça o que é solicitado. (1,0)  

a) Os rios representados acima foram importantes para grandes civilizações! Identifique quais foram as civilizações 

abastecidas por cada um deles.  

 Figura 1: _______________________________________________________________________________________ 

 Figura 2: _______________________________________________________________________________________ 

 Figura 3: _______________________________________________________________________________________ 

b) Qual foi a importância dos rios para as civilizações da antiguidade? Desenvolva sua resposta informando as mudanças 

na vida das sociedades antigas que os rios forneceram.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres vivos: a água. Além disso, têm 

grande importância cultural, social, econômica. (1,0)  

a) Identifique 3 funções e explique como esse recurso natural continua a ser muito importante para milhões de pessoas na 

atualidade. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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b) Sabendo que o Rio Nilo é para o Egito fonte de sobrevivência, assinale as alternativas em (V) se verdadeiras ou  (F) se 

falsas. 

(      )  Mesmo o Rio Nilo sendo muito fértil, suas cheias eram muito violentas e por isso os egípcios optaram por cultivar 

somente arroz. 

(      )  A classe mais baixa na pirâmide social egípcia, era a classe dos camponeses.  

(      )  Assim como mesopotâmicos, chineses e indianos, os egípcios eram monoteístas, ou seja, acreditavam somente em 

um Deus.  

(      )  Na sociedade egípcia, o Faraó era o líder político e religioso mais importante, sendo considerado um Deus. 

 

3. A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, 

lagos, rios e mais de 14.000 km de litoral. A capital, Pequim, combina a arquitetura moderna com locais históricos. Sobre 

esse país, responda: (1,0) 

a) Quais os dois principais rios que foram importantes para o surgimento da 

civilização chinesa?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b)  Explique como surgiu a sociedade chinesa. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Sobre a cultura da China e da Índia preencha as lacunas do texto com as palavras do retêngulo abaixo: (1,0)  
 

INDIANA   –   ARROZ   –   INDIANOS   –   RIOS   –   ESPECIARIAS 

CHINESA   –   AMARELO   –   ALGODÃO   –   AZUL   –   GANGES 

 

Os _________________ foram muito importantes para o desenvolvimento de várias civilizações, entre elas a 

_________________ e a _________________. A civilização chinesa desenvolveu-se próxima aos Rios 

_________________ e _________________, eles aproveitavam a fertilidade desses rios para cultivar um alimento muito 

popular até os dias de hoje, o _________________. Já no Vale do Rio _________________, os _________________ 

passaram a produzir arroz, cevada, ervilha, melão e, além disso, foram os primeiros a cultivar _________________, que 

ainda hoje é utilizado para produzir tecidos. A civilização indiana também é muito conhecida por seus temperos, que são 

chamados de _________________.    

 

5. A Índia é um extenso país do Sul da Ásia com geografia diversificada, incluindo 

desde os picos do Himalaia até a costa do Oceano Índico, e uma história que remonta 

a  cinco milênios.  

 Sobre essa sociedade, responda ao que se pede. (1,0) 
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a) Quais os dois principais rios que foram importantes para o surgimento da civilização indiana?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Tempero é uma substância que é acrescentada a um alimento, para emprestar-lhe sabor, aroma, cor ou realçar o seu 

paladar. Os temperos tiveram um papel importante na economia indiana, eram conhecidos como especiarias.  

 Dê exemplos de 3 especiarias e explique qual a relação delas com a descoberta do Brasil pelos portugueses.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. A Mesopotâmia é a área do sistema fluvial entre dois rios, o que nos dias modernos corresponde a aproximadamente a 

maior parte do atual Iraque e Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia-Síria e 

Irã-Iraque.  

 Sobre essa região, responda: (1,0)  

a) Quais os dois principais rios que foram importantes para o surgimento das civilizações 

mesopotâmicas?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) A civilização mesopotâmica, assim como outras civilizações da antiguidade, é chamada de civilização hidráulica, pois 

criaram mecanismos para controlar as cheias dos seus rios. Qual a importância das cheias desses rios e quais foram 

esses mecanismos criados. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. As civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia criaram as consideradas primeiras técnicas de escritas, além do 

primeiro conjunto de leis, também escritas, da antiguidade. (1,0)  

a) Identifique o nome da escrita e do conjunto de leis e realize uma descrição desses dois importantes avanços. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Segundo o dicionário Aurélio, Mesopotâmia é a denominação atribuída à região situada entre os rios Tigre e Eufrates, 

atualmente o Iraque, no Oriente Médio, conhecida por ser o "berço da civilização", onde surgiram as primeiras civilizações. 

A respeito da Civilização Mesopotâmica. Marque com um X a alternativa verdadeira. 

(       ) A civilização mesopotâmica, ao contrário das civilizações chinesa e indiana, não utilizou as cheias dos Rios Tigres e 

Eufrates para a agricultura. 

(       ) Ao longo de toda história da Mesopotâmia, ela sempre teve vários governos e uma única cultura. 

(       ) O primeiro conjunto de leis escritas da história, chama-se código de Hamurabi e influencia diversas sociedades até 

hoje.    

(       ) Os mesopotâmicos tinham apenas uma crença religiosa e eram monoteístas. 
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8. O Egito, um país que liga o nordeste da África ao Oriente Médio, remonta ao tempo dos faraós. Monumentos 

construídos milênios atrás, ficam localizados ao longo do fértil vale de um importante rio, como as colossais Pirâmides de 

Gizé e a Esfinge, além do Templo de Karnak (repleto de hieróglifos).  

 Sobre essa civilização responda: (1,0)  

a) Qual o principal rio que foi importante para o surgimento da civilização egípcia?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
c) A sociedade egípcia era piramidal, ou seja, havia nela uma rígida estratificação onde a mudança de classe era algo 

raro. Identifique a posição de cada classe social. 

 
 
9. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por 

serem politeístas e terem diversos rituais como o da mumificação, até mesmo a pirâmide funcionava como um túmulo para 

o faraó e aqueles que seriam sacrificados com ele para, segundo a crença egípcia, servi-lo na vida após a morte.  

 Sobre a religiosidade egípcia e suas práticas, responda: (1,0)  

a) Explique o que é politeísmo.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Por qual motivo os egípcios mumificavam seus mortos?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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10. Império Inca foi um Estado criado pela civilização inca, resultado de uma sucessão de civilizações andinas e que se 

tornou o maior império da América pré-colombiana. A administração política e o centro de forças armadas do império 

ficavam localizados em Cusco, no atual Peru.  

 Sobre esse império, responda: (1,0) 

a) Qual o principal rio que foi importante para o surgimento da civilização 

Inca?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) É correto afirmar que os Incas eram um povo pobre culturalmente? Justifique.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) A sociedade Inca, assim como as outras sociedades antigas, tinha um rígido sistema de hierarquização! Explique as 

funções das seguintes classes sociais:  

 Governantes: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Sacerdotes: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Curacas: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Camponeses: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Escravizados: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 


