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1- Sobre os primeiros núcleos populacionais, responda:
a) Em que período surgiu os primeiros núcleos populacionais?
R. Surgiu no período neolítico.
b) O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias?
R. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais fez com que grupos
humanos se fixassem em um mesmo local. Moradias foram construídas perto dos campos
de cultivo dando origem às primeiras aldeias.
c) As construções das primeiras aldeias tinham quais funções?
R. Servia como espaço de moradia e para pequenos trabalhos, além de armazenamento
de alimentos.

2- Explique como foram formadas as primeiras cidades.
R. O comércio cresceu com o aumento da variedade de produtos e novos espaços foram
construídos para abrigar as atividades comerciais e artesanais, dando origem as cidades.
3- Assinale V para verdadeiro e F para falso.
( V ) Embora algumas cidades antigas fossem próximas entre si, elas podiam ter formas de
organização política, econômica e social muito diferentes.
( F ) Os sumérios eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único deus.
( V ) No Egito antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos,
que tinham um chefe local que pertencia à elite.
( F ) Tanto os egípcios quanto os sumérios não exerciam grande influência cultural em
outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais.
4- Qual foi o papel fundamental que a escrita desempenhou na organização social?
R. A escrita possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais, além de
permitir que conhecimentos e técnicas fossem transmitidos por meio dessa escrita.
5- Qual foi o recurso que os Babilônios desenvolveram e que acabou ajudando na
agricultura?
R. Os Babilônios desenvolveram um calendário baseado em um sistema astronômico, que
ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura.

6- Explique o que é cidadania e o que é democracia.
R. A Cidadania são aos direitos e deveres de um indivíduo e de toda comunidade em uma
sociedade que seja politicamente organizada. Democracia como uma forma de governo
em que há participação dos cidadãos nas decisões políticas.
7- Estudar os conteúdos trabalhados.
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