Tarefas 13 – Professor Marco
01. O povo hebreu, que se desenvolveu às margens do rio Jordão, vivenciou no seu processo histórico as
seguintes experiências:
I - religião politeísta, a descentralização política, o retorno do Egito (êxodo) no século IX a.C.;
II - religião politeísta com a predominância do deus Javé, a descentralização política, o êxodo da Palestina;
III - religião monoteísta, cujo deus era Zoroastro, a centralização política no reinado de Salomão, o
cativeiro da Babilônia;
IV - religião monoteísta, o cisma que dividiu as tribos em Israel e Judá, a centralização política, a conquista
e destruição empreendida pelos assírios.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas IV.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e IV.
02. Entre os povos que se destacaram na Antiguidade Oriental, os hebreus são considerados os únicos que
sobreviveram ao desmoronamento de milenares impérios da história da humanidade.
Sobre a sociedade hebraica na época antiga, é incorreto afirmar que:
a) havia escravidão, porém o escravo poderia alcançar sua liberdade, caso o patrão, castigando-o,
inutilizasse seu olho ou lhe arrancasse um dente.
b) durante o governo de Salomão, o reino conheceu seu apogeu, transformando-se numa das grandes
monarquias orientais, empreendendo, inclusive, a construção do Templo de Jerusalém.
c) é no Antigo Testamento que se encontra sua história, especialmente a fase da escravidão no Egito,
narrada pelos livros dos Números e do Deuteronômio.
d) houve a presença de mulheres como dirigentes militares na época dos Juízes, cuja autoridade era
fundamentada na ideologia religiosa.
e) durante muitos séculos, utilizou a língua hebraica, mas a substituiu pelo aramaico, língua semita do
ramo ocidental, tornada oficial na época do domínio persa.
03. Sobre a Bíblia e a história dos hebreus, é correto afirmar que:
a) a Bíblia é, ao mesmo tempo, o livro cujas traduções estão mais espalhadas pelo mundo e, segundo
alguns historiadores, um dos menos lidos de todos os best-sellers. Além de ser um livro sagrado, ela
também é uma importante fonte de pesquisa para o conhecimento da história dos hebreus.
b) o povo hebreu, do qual a Bíblia é originária, desde seus primórdios manifestou total desprezo pelas
suas tradições escritas. Isso significa que, para eles, a tradição oral teve mais importância na
transmissão de conhecimentos e costumes, enfim, para a manutenção de sua identidade.
c) na Bíblia, a história dos hebreus começa em Gênesis, quando Moisés, um dos patriarcas, recebeu a
ordem de deixar a sua terra natal para ir rumo à terra que Deus lhe mostrou para nela se estabelecer.
d) embora a Bíblia seja considerada um livro sagrado, ela não deve ser vista como um documento que
possa ser estudado por historiadores, pois religião e ciência são diferentes esferas do conhecimento.
e) a Bíblia, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, é considerada integralmente um livro sagrado
para cristãos, judeus e mulçumanos.

História – Avaliação Produtiva

04. Na antiguidade podemos observar características especificas a cada povo. Assinale a alternativa cuja
sequência relaciona corretamente os povos desse período com alguns traços que os caracterizam.
(1) Egípcios.
(2) Fenícios.
(3) Hebreus.
(4) Romanos.
(5) Gregos (atenienses).
( ) Acreditavam na imortalidade da alma, se notabilizaram pela construção de grandes monumentos em
forma de pirâmide e pela escrita hieroglífica.
( ) Notabilizaram-se por serem grandes navegadores e comerciantes.
( ) Acreditavam em um único Deus e seus profetas desempenhavam importante papel na preservação da
pureza da religião.
( ) Organizavam-se em Cidades-Estados, desenvolveram a Filosofia e criaram a ideia de Democracia.
( ) Construíram um vasto Império que se estendia pela Europa, Ásia e África.
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05. Dos muitos legados que os povos da Antiguidade Oriental deixaram ao Mundo Ocidental, é correto afirmar
que:
01. os hebreus em muito influenciaram o Ocidente, sobretudo do ponto de vista religioso, por meio do
monoteísmo ético, quer dizer, da crença em um único deus que dita normas de comportamento e
exige uma conduta ética por parte de seus seguidores, base de grandes religiões como Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo.
02. os fenícios legaram o alfabeto que, aperfeiçoado pelos gregos, deu origem a várias escritas usadas no
Ocidente, em especial o alfabeto latino.
04. os persas foram responsáveis pelo aperfeiçoamento das técnicas de navegação, posteriormente usadas
por fenícios e gregos por todo o Mediterrâneo e oceano Atlântico.
08. os egípcios influenciaram outros povos antigos no campo das artes, ciências, filosofia, escrita e
religião, os quais, por seu turno, influenciaram em maior ou menor grau as civilizações ocidentais
como um todo.
16. os hititas legaram técnicas arquitetônicas empregadas na construção de grandes obras de engenharia,
posteriormente utilizadas pelos egípcios para a construção de pirâmides e canais de irrigação, bem
como pelos chineses para a edificação da muralha da China.
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