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DATA: 03 DE JULHO

Conteúdo: Civilizações Antigas – Egito, Hebreus,
Fenícios e Persas.

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

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões.
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01. Em 3200 a.C., Menés ficou conhecido por ser o primeiro Faraó do Egito
Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder
político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o
que foi a Teocracia na civilização egípcia.
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a) Os Faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas, em
relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram
considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios.
b) Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os Faraós
promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados
como deuses e respeitados como rei.
c) Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram
governados por um Faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era
visto como um deus.
d) Somente o Faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover
uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos
egípcios.



02. Realize uma análise sobre a organização social da 
civilização egípcia.
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03. A religião foi muito importante para a manutenção da ordem
existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado,
chefiado por um “deus”, o Faraó.
(Vicentino, Claudio. História para o Ensino Médio: história geral e do Brasil: volume único. – São Paulo: Scipione, 
2001.p, 44.)

O texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses no Egito
Antigo. Assim sendo, discorra sobre algumas características importantes da
religião na sociedade egípcia.



8

04. Sobre o papel do rio Nilo na estruturação da sociedade no Egito Antigo, é
correto afirmar que:

a) permitia a atividade econômica e, com suas cheias regulares, garantia a
estabilidade político e o domínio simbólico dos faraós
b) sua maior importância era servir de meio de transporte para as tropas que
garantiam a supremacia militar dos egípcios em toda a África.
c) suas cheias significavam um momento de instabilidade política e econômica,
uma vez que destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada.
d) a capacidade e o volume de água não eram aproveitados pelos egípcios, que
se limitavam nas vazantes a esperar a próxima cheia.
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05. Sobre o Antigo Egito, é correto afirmar que:

( ) o rio Nilo foi de suma importância em vários aspectos da vida dos antigos
egípcios. Não só a agricultura foi possível devido ao seu ciclo de cheias, como
também a noção de tempo cíclico, base do pensamento egípcio, levou à crença na
vida após a morte.
( ) a construção de pirâmides atendia às necessidades da vida após a morte dos
faraós. Esse tipo de construção foi característica da arquitetura funerária durante
todo o período do Antigo Egito e só foi possível graças à enorme mão de obra escrava
existente desde o Antigo Reino.
( ) Os egípcios antigos acreditavam em vários deuses que se relacionavam entre si e
formavam seu sistema mitológico.
( ) A despeito da influência islâmica, o Egito atual mantém as mesmas crenças
religiosas do Antigo Egito.
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06. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta.

a) Visava à valorização individual do artista.
b) Manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a 
representação da figura humana.
c) Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-
túmulo.
d) Aproveitava os hieróglifos como ornamentação.
e) Era um arte abstrata de difícil interpretação.
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a) a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do antigo Egito.
Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para garantir a chegada da
inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidades
às divindades.

b) a religião no antigo Egito, como nos demais povos da Antiguidade, não tinha grande
influência, já que estes povos, para sobreviverem, tiveram que desenvolver uma enorme
disciplina no trabalho e viviam em constantes guerras.

c) a religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que a usava como forma
de manter o povo submetido a sua autoridade.

07. Em relação à religião no antigo Egito, pode-se afirmar que:
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d) o período conhecido como antigo Egito constitui o único em que a religião foi
quase inteiramente esquecida, e o rei como também o povo dedicaram-se
muito mais a seguir a tradição dos seus antepassados, considerados os únicos
povos ateus da Antiguidade.

e) a religião do povo no antigo Egito era bastante distinta da do rei, em razão do
caráter supersticioso que as camadas mais pobres das sociedades antigas
tinham, sobretudo por não terem acesso à escola e a outros saberes só
permitidos à família real.
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08. (UFPE) Entre os povos do oriente médio, os hebreus foram os que
mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o
cristianismo é considerado como uma continuação das tradições
religiosas hebraicas.
A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta:
a) Originários da Arábia, os hebreus constituíram dois reinos: o de Judá e o
de Israel na Palestina.
b) As guerras geraram a unidade política dos hebreus. Essa unidade se
firmou primeiro em torno de juízes e, depois, em volta dos reis.
c) Os profetas surgiram na Palestina por volta dos séculos VIII e VII a.C.,
quando ocorreu uma onda de protestos dos trabalhadores contra os
comerciantes.
d) A religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao
monoteísmo difundido pelos profetas.
e) Os hebreus organizaram-se social e economicamente com base na
propriedade da terra, o que deu início à Diáspora.
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09. A história da civilização hebraica é marcada por diversos movimentos
migratórios, bem como por conflitos internos e externos ao seu próprio povo na
região do Oriente Médio. A partir de seus conhecimentos sobre a história dos
hebreus, indique a alternativa que relaciona corretamente as afirmativas abaixo
com os eventos apresentados:

