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1. "É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvotvida, mas também a 
ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra 
que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele 
é. [...] Nas tradições africanas - pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região de savana 
ao sul do Saara -, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter 
sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, 
grande vetor de 'forças etéreas', não era utilizada sem prudência. Inúmeros fatores - religiosos, mágicos ou 
sociais - concorrem, por conseguinte, para preservara fidelidade da transmissão oral [...]."  

(HAMPATÉ BÂ, A. A tradição viva. In: J. Ki-Zerbo (Org.). História geral da África, 1982. Sugestão de resposta na página 246.)  

a) Escreva sobre a importância da criação da escrita na diferenciação entre sociedades pré-históricas e 
históricas, que esteve presente, durante muito tempo, no pensamento europeu.  

b) A partir da interpretação do texto apresentado, escreva por que é possível escrever a história de 
sociedades orais 

2. Compare a utilidade do fogo na pré-história e na vida do homem contemporâneo estabelecendo pelo 
menos duas semelhanças e/ou diferenças. 
 
3. Descreva as principais atividades realizadas pelo homem paleolítico para garantir sua sobrevivência. 
 
4.Compare o nascimento da sociedade mesopotâmica com a egípcia, destacando o papel dos rios para essas 
civilizações. 
 
5. A guerra e a violência parecem ser marcas registradas da região da Mesopotâmia. Da antiguidade até os 
dias de hoje a região tem vivido diversos conflitos. 
Explique a origem das primeiras guerras mesopotâmicas. 
 
 
 


