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01. Na Antiguidade, podemos observar características específicas a cada povo.
Assinale a alternativa cuja sequência relaciona corretamente os povos desse
período com sua principal característica religiosa.
1.Egípcios
2.Mesopotâmios
3.Fenícios
4.Hebreus

( ) Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo
após a morte, mas vinha procurá-lo no seu túmulo, depois de passar
pelo julgamento de Osíris.
( )Os profetas desempenhavam um papel importante na preservação
da pureza da religião, frente à influência dos deuses estrangeiros.
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( ) Preservavam rituais sangrentos, até com sacrifícios humanos, durante muito
tempo.

( ) Acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia, meios que usavam para
descobrir as vontades dos deuses.

Marque a alternativa correta:
A) 4, 1, 3, 2.
B) 1, 2, 4, 3.
C) 2, 4, 3, 1.
D) 2, 3, 4, 1.
E) 1, 4, 3, 2.
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02. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar:

A) A agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos
hebreus, devido ao aproveitamento das águas através de complexos e amplos
sistemas de irrigação.
B) A religião constituiu a principal herança deixada pelos egípcios, de onde provém o
monoteísmo judaico.
C) O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram
contatos com diversos povos, ao longo da costa do Mar Mediterrâneo.
D) A guerra de conquista foi a principal característica dos sumérios, povo que
construiu um império que se estendia do Egito às fronteiras da Índia.
E) A escrita cuneiforme, um das mais importantes formas de registro escrito,
produzido em blocos de argila, foi a principal contribuição dos persas, povo que
habitou a Mesopotâmia.
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03. Que característica da civilização fenícia foi herdada por civilizações da Europa
Ocidental, como a grega e a romana, e que se destaca ainda hoje como uma das
invenções mais importantes para o desenvolvimento da cultura humana?

A) a invenção da bússola.

B) o desenvolvimento da escrita alfabética.

C) a criação da pólvora.

D) a descoberta da fusão de metais, como o ferro.

E) o desenvolvimento do monoteísmo religioso.
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04. Os Fenícios ocuparam uma estreita faixa de terra situada entre o Mar Mediterrâneo e
o atual Líbano. Tiveram prósperas cidades como Ugarit, Biblos, Beritos, Sídon e Tiros.
Essas, por estarem localizadas em uma área de intensa circulação dos povos da Ásia, da
África e da Europa foram invadidas e conquistadas sucessivamente por vários impérios.
Sobre os Fenícios, assinale o correto.

A) Esta civilização está relacionada aos cananeus, e teve um comércio bastante
desenvolvido, sendo expert na navegação marítima. Criou o alfabeto.
B) A religião fenícia foi muito conhecida no mundo antigo, tendo sido reformada por
Zoroastro, também chamado de Zaratrusta.
C) Sua administração foi configurada por um forte regime monárquico e centralizador,
sua riqueza cobria os gastos da rica corte.
D) Com o objetivo de aumentar suas riquezas e solucionar problemas causados pela
baixa produção agrícola tentaram conquistar novas terras e povos.
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05. (UFPI) A respeito da sociedade fenícia podemos afirmar corretamente que:

A) a Fenícia desconhecia centralização do poder, pois era formada por cidades-estado que
tinham ampla autonomia política, econômica, religiosa e administrativa.
B) a independência política das cidades-estados fenícias foi possível, durante séculos, pelas
alianças estabelecidas com os romanos que, por sua vez, faziam frente à expansão persa.
C) os extensos vales situados entre as montanhas e o mediterrâneo possibilitaram o grande
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e, consequentemente, do comércio.
D) de todas as criações fenícias, a mais importante foi a caravela, posteriormente
aperfeiçoada pelos gregos.
E) a grande e original contribuição dos fenícios para a história da civilização foi a introdução
das vogais no alfabeto criado pelos gregos e romanos, o que veio tornar a comunicação
mais fácil e rápida.
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06. 
I. As cidades-Estado fenícias são consideradas a mais progressista forma de
organização do Estado existente na Antigüidade Oriental.
II. A religião fenícia foi monoteísta, a exemplo dos hebreus.
III. A grande contribuição dos fenícios para as civilizações posteriores foi a
invenção do alfabeto fonético, criado por interesses comerciais.

a) I, II e III estão corretas.
b) I, II e III estão incorretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.
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07. Na Antiguidade, os fenícios dominaram o Mediterrâneo, dando início a um
intercâmbio econômico e cultural entre o Oriente o Ocidente. Este intercâmbio se
intensificou especialmente com a

A) adoção do calendário e do relógio do sol, que serviam para organizar a cultura dos
cereais e a pecuária.

B) criação de um alfabeto, composto por 22 sinais, que facilitou a comunicação entre os
povos da região.

C) instituição de grandes festas religiosas, entre as quais a Páscoa, o Pentecostes e os
Tabernáculos.

D) invenção da roda, que teve um papel fundamental no desenvolvimento dos
transportes.

E) proposição de cargos administrativos, destinados a fiscalizar as atividades
econômicas em geral.
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1. Os fenícios foram um povo que formou uma civilização na região da Palestina,
precisamente nas regiões onde hoje ficam o Líbano e parte da Síria e de Israel. O
termo “fenício” tem origem no termo “phoinikes”, que era utilizado pelos gregos
para referir-se a esse povo em razão do corante de cor púrpura produzido pelos
fenícios.

Qual foi a contribuição da civilização fenícia para a cultura e a tecnologia das
civilizações orientais?

@keuricampelo


