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“O POVO DO MAR”
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Fenícia: “O POVO DO MAR” 

Aspectos geográficos:

•Entre o Mediterrâneo e as

montanhas do Líbano;

•Atual Líbano.
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•Comércio marítimo;
•Construção naval;
•Pesca;
•Artesanato: cerâmica, vidro, joias
e tecidos.

OBS.:
Escassez de terras férteis.
Abundância de madeira para a
construção naval.

Economia
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Sociedade
Sociedade estamental (posição social determinada por critério de nascimento
e hereditariedade).
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•Religião politeísta com sacrifícios humanos;

•Para aplacar a ira dos deuses sacrificavam-se animais. E, às vezes,
realizavam-se terríveis sacrifícios humanos. Queimavam-se, inclusive, os
próprios filhos. Em algumas ocasiões, 200 recém-nascidos foram lançados,
ao mesmo tempo, ao fogo - enquanto as mães assistiam, impassíveis, ao
sacrifício.

•Invenção do alfabeto fonético p/ facilitar o contato comercial com outros povos.

Religião e Cultura
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Decadência dos fenícios
A prosperidade dos fenícios atraiu a cobiça de diversos povos estrangeiros.
Primeiramente, a região foi conquistada pelos caldeus de Nabucodonosor e, depois,
vieram os persas de Dario I. Por fim, no século IV a.C., a região foi conquistada
pelos macedônios de Alexandre, o Grande.

Ruínas da antiga cidade fenícia de Biblos.

https://www.historiadomundo.com.br/persa/civilizacao-persa.htm
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01. (FGV-SP) Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a 
sociedade fenícia é:

A) a existência de um Estado centralizado e o monoteísmo;

B) o monoteísmo e a agricultura;

C) o comércio e o politeísmo;

D) as cidades-Estados e o monoteísmo;

E) a agricultura e a forma de Estado centralizado.
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02. Em 2011, eclodiu no Oriente Médio e no norte da África uma série de
manifestações contrárias aos regimes políticos autoritários e centralizadores. Este
conjunto de levantes populares, conhecido por Primavera Árabe, começou na Tunísia e
se espalhou por diversos países da região, como Egito, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein,
gerou violência, mortes, frustrações e dúvidas quanto às mudanças práticas.

Disponível em: <http://www.tvtelinha.com/tv-cultura-exibe-especial-primavera-arabe/16934/&gt; Acesso em: 19 set. 2011.

Sobre as regiões do Oriente Médio e norte da África, assinale a proposição INCORRETA.

A) Os fenícios, reconhecidos navegadores e comerciantes da Antiguidade, viveram na
região do atual Líbano e expandiram seus domínios com a fundação de várias
colônias na costa mediterrânea, como Cartago.

B) O Prêmio Nobel da Paz de 2011 foi entregue a três mulheres, dentre elas Tawakkul
Karman, pela liderança na luta pelos direitos humanos durante a Primavera Árabe
no Iêmen.

http://www.tvtelinha.com/tv-cultura-exibe-especial-primavera-arabe/16934/&gt
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C) Em 2003, os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra lideraram uma
coalizão que invadiu o Iraque e depôs o presidente Sadam Hussein.

D) A expansão islâmica, iniciada no século VII, foi responsável pela formação de
um império que se estendia da Península Ibérica, na Europa, até o rio Indo, na
Ásia.

E) Os conflitos árabe-israelenses tiveram início após a Primeira Guerra Mundial
com a criação do Estado da Palestina por intervenção da Organização das
Nações Unidas, em território anteriormente ocupado pelo povo judeu.


