
 

 

 

1- Você sabia? 

  

                                      A origem da escrita e da Matemática 

 

      Que atividades você realizou nas últimas aulas de Matemática? Resolveu 

problemas envolvendo frações, calculou a área de um triângulo, efetuou alguma 

multiplicação ou divisão? 

      Você sabia que esses conhecimentos já eram estudados pelos antigos 

habitantes da Mesopotâmia e do Egito? Eles aplicavam esses conhecimentos na 

vida prática, construindo obras como canais de irrigação, pirâmides e diques. 

      Esses povos também foram os primeiros a criar a escrita, um conjunto de sinais 

que representam palavras e ideias. É a escrita que permite, entre outras coisas, que 

você escreva textos e leia livros, como os que estuda em todas as disciplinas. 

 

2- Leia o trecho abaixo e complete-o: 

 

    Mesopotâmia foi o nome dado pelos antigos gregos ao território situado entre os 

rios ________________ e _________________ que deságuam no Golfo Pérsico.  

 

 

3- Procure alguma reportagem que fale sobre o Iraque e cole abaixo. Não deixe de 

citar a fonte pesquisada. 
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EXERCÍCIO COMPLENTAR II 
DISCIPLINA: HISTÓRIA  
PROFESSOR(A): _____________________________________________ 
ALUNO(A): __________________________________________________  

 

DATA: ____/____/______ 

      TURMA: 3061M  

        SÉRIE: 6º ANO 

Data para entrega: ____/____/_______ 

 



 

4- Na Antiguidade, a Mesopotâmia foi habitada por povos com diferentes culturas, 

que construíram cidades, reinos e impérios. Que povos foram esses? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5- Compare a Mesopotâmia com o Egito. 

 

                      Mesopotâmia                                   Egito  

 

Religião                   _____________                              ____________ 

Escrita                     _____________                              ____________ 

Economia               _____________                              _____________ 

Rios importantes    _____________                              _____________ 

 

6- Desenhe e coloque as personagens na pirâmide social do Egito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7- Observe as imagens de atividades e de objetos produzidos pelos antigos 

egípcios, entre 2000 e 1000 a.C. 

 

 

 A observação das figuras nos permite afirmar que: 

a) A agricultura, o artesanato e o comércio eram atividades praticadas pelos 
egípcios. 
b) O animal era usado apenas como fonte direta de alimento. 
c) A agricultura era praticada por trabalhadores livres assalariados. 
d) O comércio era todo realizado por terra. 
 

8- Pesquise sobre três deuses gregos e indique as suas principais características. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 



9- Os eupátridas eram os artesãos, comerciantes e soldados em Atenas. Essa 

afirmação é verdadeira ou falsa? 

                           (   ) Verdadeira                       (    ) Falsa 

 

10-  Os jogos olímpicos eram um evento esportivo grego que ocorriam a cada 4 
anos na cidade de Olímpia. Esse evento acontecia para homenagear um deus 
grego. Que deus é esse? 
 

a) Poseidon 
b) Hades 
c) Ares 
d) Zeus 
e) Dionísio 

 

 

 

 

                         Realize as suas atividades com dedicação! Sucesso! Com carinho.  

                                                                                      Profª.: Bárbara Nóvoa. 

 


