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01. 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.

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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02. Sobre o povo Hebreu, assinale a alternativa correta.

A) Foram escravizados pelos egípcios, tempos depois, liderados por Moisés, fugiram,

episódio que ficou conhecido como êxodo.

B) Povo que destacou-se pela sua característica religiosa: o politeísmo.

C) Criaram uma forma de registro escrito, que ficou conhecido como escrita

cuneiforme.

D) Tinham como líder religioso o faraó, considerado intermediário entre as pessoas e os

deuses.

E) Uma das principais fontes de estudo da sua história são as pirâmides.
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03. Entre os hebreus da Antiguidade, os profetas eram considerados mensageiros de
Deus, lembrando ao povo as demandas da justiça e da Lei dadas por Javé. Isaías, um
dos profetas dessa época, em nome de Javé proclamou:

Ai dos que decretam leis injustas; dos que escrevem leis de opressão, para negarem
justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de
despojarem as viúvas e roubarem os órfãos! (Isaías 10:1-2)

Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e
ficam como únicos moradores no meio da terra! (Isaías 5:8)

Esses pronunciamentos do profeta Isaías estão ligados a uma época da história hebraica
em que ocorre:
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A) a saída dos hebreus do Egito, sob o comando de Moisés, e o estabelecimento em

Canaã, conquistando as terras dos povos que ali habitavam.

B) a imigração para o Egito, quando os hebreus receberam terras férteis no delta do rio

Nilo, por influência de José, que exercia ali o cargo de governador.

C) a formação de uma aristocracia, que enriquecera com o comércio e com a

apropriação das terras dos camponeses endividados.

D) a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, quando os judeus foram despojados

de suas terras e deportados para a Babilônia.
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04. Entre os povos que se destacaram na Antiguidade Oriental, os hebreus são
considerados os únicos que sobreviveram ao desmoronamento de milenares impérios da
história da humanidade. Sobre a sociedade hebraica na época antiga, é incorreto afirmar
que:
a) havia escravidão, porém o escravo poderia alcançar sua liberdade, caso o patrão,
castigando-o, inutilizasse seu olho ou lhe arrancasse um dente.
b) durante o governo de Salomão, o reino conheceu seu apogeu, transformando-se numa
das grandes monarquias orientais, empreendendo, inclusive, a construção do Templo de
Jerusalém.
c) é no Antigo Testamento que se encontra sua história, especialmente a fase da
escravidão no Egito, narrada pelos livros dos Números e do Deuteronômio.
d) houve a presença de mulheres como dirigentes militares na época dos Juízes, cuja
autoridade era fundamentada na ideologia religiosa.
e) durante muitos séculos, utilizou a língua hebraica, mas a substituiu pelo aramaico,
língua semita do
ramo ocidental, tornada oficial na época do domínio persa.
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05. Canaã foi a palavra utilizada na Antiguidade para referir-se à região que, grosso modo,
compreende os territórios atuais do Líbano, Palestina, Israel, e partes da Síria e da
Jordânia. Palco de inúmeras invasões, em especial por parte dos hebreus que acreditaram
que lá seria o local prometido por Deus a eles. Sobre Canaã é correto afirmar-se que:

a) era um local muito disputado e, quando da chegada dos hebreus, era habitada também

pelos filisteus.

b) era uma denominação fictícia para narrativas romanceadas oriundas da Mesopotâmia.

c) após a ocupação hebraica, descrita no Livro de Juízes, a região recebeu o nome de

Fenícia.

d) não resistiu às invasões, especialmente à dos hebreus, pois também professava o

monoteísmo.
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06. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A
respeito dela podemos afirmar, corretamente que:

a) a importância da história da civilização hebraica se expressa, especialmente, através
da formação de um Estado centralizado.
b) a civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu
distanciamento frente às demais culturas do Oriente Próximo.
c) os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende
vários outros livros, dentre os quais está o Gênesis, que trata da Criação.
d) a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e
se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o
islamismo.
e) a antecedência da civilização hebraica à sumeriana explica a presença de mitos
semelhantes nas duas culturas.
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07. A Páscoa, na cultura do povo hebreu, está relacionada com

a) a conquista de Canaã, a Terra Prometida, após o cativeiro dos hebreus na Babilônia.

b) a unificação do reino de Israel, após o conturbado período gerado pelo Cisma das 12

tribos hebraicas.

c) a sucessão de Davi, como rei dos hebreus, após a conquista de Jerusalém aos

cananeus.

d) a resistência oposta pelos judeus, após a anexação da Judéia por Roma.

e) o êxodo, inicialmente liderado por Moisés, após a permanência de mais de 400 anos

dos hebreus no Egito.
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08. (UFPI) Entre as principais características da Civilização Hebraica, merecem destaque
especial:

a) A religião politeísta em que as figuras mitológicas de Abraão, Isaac e Jacó formavam
uma tríade divina.
b) A criação de uma federação de cidades autônomas e independentes (cidades-estado)
controladas por uma elite mercantil.
c) A criação de um alfabeto (aramaico) que seria incorporado e aperfeiçoado pelos
egípcios, tornando-se conhecido como escrita hieroglífica.
d) As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus
(monoteísmo) e no messianismo, pois acreditavam na vinda de um messias libertador
do povo hebreu.
e) As inovações tecnológicas desenvolvidas na agricultura, possibilitando grande
crescimento da produtividade agrícola na região palestina.
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01. “ O senhor disse a Abraão: Sai de tua terra, da casa do teu pai e vai a terra que
te mostrei.... Meu pacto eterno contigo será: que eu seja o teu único Deus e o
único dos teus descendentes.” Genesis 17:7
De acordo com o fragmento acima e com a história dos hebreus, responda: Que
aliança Deus fez com Abraão, e o como ela mudou a história dos hebreus?

02. Explique os seguintes fatos históricos referentes à civilização hebraica:
A) Êxodo
B) Cisma
C) Diáspora
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GABARITO:

• 1. C

• 2.A

• 3.C

• 4.C

• 5.A

• 6.D

• 7.E

• 8.D
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