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1-No topo da sociedade estava  o rei, seguido de sacerdotes, nobres e militares, comerciantes e 
escribas, artesãos, camponeses e escravos. De qual sociedade da antiguidade estamos falando? 
 
(A) Sociedade egípcia. 
(B) Sociedade mesopotâmia.  
(C) Sociedade chinesa. 
(D) Sociedade romana. 

 
2-Que nome recebeu os monumentos religiosos em forma de pirâmide, com escadas e rampas 
para se chegar ao seu topo na antiga Mesopotâmia? 
 
(A) Pirâmides. 
(B) Impérios. 
(C) Zigurate. 
(D) Reinos. 
 
3-Eram responsáveis na administração dos templos, eram muitos ricos graças as oferendas feitas 
pela população e executavam serviços religiosos. Como eram chamados esses funcionários no 
antigo Egito? 
 
(A) Sacerdotes. 
(B) Artesãos. 
(C) Comerciantes. 
(D) Escribas. 
 
4-Hamurabi foi rei de um dos povos que formavam a Mesopotâmia, conhecidos como 
 
(A) Sumérios. 
(B) Acádios. 
(C) Amoritas. 
(D) Assírios. 
 
5-Na antiga Mesopotâmia que povo era  governado pelo rei Nabucodonosor? 
 
(A) Sumérios. 
(B) Acádios. 
(C) Caldeus. 
(D) Amoritas. 
 
6-Entre os altos funcionários do antigo Egito faziam parte pessoas que controlavam toda a vida 
econômica do Egito. Eles tinham conhecimento de cálculo, leitura e escrita, trabalhavam para o 
Estado, para os templos e para o exército. Estamos falando dos 
 
(A) Sacerdotes. 
(B) Artesãos. 
(C) Comerciantes. 
(D) Escribas. 



7-Ele era mais que um ser de origem divina: era o próprio deus. Ele governava, era comandante 
militar e juiz supremo. Quem era ele? 
 
(A) Sacerdote. 
(B) Vizir. 
(C) Faraó. 
(D) Escriba. 
 
8-No Egito a escrita surgiu por volta de 3.000a.C. Para escrever os egípcios usavam caracteres, a 
escrita era usada em textos oficiais e sagrados, gravados em pedra. Que nome recebeu a escrita 
egípcia? 
 
(A) Cuneiforme. 
(B) Hieroglífica. 
(C) Escriba. 
(D) Nomarcas. 
 
9-A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa “entre rios”. Mesopotâmia é o nome dado a uma 
faixa de terra cortada por dois grandes rios .Que nome recebeu esses dois grandes rios da antiga 
civilização da Mesopotâmia? 
 
(A) Nilo e Niger. 
(B) Amarelo e Indo. 
(C) Indo e Nilo. 
(D) Tigre e Eufrates. 
 
10-Nessa época os faraós mandaram seus funcionários construir grandes obras públicas, entre 
elas as pirâmides e a esfinge de Gisé. Que nome recebeu esse período? 
 
(A) Antigo Império. 
(B) Médio Império. 
(C) Novo Império. 
(D) Períodos intermediários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


