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Representação gráfica dos jardins suspensos da Babilônia 

 Os caldeus podem ter criado uma das sete maravilhas da Antiguidade! 
 
 Os amoritas desenvolveram o primeiro código de leis escritas da História! 
 
 Os assírios criaram a primeira biblioteca que os historiadores têm notícia! 





 O Primeiro Império Babilônico foi formado pelos 
Amoritas (os povos que dominaram os acadianos). 

 

 A capital era a cidade Babilônia e o principal rei 
chamava-se Hamurábi! 

 

 Hamurábi organizou um dos mais antigos códigos de 
leis escritas da humanidade, o Código de Hamurábi!   

 

 O princípio do código era a Lei de Talião, consagrada 
no ditado “olho por olho, dente por dente”.   



O Código de Hamurábi era 
justo ou reforçava a 
desigualdade social?  

 

O que você acha? 



 Desenvolveram-se no norte da Mesopotâmia; 
 

 A capital chamava-se Assur, em homenagem ao deus da 
guerra Assur; 
 

 Os assírios eram politeístas e possuíam uma cultura 
bélica; 
 

 Um dos principais reis assírios foi Assurbanípal, que 
dominou grande parte da Mesopotâmia; 
 

 O exército assírio era bastante violento e cruel!  
 

 Após a morte de Assurbanípal, os assírios foram 
dominados pelos caldeus. 
 
 



 Foi encontrada no séc. XIX por arqueólogos ingleses! 
 

 Era composta por uma coleção de aproximadamente 25 mil placas de argila! 



 Desenvolveram-se na região central da 
Mesopotâmia e fixaram-se na Babilônia, 
tornando-a novamente a capital do Império; 
 

 O principal governante foi Nabucodonosor, 
responsável pela expansão territorial do Império; 
 

 Em seu governo, foram construídos muitos 
palácios, templos e, talvez, os Jardins Suspensos 
da Babilônia (não foram encontrados vestígios, há 
apenas o registro escrito); 
 

 Os caldeus foram dominados pelos Persas. 
 
 
 
 



 Religião: politeístas e os governantes exerciam o 
poder teocrático; 
 

 Arquitetura: marcada pela criação de zigurates; 
 

 Astronomia: praticada pelos sacerdotes; 
 

 Os mesopotâmicos dominavam a matemática; 
 

  Escrita cuneiforme: criada pelos Sumérios e 
utilizada pelos povos mesopotâmicos; 
 

 Economia: agricultura e pastoreio. 
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