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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  
 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 

 

Questão 01 

“Há Estados mesopotâmicos e não um Estado mesopotâmico, definitivamenteunificado. As línguas 

semíticas não apresentam muita variação; a cultura ésemelhante, a atividade econômica, 

praticamente igual: agricultores nos campos ecomerciantes nas cidades”.  
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PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo, Atual, 1986. p.65. 

a) Por que não existiu um Estado Unificado na Mesopotâmia?  

b) Apesar de não haver um Estado unificado, alguns elementos eram comunsaos povos da 

Mesopotâmia.  

 

Questão 02 

Leia o texto e responda: 

A agricultura egípcia vista por um visitante grego 

Os habitantes do Delta são certamente aqueles que, de todos os homens vivendonoutros países ou 

no resto do Egito, recolhem os frutos da terra com menor fadiga.Não penam abrindo regos com o 

arado, em se servem da enxada. Quando o rioregou, ele próprio, os seus campos e em seguida se 

retirou, cada um deles semeiae larga no campo os porcos. Quando estes, pisando, enterraram as 

sementes, sólhes resta esperar o tempo da colheita.” 

( FREITAS, Gustavo. 900 textos e documentos de História. Lisboa, Plátano,1977). 

a) O que, em especial, facilitava o trabalho daqueles que viviam no delta doNilo?  

b) Que importância tinham os canais de irrigação, diques, represas, comportase açudes na 

agricultura egípcia?  

Questão 03 

Relacione o trecho: A civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos 

hídricos fornecidos pelo Rio Nilo, com a famosa frase do historiador Heródoto (V a.C.): “O Egito é 

uma dádiva do Rio Nilo”. 

 


