


Conteúdos:
- REVISÃO PARAPROVA BIMESTRAL.

- RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS.

OBJETIVO da aula:
- DIALOGAR CONTEUDOS E QUESTÕES PARA

APRIMORAMENTO DE APRENDIZAGEM DOS

ALUNOS.
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• LOCALIZAÇÃO: ONDE HOJE É O LÍBANO.

• ORGANIZAVAM-SE EM CIDADES ESTADO

• APRIMORARAM O COMÉRCIO MARÍTIMO.

• CONTATO COM VÁRIOS POVOS E CULTURAS.

• RELIGIÃO POLITEÍSTA, RITUAIS SANGRENTOS.

• GOVERNO: TALASSOCRACIA (GOVERNO DO MAR).

• CRIAÇÃO DA ESCRITA ALFABÉTICA.

4



• LOCALIZAÇÃO: ONDE HOJE É O IRÃ/IRAQUE

• IMPÉRIO CENTRALIZADO SOB CONTROLE DO REI.

• TOLERANCIA CULTURAL E RELIGIOSAS.

• MONTAGEM DO IMPÉRIO: REI CIRO.

• LIBERTA O POVO HEBREU DO CATIVEIRO.

• ORGANIZAÇÃO DO IMPÉRIO: DÁRIO I.

• SATRAPIAS, DÁRICO, ESTRADAS, CORREIOS.

• RELIGIÃO PERSA: DUALISMO (MAZDA x ARIMÃ).

• DECLÍNIO: A PARTIR DAS GUERRAS MÉDICAS.
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• LOCALIZAÇÃO: ONDE HOJE É A PALESTINA/ISRAEL.

• POVO SEMINÔMADE: PROCURA DA “TERRA PROMETIDA”.

• LUTA CONTRA POVOS: DISPUTAS DA PALESTINA.

• RIO JORDÃO: “TERRA QUE JORRA LEITE E MEL”.

• FASES: PATRIARCA – JUIZES - REIS.

• DESTAQUES: ABRAÃO – JACÓ - MOISÉS.

• A ESCRAVIDÃO NO EGITO TEVE FIM COM O ÊXODO (SAÍDA).

• MOISÉS: GRANDE LEGISLADOR (AS TÁBUAS DA LEI).

• LUTA COM OUTROS POVOS: CANANEUS, FILISTEUS, ARAMEUS...
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• REIS: DAVI, SALOMÃO.

• JERUSALÉM: CAPITAL DOS JUDEUS.

• TEMPLO DE JERUSALÉM.

• CISMA: SEPARAÇÃO DAS 12 TRIBOS DE JACÓ.

• REINOS DE JUDÁ x ISRAEL.

• CATIVEIRO DA BABILÔNIA: JUDEUS ESCRAVIZADOS.

• DOMÍNIO ROMANO: NASCE JESUS, REPRESSÃO AOS JUDEUS.

• DIÁSPORA JUDAICA: DISPERSÃO DOS JUDEUS PELO MUNDO.

• RELIGIÃO JUDAICA: MONOTEÍSMO ÉTICO, TORÁ, LIVROS DE REIS, SALMOS,
PROVÉRBIOS; CRÊ NA VINDA DO MESSIAS, CIRCUNCIZÃO.
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1. A principal diferença entre a religião dos hebreus e as demais religiões dos
outros povos da Idade Antiga, está na
a) crença na vinda do messias salvador, libertador do mundo e conquistador de
outros reinos.
b) certeza da unicidade divina e na crença da luta entre o bem e o mal, sinal da
vitória do Deus do Mal.
c) crença na teoria do Deus único, criador do mundo, que escolheu o povo
hebreu para a salvação.
d) crença em vários deuses que disputavam a liderança do mundo celestial.
e) crença na vida após a morte e no dia do juízo final, quando os escolhidos
deveriam ser mumificados.
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2. (Ufpb 2006) 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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3. 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 criação da pólvora.
b) a invenção da bússola.
c) o desenvolvimento da escrita alfabética.
d) o desenvolvimento do monoteísmo religioso.
e) a descoberta da fusão de metais, como o ferro.
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4. Quando Ciro, O Grande, conquistou para o Império Persa a cidade da
Babilônia, ele libertou do cativeiro, imposto por Nabucodonosor, um conhecido
povo antigo, habitante da região palestina. Qual foi este povo libertado:

a) Os sírios
b) Os filisteus.
c) Os fenícios.
d) Os hebreus.
e) Os libaneses.
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5. (PUC-SP) Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa
na Antiguidade, após Zaratrusta, é:

a) o politeísmo caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos
nos templos religiosos.
b) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades
supremas.
c) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.
d) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos
contidos nos Vedas.
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6. “No reinado de Ciro, e posteriormente no de Cambises, não havia um tributo
fixo, sendo o pagamento feito em presentes. Por causa da fixação de tributos e de
outras medidas análogas, os persas chamavam Dario de mascate, Cambises de
déspota e Ciro de pai, pois Dario negociava com tudo, Cambises era duro e
insensível e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos”.
(HERÓDOTO, História. Brasília: Unb, 1988. p. 180.)
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Dario I foi um dos mais conhecidos reis que existiram na Pérsia antiga, sendo
responsável por várias medidas administrativas e por grandes construções, que
ficaram famosas. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma ação não
efetuada durante o reinado de Dario I?

a) O dárico.
b) As satrapias.
c) A estrada real.
d) A biblioteca de Nínive.
e) O sistema de correios.
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