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444 Mesopotâmia

Construindo juntos

• Resposta pessoal.
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1  A principal razão eram os ricos nutrientes que os rios 
Tigre e Eufrates carregavam em suas águas, ao longo 
de seu curso, desde as montanhas até sua foz. Na época 
das cheias, ao transbordar, as águas desses rios deposi-
tavam os nutrientes em suas margens, tornando o solo 
propício para a agricultura.

2  Os sumérios aproveitavam as enchentes anuais para irri-
gar e fertilizar as terras próximas da margem, tornando-
-as propícias às práticas agrícolas. Com o tempo, eles 
aprenderam a observar os ritmos naturais de chuvas e 
enchentes, o que permitiu maior controle das águas dos 
rios para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, 
passaram a construir diques, represas e canais para levar 
as águas dos rios para regiões mais distantes e ampliar 
as zonas irrigadas. Isso possibilitou o aprimoramento 
da produção de alimentos, um maior desenvolvimento 
da agricultura e a ampliação da ocupação humana para 
áreas mais distantes das margens.

3  Eram cidades autônomas autossuficientes, com os próprios 
deuses, leis e governantes. O governo não era submetido 
a qualquer centralização por parte de outro governo, ou 
seja, as cidades-Estados eram autogovernadas.
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1  a) A estratificação social pressupõe uma sociedade 
com uma diferenciação e separação de grupos, 
alguns dos quais detêm mais poder ou privilégio que 
outros.

 b) Entre os sumérios, o rei, os altos funcionários e os 
chefes militares tinham mais poder e privilégios 
(sendo considerados de posição social superior) que 
os trabalhadores livres e os escravos, por exemplo.

2  Resposta pessoal.

3  A religião suméria era politeísta. Eles cultuavam deu-
ses que representavam diversos aspectos da vida em 
sociedade: fenômenos da natureza, objetos e até seus 
reis. Por causa disso, os sumérios cultuavam mais de 
3 mil deuses diferentes. Em relação aos sacerdotes, 

eram vistos como os únicos que podiam se comunicar 
com esses deuses, por isso tinham uma importância 
social muito grande. Como resultado disso, os sacer-
dotes eram obedecidos pela população e recebiam 
muitas doações de alimentos para abastecer seus 
templos.

4  a) A escrita suméria nasceu da necessidade dos 
sumérios de controlarem, por exemplo, os tributos 
pagos, os estoques de alimentos e as transações 
comerciais.

 b) Porque era feita em placas de barro com um estilete 
em forma de cunha.
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1  Império é a região formada por culturas diferentes sob o 
controle de um único rei ou governo. No período estu-
dado, dois impérios principais foram organizados na 
Mesopotâmia: o Primeiro Império Mesopotâmico, sob o 
domínio do rei Sargão; e o Primeiro Império Babilônico 
(cerca de 1950 a.C.), quando as cidades mesopotâmicas 
foram unificadas pelos povos amoritas.

2  a)  O registro por escrito foi importante já que ele fixou 
as leis de forma clara, determinando os direitos que 
cada grupo social tinha e evitando mais arbitrarieda-
des no julgamento.

 b) Não. Os artigos evidenciam que os grupos sociais eram 
tratados pela justiça de maneira diferente. No caso de 
duas pessoas de diferentes níveis hierárquicos terem 
cometido o mesmo crime, quanto maior o nível hierár-
quico da pessoa, mais branda era sua pena.

+Atitude

1  Resposta pessoal.

2  Resposta pessoal.

3  No Código de Hamurabi, uma eventual pena poderia 
ser aplicada no corpo de uma pessoa (em outras pala-
vras, não havia respeito à integridade física do acusado), 
diferentemente da Constituição brasileira de 1988. Além 
disso, a pena de morte, possível na época de Hamurabi, 
hoje está abolida pelo Brasil em condições normais. 
Com isso, percebe-se que a aplicação das leis e a noção 
de justiça se modificam nos mais diversos países e socie-
dades, de acordo com o local, a época, a cultura etc.

4  Atividade prática.
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Explore seus conhecimentos

1  D

 Localizada no Crescente Fértil, em uma região entre rios 
(Tigre e Eufrates), a Mesopotâmia garantiu condições 
naturais favoráveis à fixação de diferenciados povos e 
o desenvolvimento de várias sociedades: suméria, aca-
diana, assíria, babilônica, persa e grega. As águas dos 
rios permitiram o florescimento da agricultura, e o seu 
curso foi apropriado como lugar de passagens a permi-
tir o contato entre culturas e povos.

2  D

 É importante ter em vista que os primeiros povos a 
desenvolverem uma estrutura social complexa na região 
mesopotâmica foram os sumérios. Saídos da Ásia Cen-
tral, esses povos se fixaram na Caldeia, na região que 
ficou conhecida como Suméria. Uma vez fixados nessa 
região, os sumérios desenvolveram um complexo sis-
tema de irrigação, dedicaram-se à produção artesanal 
e criaram a mais antiga forma de escrita, chamada de 
escrita cuneiforme.

3  C

 A existência dos rios Tigre e Eufrates na região da Meso-
potâmia possibilitou o desenvolvimento da agricultura 
e a consequente sedentarização das populações. Nas 
desérticas regiões vizinhas, o nomadismo prevalecia.

4  97,5% de toda a água da superfície é salgada, impossi-
bilitando o consumo humano imediato e já restringindo 
muito as possibilidades de obter esse recurso. Além 
disso, 68,9% da água doce está congelada nos polos. O 
cálculo de especialistas indica que apenas 1% de toda a 
água disponível é consumível pelos seres humanos, sem 
contar a inutilização dela por parte dos próprios huma-
nos (por meio da poluição, sobretudo).

5  a) Regiões áridas e semiáridas são aquelas caracteri-
zadas por baixa pluviosidade e, em geral, elevadas 
temperaturas. No Brasil, essas características corres-
pondem principalmente à região do bioma da Caa-
tinga nordestina, presentes também em parte do 
estado de Minas Gerais.

 b) A salinização ocorre quando os sais transportados pelas 
águas de irrigação são depositados no solo, acumulan-
do-se à medida que a água evapora ou é consumida 
pelas culturas agrícolas. Os efeitos negativos estão rela-
cionados ao desenvolvimento das plantas e, em casos 
extremos, à perda total da plantação, além da degrada-
ção dos recursos naturais, como o solo e a água.

 c) As hipóteses devem estar relacionadas à percep-
ção de que a dificuldade em obter alimentos levou 
à busca de novos territórios mais produtivos, resul-
tando em conflitos para reivindicá-los. Isso seria 
essencial, por exemplo, em razão da área desértica 
ao redor ou do número crescente de pessoas com a 
sociedade em desenvolvimento.