1.Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés.
2.Dispersão do povo hebreu provocada pelos romanos.
3.Divisão das tribos hebraicas em dois reinos: Israel e Judá.
4.Movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à
Terra Prometida.
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A.Diáspora – Êxodo – Cisma – Sionismo.

B.Êxodo – Diáspora – Cisma – Sionismo.

C.Cisma – Diáspora – Êxodo – Sionismo.

D.Êxodo – Cisma – Diáspora – Sionismo.
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10. O povo hebreu, que se desenvolveu às margens do rio Jordão,
vivenciou no seu processo histórico as seguintes experiências:

I - Religião politeísta, a descentralização política, o retorno do Egito (êxodo) no
século IX a.C.
II - Religião politeísta com a predominância do deus Javé, a descentralização política,
o êxodo da Palestina.
III - Religião monoteísta, cujo deus era Zoroastro, a centralização política no reinado
de Salomão, o cativeiro da Babilônia.
IV - Religião monoteísta, o cisma que dividiu
as tribos em Israel e Judá, a centralização política,
a conquista e destruição empreendida pelos assírios.
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Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas IV.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e IV.
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11. (UESPI/2003) A contribuição da civilização oriental antiga, mais presente
no Ocidente, veio na forma do pensamento hoje classificado como de
caráter religioso, especialmente, o:

a) Judaísmo.
b) Cristianismo.
c) Ascetismo.
d) Islamismo.
e) Comunitarismo.
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12. 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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13. Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se
encontra o Estado do Líbano, destacaram-se como grandes comerciantes
marítimos. Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para
as civilizações posteriores. Qual foi este legado?

1.A introdução de técnicas agrícolas eficientes.
2.Introdução do carro de roda nos transportes.
3.Criação de uma escrita e um alfabeto fonético.
4.Uma arquitetura inovadora representada pelas pirâmides.
5.Desenvolvimento da organização política democrática.
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14. Dentre as alternativas abaixo é incorreta a que afirma ser uma
característica da civilização fenícia:

1.o predomínio no comércio marítimo do Mar Mediterrâneo, principalmente
entre os séculos XII e VIII a.C.
2.a criação de um alfabeto fonético com 22 letras.
3.organizar-se politicamente em cidades-Estado, como Sídon.
4.principais comerciantes de púrpura.
5.desenvolvimento de uma religião monoteísta.
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15. (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.



23

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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16. Os Persas foram, na Antiguidade, um dos povos mais
importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua
história e cultura, é possível afirmar que:

a) A vitória de Dario I sobre os gregos marcou o início da
ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da
escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas.
b) Desenvolveram uma religião própria, o Zoroastrismo, e
começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas
por Ciro, o Grande.
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c) Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram
na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando
aquela cidade o centro de seu Império.
d) O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de
Xerxes para os assírios na batalha de Susa.
e) Adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o
bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo
após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a
liderança de Nabucodonosor.
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17. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da
religião persa na Antiguidade, após Zaratustra, 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.
e) a descrença na imortalidade da alma e na ressurreição.
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18. Com relação ao Império Persa, é INCORRETO afirmar:

a) Os persas desenvolveram uma administração relativamente
descentralizada, com base nas satrapias.
b) As estradas e os correios foram bastante aperfeiçoados
durante esse Império.
c) A religião persa era o zoroastrismo, que pregava a existência
de uma luta entre o mal e o bem, na qual o bem só seria
vencedor no dia do juízo final.
d) Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros
povos, matando sacerdotes e destruindo templos, como foi o
caso do templo de Salomão em Jerusalém.
e) Os povos dominados pelos persas eram obrigados a pagar
tributos e fornecer homens para os exércitos do Grande Rei.

Ciro, o Grande, o 
responsável pela 

criação do Império 
da Pérsia.
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Obrigada a TodXs e até a próxima aula =) 

QUALQUER DÚVIDA PODEM ME CHAMAR  =) 

@keuricampelo


