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Conteúdo: Civilizações Antigas – Fenícios.

- Localizar, no tempo e no espaço, a civilização 
dos Fenícios;
- Identificar os principais momentos da história 
dessas civilizações;
- Descrever a cultura, a religião e os 
conhecimentos científicos desses povos.

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões. 



“O POVO DO MAR”
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VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=xEZPA-A6Yiw

https://www.youtube.com/watch?v=xEZPA-A6Yiw
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Floresta de Cedro.
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RUÍNAS DE BIBLOS
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Ruínas da civilização fenícia no 
norte da África, atual Líbia.
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EXERCITANDO...

(FGV-SP) Das alternativas abaixo, a que melhor 
caracteriza a sociedade fenícia é:
1.a existência de um Estado centralizado e o 
monoteísmo;
2.o monoteísmo e a agricultura;
3.o comércio e o politeísmo;
4.as cidades-Estados e o monoteísmo;
5.a agricultura e a forma de Estado centralizado.
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(UCS-RS) 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.Cretenses
5.Hebreus
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( ) 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.
( ) Adoravam a Grande-Mãe, deusa da terra e da fertilidade,
representada por uma pomba e uma serpente.
( ) 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.

1.Egípcios
2.Mesopotâmios
3.Fenícios
4.Cretenses
5.Hebreus



BEIIIIJOSSS!!!!
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Sobre os Fenícios é correto afirmar:

I) Os fenícios nunca fundaram um império unido, estando sempre 

divididos em cidades independentes.

II) Não quis envolver-se em uma disputa com o Império 

Romano.

III) Foram grandes navegadores e fundaram diversas colônias ao 

redor do Mar Mediterrâneo, sendo a mais importante delas a 

colônia de Cartago.

a) I e III estão corretas

b) I, II estão incorretas

c) I, II e III estão corretas

d) II e III estão incorretas

e) I e II estão corretas


