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Estabelecimento das primeiras civilizações 

1) Com a Revolução Agrícola nossos ancestrais deixaram de ser meros caçadores, 

pescadores e coletores e passaram a praticar a agricultura, um dos primeiros 

passos para a: 

a) Domesticação 

b) Sedentarização 

c) Economia 

d) Pecuária 

 

2) As técnicas empregadas pelos primeiros agricultores eram extremamente 

rudimentares, fato que, na maioria das vezes, resultava em: 

a) Alta produtividade 

b) Perda de produção 

c) Maior produção 

d) Baixa produtividade 

 

3) De acordo com os vestígios arqueológicos e registros históricos, as primeiras 

civilizações ocupavam uma vasta extensão de terras que abrangia parte do 

Oriente Médio e a porção nordeste: 

a) Do continente americano 

b) Do continente asiático 

c) Do continente africano 

d) Do continente europeu 
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4) Sobre o surgimento das primeiras civilizações, assinale a alternativa correta: 

a) A fixação de grupos humanos a um território específico promoveu mudanças 

significativas, pois, com várias pessoas habitando um único território, ficou 

cada vez ais difícil garantir a alimentação 

b) Os vestígios históricos indicam que as primeiras civilizações tiveram origem 

há 5 mil anos, na Oceania. Nessa região, os elementos naturais contribuíram 

para a construção de habitações resistentes, fator que possibilitou o 

aumento demográfico 

c) De todas as informações utilizadas para melhor entender as civilizações 

antigas, apenas não se dispõe de manifestações artísticas e arquitetônicas 

d) As civilizações antigas surgiram e desapareceram sem deixar vestígios para 

que suas culturas e tradições pudessem ser conhecidas 

 

5) Com base nas duas afirmativas a seguir, responda à questão 

“O terceiro milênio a. C. testemunha um grande número de núcleos urbanos se 

desenvolvendo ao longo do Tigre e do Eufrates.” 

“Não há milagre egípcio, o desenvolvimento egípcio tem bases muito concretas. 

O rio (Nilo) oferece condições potenciais, que foram aproveitadas pela força de 

trabalho dos camponeses egípcios [...].” 

PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Contexto, 2008, p. 69;88. 

 

a) Por que o território ocupado pelas civilizações mesopotâmica e egípcia é 

conhecido como região do Crescente Fértil? 

R.  


