
ANTIGUIDADE ORIENTAL

Professor (a)AnoAluno (a)

www.ensinarhistoriajoelza.com.br

 Resolva a cruzadinha

1. Expressão que designa uma área em forma de arco estendendo-se 
pelo Egito, costa sírio-palestina e atuais Irã e Iraque onde foram 
encontrados os mais antigos assentamentos humanos conhecidos. 

2. Nome dado pelos gregos a uma grande planície entre os rios Tigre 
e Eufrates, na Ásia Ocidental, correspondendo ao atual Iraque, e 
onde surgiram antigas civilizações. 

3. Povo que fundou as mais antigas cidades conhecidas na Mesopotâmica. 

4. Escrita suméria formada por sinais gravados na argila com uma cunha. 

5. Célebre rei mesopotâmico por ter criado o mais antigo código de 
leis conhecido. 

6. Princípio de justiça segundo o qual o criminoso deve ser punido 
com uma pena em grau semelhante ao dano in�igido à vítima. 

7.  Cidade na Mesopotâmia que foi capital de impérios e �cou célebre pelos 
Jardins Suspensos, considerados uma das sete maravilhas do mundo. 

8. Templo de tijolos em forma de pirâmide escalonada, criado pelos 
sumérios e continuado pelos babilônicos e assírios.

9. Povo que, sob a liderança de Sargão II e com uma poderosa força 
militar, criou um dos maiores impérios da Antiguidade 
centralizado na Mesopotâmia. 

10.  Zigurate do deus Marduque, que teria sido o maior e o mais 
alto da Babilônia, e que alguns estudiosos associam a uma 
construção mencionada na Bíblia.

11. Povo nômade e monoteísta, originário das planícies ao sul da 
Mesopotâmia, que, por volta de 2000 a.C. migrou para o norte. 

12. Os dois maiores reis dos hebreus: o primeiro conquistou a 
Palestina, e o segundo construiu o magní�co templo de 
Jerusalém.

13. Inventores do alfabeto, eles foram os grandes comerciantes 
e navegadores do mar Mediterrâneo. 

14. A maior colônia fenícia, fundada no norte da África, que veio 
a se tornar um dos maiores centros econômicos da 
Antiguidade e temível inimiga dos romanos. 

15. Povos do planalto do Irã que, liderados por Ciro fundaram o 
maior império da Antiguidade até então, e que se estendia 
do Mediterrâneo até o vale do Indo. 

16. Religião persa baseada no dualismo espiritual entre o Bem 
(Aura Mazda, a luz) e o Mal (Arimã, as trevas). 

17. Moeda persa de ouro, criada pelo imperador Dario I, e que 
era usada por todos os povos do Império Persa.
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 Resolva a cruzadinha

1. Expressão que designa uma área em forma de arco do Egito, costa 
sírio-palestina e atuais Irã e Iraque onde foram encontrados os 
mais antigos assentamentos humanos conhecidos. 

2. Nome dado pelos gregos a uma grande planície entre os rios Tigre 
e Eufrates, na Ásia Ocidental, correspondendo ao atual Iraque, e 
onde surgiram antigas civilizações. 

3. Povo que fundou as mais antigas cidades conhecidas na Mesopotâmica. 

4. Escrita suméria formada por sinais gravados na argila com uma cunha. 

5. Célebre rei mesopotâmico por ter criado o mais antigo código de 
leis conhecido. 

6. Princípio de justiça segundo o qual o criminoso deve ser punido 
com uma pena em grau semelhante ao dano in�igido à vítima. 

7.  Cidade na Mesopotâmia que foi capital de impérios e �cou célebre pelos 
Jardins Suspensos, considerados uma das sete maravilhas do mundo. 

8. Templo de tijolos em forma de pirâmide escalonada, criado pelos 
sumérios e continuado pelos babilônicos e assírios.

9. Povo que, sob a liderança de Sargão II e com uma poderosa força 
militar, criou um dos maiores impérios da Antiguidade 
centralizado na Mesopotâmia. 

10.  Zigurate do deus Marduque, que teria sido o maior e o mais 
alto da Babilônia, e que alguns estudiosos associam a uma 
construção mencionada na Bíblia.

11. Povo nômade e monoteísta, originário das planícies ao sul da 
Mesopotâmia, que, por volta de 2000 a.C. migrou para o norte. 

12. Os dois maiores reis dos hebreus: o primeiro conquistou a 
Palestina, e o segundo construiu o magní�co templo de 
Jerusalém.

13. Inventores do alfabeto, eles foram os grandes comerciantes 
e navegadores do mar Mediterrâneo. 

14. A maior colônia fenícia, fundada no norte da África, que veio 
a se tornar um dos maiores centros econômicos da 
Antiguidade e temível inimiga dos romanos. 

15. Povos do planalto do Irã que, liderados por Ciro fundaram o 
maior império da Antiguidade até então, e que se estendia 
do Mediterrâneo até o vale do Indo. 

16. Religião persa baseada no dualismo espiritual entre o Bem 
(Aura Mazda, a luz) e o Mal (Arimã, as trevas). 

17. Moeda persa de ouro, criada pelo imperador Dario I, e que 
era usada por todos os povos do Império Persa.


