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MESOPOTÂMIA - FENÍCIA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 
 

Lista 05 – Atividades 
 

01. 
A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado 

Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um 
processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços 
da civilização. 

 

Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria pelo Estado Islâmico. Disponivel em: http://oglobo.globo.com. 
Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado). 

 

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 
a) homogeneidade cultural.   b) patrimônio histórico.   c) controle ocidental. 
d) unidade étnica.      e) religião oficial 

 
02. Desde o período neolítico os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários 

próprios aproveitando as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e 
transmitido entre os membros da comunidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente a 
relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, 
as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados.  
a) Egípcios; uso da irrigação e drenagem; planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates; arroz e café. 
b) Incas; uso de terraços com técnicas de curvas de nível e irrigação de vales; aproveitamento dos 

altiplanos andinos; batata e milho. 
c) Chineses; uso intensivo dos terraços das altas montanhas; planalto de Anatólia no extremo leste 

da Ásia; café e cacau. 
d) Mesopotâmicos; uso de cultivos de inundação e de regadio; vales férteis dos rios Ganges e 

Amarelo; cana-de-açúcar e feijão. 
 
03. Na Antiguidade, a civilização fenícia particularizou-se por: 

a) formar um império teocrático, em que se fundiram as culturas grega e asiática. 
b) elaborar o primeiro código de leis escritas, baseado em punições severas. 
c) desenvolver o comércio marítimo, fundando colônias na bacia do Mediterrâneo. 
d) ter uma crença monoteísta, o que modificou as sociedades do Oriente Próximo. 
e) organizar-se em cidades-Estados, sob influência da democracia ateniense. 

 
04. Os Fenícios ocuparam uma estreita faixa de terra situada entre o Mar Mediterrâneo e o atual Líbano. 

Tiveram prósperas cidades como Ugarit, Biblos, Beritos, Sídon e Tiros. Essas, por estarem localizadas 
em uma área de intensa circulação dos povos da Ásia, da África e da Europa foram invadidas e 
conquistadas sucessivamente por vários impérios. Sobre os Fenícios, assinale o correto. 
a) Com o objetivo de aumentar suas riquezas e solucionar problemas causados pela baixa produção 

agrícola tentaram conquistar novas terras e povos. 
b) Esta civilização está relacionada aos cananeus, e teve um comércio bastante desenvolvido, sendo 

expert na navegação marítima. Criou o alfabeto. 
c) A religião fenícia foi muito conhecida no mundo antigo, tendo sido reformada por Zoroastro, 

também chamado de Zaratustra. 
d) Sua administração foi configurada por um forte regime monárquico e centralizador, sua riqueza 

cobria os gastos da rica corte. 
 
05. 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. 

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. 


