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ASSUNTO: Os árabes e o islamismo  7 ano – História – Prof. Janaína  
 

Pesquise e ESCREVA (a lápis) as respostas em seu caderno: 

 

6- Observe o mapa da Península Arábica e explique por que a posição geográfica 

dessa península favoreceu o desenvolvimento do comércio na região. 

 

Resposta: A Península Arábica localiza-se em uma região estratégica, com saídas 

para a Ásia e a África, e perto do Mar Mediterrâneo, o que favoreceu o acesso ao 

mercado europeu. A península era atravessada por rotas terrestres e marítimas, e 

a proximidade com o Mar Vermelho e com o Oceano Índico beneficiava as 

transações comerciais. 

 

 

7- Cite os preceitos do islamismo. 

 

Resposta: Peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, jejuar no mês do 

Ramadã, ajudar os mais necessitados, prece cinco vezes ao dia com o corpo 

voltado em direção a Meca e declarar que existe um único deus (Alá) e que Maomé 

é seu profeta. 

 

 

8- Como ocorreu o processo de sucessão do profeta Maomé? 

 

Resposta: Maomé morreu sem definir as regras que deveriam orientar a escolha 

de um sucessor (califa) para liderar a comunidade islâmica. Sendo assim, surgiram 

dois grupos: os xiitas e os sunitas. As disputas pela sucessão estabeleceram uma 

rivalidade entre esses grupos que permanece até o presente.  

 

 

9- Explique como se formaram os grupos xiitas e sunitas. 

 

Resposta: Como Maomé não deixou definido quem seria seu sucessor ou as regras 

para a sua sucessão, parte de seus seguidores, denominados xiitas, entendia que 

o sucessor deveria ser um parente do Profeta, enquanto outra parte, formada pelos 

sunitas, defendia a escolha do califa pela comunidade muçulmana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

10- Cite dois campos da ciência islâmica que se destacaram na Idade Média. 

 

Resposta: Com a expansão do Islã, diversos povos entraram em contato com a 

cultura árabe. O resultado dessa expansão foi a formação de uma cultura 

diversificada e muito rica. Na matemática, houve a difusão dos números indo-

arábicos, e na literatura, a criação da obra, As mil e uma noites. 

 


