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ROTEIRO DA AULA

FENÍCIOS: 
NAVEGADORES E 
COMERCIANTES.



CRESCENTE FÉRTIL

CIVILIZAÇÕES HIDRÁULICAS: NAS ÁREAS ÁRIDAS, SOCIEDADES QUE SE ORGANIZAVAM EM FUNÇÃO DAS CHEIAS 
DOS GRANDES RIOS. DEPENDIAM DA PRÁTICA DA AGRICULTURA. COM ISSO, ORGANIZAM O APROVEITAMENTO 

RACIONAL/EFICIENTE DOS RECURSOS.
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FENÍCIA.

- Faixa de terra entre o mar e as montanhas.
- Terras escassas + solo árido + ausência de rios.
- Limitação: agricultura + pecuária.
- Disponibilidade de madeira + portos naturais.
- Navios (navegação) = comércio.
- Fenícios: povo semita (nômades)...
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Evolução Política:

- Nunca tiveram UNIDADE POLÍTICA.
- Sem Estado Centralizado (unificado).
- Economia: indústria, artesanato e comércio.
- Cidades-estados autônomas (independentes).
- Destaques: Ugarit, Beritos, Biblos, Sidon, Tiro.
Fundação de Colônias no Mediterrâneo: Cartago.
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Economia dos Fenícios:

- Limitações = agropecuária.
- Desenvolvimento do comércio marítimo.
- Produção industrial: tintas (cor púrpura), construção 
naval, tecidos tingidos, papel, metais...
- Domínio do comércio mediterrâneo até a Grécia.
- Comércio com: Europa, Egito, África (norte), Hebreus, 
Babilônios, Persas, Indianos, Ingleses.
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O profeta Ezequiel fala sobre o comércio praticado pela cidade
fenícia de Tiro. “Os de Tarsis (Espanha) traficavam contigo com
todas as espécies de riqueza, fornecendo aos teus mercados:
prata, ferro, estanho e chumbo. Javan (Jônia, na Ásia Menor)
negociava contigo, dando-te em troca escravos e utensílios de
bronze e ferro forjado. A Síria fornecia teus mercados de [...]
púrpura, bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel
permutavam contigo trigo [...] mel, azeite e bálsamo. Damasco
fornecia-te vinho e lã branca. Os príncipes árabes negociavam
cordeiros, carneiros e bodes. Os negociantes de Saba (na
Arábia) proviam os teus mercados de todas as espécies de
perfumes raros, pedras preciosas e ouro. Pelo comércio das
mercadorias que saíam para além dos mares, fartavas povos
numerosos; pela grandeza do teu comércio, enriquecias os reis
da terra”.

(EZEQUIEL)
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Religião:
- Politeísmo: vários deuses = Baal, Astare.
- Sacrifícios humanos.

Ciência:
- Escrita Fonética: ALFABETO.
- 22 símbolos representando o SOM.

Obs.: Os gregos adotaram o alfabeto
Fenício e implantaram as vogais...
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1. RELACIONE A INVENÇÃO DO ALFABETO FENÍCIO COM SUA PRINCIPAL ATIVIDADE 
ECONÔMICA.

2. APONTE ASPECTOS DIFERENCIADORES ENTRE A CIVILIZAÇÃO FENÍCIA E A EGÍPCIA.

3. QUAL O MAIOR LEGADO DOS FENÍCIOS?

4. EM PIRACURUCA, NAS SETE CIDADES, HÁ INSCRIÇÕES QUE ALGUNS ATRIBUIRAM AOS 
FENÍCIOS. DE ONDE PODERIA VIR ESSA TEORIA? JUSTIFIQUE
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5. (Fgv 2001) 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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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
OS FENÍCIOS.
01. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se, no III milênio a. C., um 
povo semita, que passou a ocupar a estrita faixa de terra, com cerca de 200 quilômetros 
de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao 
comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito; a 
costa, que oferecia lugares para bons portos; e os cedros, principal riqueza, usados na 
construção de navios.
O contido nesse parágrafo refere-se ao povo:
A) fenício.
B) hebreu.
C) sumério.
D) hitita.
E) assírio.
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02. O Líbano, que vivenciou uma tragédia essa semana com a explosão 
de um depósito na região litorânea, já foi palco de uma grande 
civilização – Fenícia. Os antigos fenícios deixaram como grande legado. 
Identifique-o.
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03. Ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca da sua cultura, das suas práticas 
sociais e políticas e da sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, se destacaram 
pela atividade comercial e pela criação do alfabeto. Marque F para falso e V para 
verdadeiro nas alternativas abaixo: 

(   ) A criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Esses 
povos nos legaram muitos documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre 
a escrita e a religião. 
(   ) O comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre. Além do mais, a insegurança das 
embarcações antigas fazia com que eles privilegiassem as curtas viagens em que os riscos 
eram reduzidos. 
(   ) Os fenícios foram considerados os maiores navegadores da Antiguidade, em razão do 
intenso comércio marítimo que desenvolveram. Esta prática econômica possibilitou que 
dominassem amplamente a navegação de longa distância. 
(   ) O alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve 
qualquer influência entre os povos da Antiguidade. Era formado de caracteres próprios, 
impossíveis de serem utilizados para as atividades cotidianas. 


