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QUESTÕES 
 

 

QUESTÃO 1- Frente A 

O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade 
árabe, tem como fundamento: 

a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre 

povos que seguiam essas religiões. 
b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. 

c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 
d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-
morte. 

e) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser 
professado pelos povos inferiores. 

 
QUESTÃO 2- Frente A 
 

O islamismo foi fundado por Maomé (570-632). De caráter monoteísta, esta religião, 
também conhecida por muçulmana ou maometana, foi a base do Estado Muçulmano de 

caráter teocrático criado por Maomé, que passou inicialmente a dominar a península 
Arábica.  
Com base no enunciado, julgue os itens em C (CERTO) ou E (ERRADO). 

 
a) (   ) A expansão muçulmana, principalmente após a morte de Maomé, fez com que 

essa religião dominasse todo o continente africano.  
b) (   ) O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, que teria sido resultado das revelações 

do Deus Alá ao Profeta Maomé. Além de ditar a conduta religiosa, este livro contém 

recomendações de como manter a ordem social e os interesses dos grandes 
comerciantes.  

 
c) (   ) A força do Alcorão, para alguns, deve-se à obediência a alguns princípios como: 

fazer cinco orações diárias; crer em Alá, deus único, e em Maomé, seu profeta; ir em 

peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida; ser generoso com os pobres e 
dar esmolas.  

d) (   ) Maomé, ao pregar o monoteísmo, foi de encontro à religião politeísta que 
dominava entre os árabes. Entretanto, conseguiu organizar um exército de 

seguidores e, através dele, proibir o politeísmo e assim unir as diversas tribos árabes 
em torno da religião.  

e) (   ) A decadência do Império Islâmico é atribuída às disputas internas, que 

provocaram o desmembramento do Império. No entanto, deve-se também levar em 
consideração a reação dos diversos povos submetidos à dominação árabe. 
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QUESTÃO 3- Frente A 
Observe a imagem.  

 
Fonte: https://verfilmeshd.gratis/19-mensagens-epicas-de-vizinhos-que-nao-podem-ser-deixadas-

despercebidas/ 

 
Diferencie os xiitas dos sunitas.  
 

 
QUESTÃO 4- Frente A  

 
A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, 

possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que 
facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a 
superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a 

conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma 
expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. 

(Adaptado de Luiz Arnaut e Ana Mônica Lopes, História da África: uma introdução. Belo 
Horizonte: Crisálida, 2005, p. 29-30.) 

Sobre a presença islâmica na África é correto afirmar que: 

 
a) O princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi marcado pela violência no 

norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. 
b) Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas 

relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. 

c) A expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo as crenças 
religiosas tradicionais do continente. 

d) O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante 
a corrida imperialista do século XI. 

e) Os países africanos se converteram ao Islamismo porque estavam fugindo da expansão 

do Cristianismo.  
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